
Temat: Zadania z efektywności usług transportowo-spedycyjnych. 

Zadanie 1: 

Oblicz wskaźnik efektywności technicznej taboru korzystając ze wzoru: 

K = Tu / (Tu + To) 

K – wskaźnik efektywności technicznej taboru 

Tu – czas użytkowania pojazdu (czas, w którym pojazd jest gotowy natychmiastowego użycia) 

To – czas obsługiwania pojazdu (czas przeznaczony na przeglądy i naprawy itp. czynności 

wykonywane w celu utrzymania pojazdu w jak najlepszej kondycji technicznej) 

Firma transportowa „Mega Przewoźnik PL” posiada dwupojazdowy tabor. Każdy Pojazd ciężarowy tej  

firmy wykonuje  pracę przewozową na linii Terespol – Łódź dwa razy w tygodniu,  pokonując za  

każdym razem odcinek 326 km w czasie 4 h 30 (w jedną stronę), w pozostały czas  przechodzi  

kontrolę techniczną pod kątem sprawności po każdym kursie, trwającą 5 h, naprawy raz w miesiącu 

trwające 10 , wymianę  materiałów eksploatacyjnych dwa razy w miesiącu trwające 3 h, mycie i  

czyszczenie  po każdym kursie  każdym kursie trwające 2 h, tankowanie przed każdym kursem, 

trwające 1 h 30. 

Oblicz miesięczny wskaźnik efektywności technicznej taboru. 

Zadanie 2: 

Oblicz współczynnik wykorzystania pojazdu korzystając ze wzoru: 

Kp = Tp (Tu + To) 

Kp - wskaźnik efektywności technicznej taboru 

Tp – czas pracy pojazd (jazda, załadunek, rozładunek) 

Tu – czas użytkowania pojazdu (czas, w którym pojazd jest gotowy natychmiastowego użycia) 

To – czas obsługiwania pojazdu (czas przeznaczony na przeglądy i naprawy itp. czynności 

wykonywane w celu utrzymania pojazdu w jak najlepszej kondycji technicznej) 

Firma transportowa „Speed Transport Polska” wykonuje przewozy na trasie  Łódź - Zgorzelec . Pojazd 

realizuje przewóz trzy razy w tygodniu pokonując odległość  390 km w 3 h 45 w jedną stronę. W 

Zgorzelcu pojazd odbywa postój po rozładunku na terminalu kolejowym, trwający 9 h, po w tym 

czasie pojazd jest dotankowywany, co trwa 1 h i wyrusza w drogę powrotną. Po każdym kursie 

przechodzi  kontrolę techniczną pod kątem sprawności po każdym kursie, trwającą 3 h, naprawy raz 



w miesiącu trwające 10, wymianę  materiałów eksploatacyjnych dwa razy w miesiącu trwające 2 h, 

mycie i czyszczenie  po każdym kursie  każdym kursie trwające 2 h, tankowanie przed każdym 

kursem, trwające 1 h. 

Oblicz miesięczny współczynnik wykorzystania pojazdu. 

Zadanie 3: 

Oblicz wydajność pojazdów korzystając ze wzoru: 

W = Q / T 

W – wydajność pojazdu 

Q – praca przewozowa (liczby ton przewiezionego towaru) 

T – czas użytkowania pojazdu 

Pojazd ciężarowy firmy „Top Transporter Polska” wykonuje przewozy trzy razy w tygodniu na trasie 

Bogatynia – Łódź w pełnym załadunku,  pokonując  415 km w 5 h 30 w jedną stronę z ładunkiem 18 

ton. 

Pojazd ciężarowy firmy „Gazela Polska” wykonuje przewozy trzy razy w tygodniu na trasie Bogatynia 

– Łódź w pełnym załadunku,  pokonując  415 km w 4 h 00 w jedną stronę z ładunkiem  22 tony, we 

Wrocławiu dokonuje każdorazowo przeładunku towarów  w czasie 1 h. 

Oblicz tygodniową wydajność pojazdów obu przewoźników. 

 

 

 

 

 

 

 

 


