
ZADANIE 3 (20 pkt.)

Transport ma istotną do spełnienia rolę, wobec wyzwania XXI wieku, jakim jest odnalezienie takich sposobów inwestowania 
w przyszłość, by osiągnąć globalny zrównoważony rozwój. Rok 2014 jest ostatnim, zgodnie z rezolucją ONZ z Dekady Edukacji 
na temat Zrównoważonego Rozwoju (Decade od Education for Sustainable Development 2005-2014). To doskonały moment 
by sprawdzić Twoją wiedzę w tym zakresie.

Przejdź do arkusza odpowiedzi.
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ZADANIE 1 (18 pkt.)
Zagadnienia transportowe i spedycyjne w aspekcie gałęziowym

Jesteś dyrektorem rozwijającego się przedsiębiorstwa przewozowego, które podpisało ze spedytorem 5 letnią umowę na przewóz 
ładunków masowych transportem drogowym. Niestety moce przewozowe Twojej firmy są zbyt niskie, aby zrealizować miesięczne 
zamówienia w całości, a dzierżawa pojazdów obcych nie jest na dłuższą metę opłacalna. Po analizach ekonomicznych 
wykluczono również przewozy transportem kolejowym. W związku z powyższym musisz podjąć decyzję o leasingu 3 samochodów 
do przewozu ładunków masowych oraz zatrudnieniu 3 kierowców.

Przy dalszych obliczeniach należy przyjąć następujące założenia:

Koszty wstępne inwestycji:
* cena pojazdu (ciągnik i naczepa - 20t) - 450 000 zł
* opłata wstępna za leasing -10% wartości zestawu
• zmiana licencji - średnio 1000 zł/pojazd
* koszt zatrudnienia I kierowcy-500 zł jednorazowo
Koszty eksploatacyjne (miesięczne):

• płace z narzutami - 3 500 zł dla jednego kierowcy
• płace z narzutami pozostałych pracowników - 16 000 zł
* ubezpieczenie ludzi i majątku - 1000 zł
* koszt stały - 3 000 zł/pojazd (bez opłat leasingowych)
• koszty eksploatacyjne- 0,10 zł/tkm na pojazd
* rata leasingowa - 8000 zł za I pojazd
• inne koszty - 4 000 zł
• podatek od zysku - 40%.

Przyjmujemy, że średnia planowana wydajność każdego pojazdu wynosi 8000 tkm dziennie, cena za realizację usługi wynosi 
0,4 zł/tkm, a ilość rzeczywista dni roboczych w roku wynosi 200.

Należy obliczyć:
1. Wstępne koszty inwestycji (3 pkt.)
a) koszty pojazdów
b) koszty zmiany licencji
c) koszty zatrudnienia kierowców

2. Roczne koszty inwestycji (7 pkt.)
a) płace z narzutami kierowców
b) płace z narzutami pozostałych pracowników
c) ubezpieczenie ludzi oraz majątku
d) koszty stałe pojazdów
e) koszty eksploatacyjne
f) raty leasingowe
g) pozostałe koszty

3. Koszty całkowite eksploatacji tych pojazdów poniesione w pierwszym roku (2 pkt.)

4. Przychody z tytułu ich eksploatacji uzyskane w pierwszym roku (2 pkt.)

5. Zysk lub stratę z tytułu ich eksploatacji uzyskane w pierwszym roku (2 pkt.)

6. Oceń, czy inwestycja ta jest korzystna dla Twojej firmy (2 pkt.)



ZADANIE 2 (10 pkt.)
Specjalista ds. logistyki rozpatruje wybór sposobu realizacji dostaw układów kierowniczych między zakładem produkcyjnym 
a odbiorcą, którym jest zakład montażowy. Pod uwagę bierze wykorzystanie transportu samochodowego i transportu kolejowego. 
Wartość układów kierowniczych wynosi 60 000 zł za jedną skrzynkę. Zakład montażowy potrzebuje 120 skrzynek na miesiąc, 
by zrealizować swój plan produkcji. Opłata za przewóz w transporcie samochodowym wynosi 107 zł za skrzynkę. Partia przewozu 
wynosi 6 skrzynek. Przewoźnik gwarantuje, że dostawa będzie zrealizowana w ciągu jednego dnia. Natomiast w transporcie 
kolejowym opłata za przewóz wynosi 12 zł za skrzynkę, a czas przewozu 3 dni. Partia przewozu kształtuje się na poziomie 
20 skrzynek. Koszty utrzymania zapasów wynoszą 25 % średniej wartości produktu w skali roku. Wybierz gałąź transportu 
uwzględniając - poza kosztami transportu - również koszty utrzymania zapasów.

Analiza problemu
Wybór gałęzi transportu musi być poprzedzony analizą kosztów transportu. Ponadto wymaga zastanowienia się nad tym, jakie 
poziomy zapasów układów kierowniczych utrzymywać w zakładzie produkcyjnym, a jakie w zakładzie montażowym. Jeżeli 
minimalna partia przewozu wskazana przez przewoźnika będzie wynosić 6 skrzynek, wówczas maksymalny poziom zapasów 
utrzymywany w zakładzie produkującym układy kierownicze także powinien wynosić 6 skrzynek, ponieważ daje to możliwość 
realizacji dostawy. Również na poziomie 6 skrzynek będzie kształtował się maksymalny zapas w zakładzie montażowym, 
gdyż przyjęcie dostawy odbywa się jednorazowo. Oznacza to, że średni poziom zapasów w zakładzie produkującym układy 
kierownicze oraz w zakładzie montażowym można szacować na poziomie połowy zapasu maksymalnego. Należy również 
uwzględnić poziom zapasów w tranzycie, który będzie równy wielkości przewożonej partii dostawy pomnożonej przez czas 
dostawy. A zatem oprócz kosztów transportu przy wyborze gałęzi transportu trzeba poddać analizie także koszty utrzymania 
zapasów w zakładzie produkcyjnym, w zakładzie montażowym oraz w tranzycie.

Należy przyjąć następujące oznaczenia:
D - zapotrzebowanie zakładu montażowego w sztukach skrzynek w ciągu roku
R - stawka przewozowa w zł za skrzynkę
I - koszt utrzymania zapasów w % w skali roku
C - wartość układów kierowniczych w zł za skrzynkę
Q - wielkość partii przewozu w sztukach skrzynek
t - czas dostawy w dniach (czas utrzymywania zapasu w tranzycie)


