
Temat: Bezpośrednie wyznaczanie tras. 

1. Planowanie tras jest bardzo istotnym procesem dla przedsiębiorstwa, gdyż ma 

bezpośredni wpływ na koszty przewozu. Możemy je realizować wg różnych wariantów. 

2. Wariant pierwszy planowania tras. 

Krok 1. Dla każdego z dostawców dobieramy pojazd, który jest w stanie przewieźć wskazany 
ładunek. 

Pojazd dobieramy tak, aby maksymalnie wykorzystać jego ładowność. W związku z tym np. 
dla 

producenta 1 dobierzemy pojazd o max. ładowności 24 t. (24000 kg), dla producenta 2 o 

ładowności 5 t., a dla trzeciego o ładowności 2 t. 

Krok 2. Określamy odległość pomiędzy każdym z producentów a magazynem. Umożliwi to 

określenie 

kosztów. 

Krok 3. Wyznaczamy koszty transportu, wiedząc, że koszty te liczy się, mnożąc stawkę za 

przewiezienie ładunku danym pojazdem na odległości 1 km przez łączną liczbę 

przejechanych km. Zatem koszty transportu w przypadku przewozu ładunku od 

producenta pierwszego do magazynu obliczymy wg wzoru: 

KT = …… km * ……. zł / km = ……. zł 

3.  

Zadanie: 

Oblicz koszty transportu przy założeniach, że całkowita planowana trasa przewozu 

ładunku od producenta pierwszego do magazynu wynosi 190 km, a każdy 

przejechany km to koszt 2,5 zł. KT = 190 km * 2,5 zł/km = 475 zł 

4. Zadanie: 

Oblicz średni koszt przewiezienia 1 kg ładunku. 

KT zł / wielkość ładunku kg  = .... zł/kg 

475 zł / 15000 kg = 0,032 zł/kg 

Praca domowa: 

Oblicz koszty transportowe KT od producenta 2 (stawka trasnportowa 1,5 zł/km) i 
producenta 3 

(stawka transportowa 1 zł/km) do magazynu. 



Temat: Łączenie tras w celu minimalizacji kosztów transportu. 

 

 Jak wykorzystać łączenie tras do minimalizacji kosztów transportu? 

 

 Korzystając z tabelki i rysunku poniżej będziemy obliczać: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. łączną wielkość ładunku, czyli należy zsumować z tabelki wielkości ładunku wszystkich 

producentów; 

2. po dobraniu środka transportu wyznaczamy łączną odległość pomiędzy poszczególnymi 

producentami; 

3. łączne koszty transportu z uwzględnieniem stawki transportu (2,5 zł/km) oraz 

kosztami doładunku 100 zł za każdy dodatkowy punkt załadunku; 

4. średni koszt przewiezienia 1 kg ładunku; 

 

Praca domowa: 

Wykonaj obliczenia wg. danych z punktów. 

 


