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CONTROLLINGOWY SYSTEM INFORMACYJNY
NA POTRZEBY ZARZĄDZANIA OGUMIENIEM
W PRZESIĘBIORSTWIE TRANSPORTU DROGOWEGO
Streszczenie: Procesy związane z zarządzaniem eksploatacją pojazdów wykazują duży potencjał do doskonalenia procesowego i do ograniczania kosztów prowadzonej działalności.
Badania prowadzone przez autorkę w przedsiębiorstwach transportu towarowego i pasażerskiego wskazują ogromne zapotrzebowanie menedżerów na określenie zakresu informacyjnego dla controllingowych baz wiedzy, których zadaniem byłoby wsparcie zarządzania procesami eksploatacyjnymi. Z tego też względu celem artykułu jest prezentacja zidentyfikowanych potrzeb informacyjnych dla procesu zarządzania ogumieniem, które zasilać powinny controllingową bazę danych. W artykule zaprezentowano wyniki badań przeprowadzonych w przykładowych przedsiębiorstwach transportu drogowego oraz wskazano obecny
zakres wymaganych informacji.
Słowa kluczowe: controllingowy system informacyjny, wsparcie decyzji, przedsiębiorstwo
transportu drogowego, zarządzanie eksploatacją.
DOI: 10.15611/pn.2014.344.49

1. Wstęp
Gromadzenie, przetwarzanie danych, ich analiza i przeprowadzanie wnioskowania
na ich podstawie należą do podstawowych zadań controllingu. Są to zadania pierwotne, gdyż stanowią podstawę do realizacji pozostałych zadań controllera (planowanie, kontrola i sterowanie zmianami), a w związku z tym nabierają szczególnego znaczenia. W obecnym natłoku informacyjnym, przed którym staje każdy
menedżer, podstawowe wyzwanie controllingu polega na określeniu, które dane
powinny być gromadzone, jak długo powinniśmy je przechowywać i do jakich analiz powinniśmy je wykorzystywać. O ile zagadnienie to w obszarze procesów pod-
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stawowych, realizowanych przez przedsiębiorstwo, jest w większości przypadków
dobrze zidentyfikowane i monitorowane, o tyle w przypadku procesów pomocniczych autorka w swoich badaniach niejednokrotnie natrafia na braki w funkcjonujących systemach informacyjnych.
Tymczasem to właśnie w procesach pomocniczych niejednokrotnie zidentyfikować można potencjał do oszczędności, jak również występowanie marnotrawstwa. Przyczyn takiego stanu rzeczy można się doszukiwać w braku należycie
prowadzonego systemu informacyjnego, który w sposób istotny wspomógłby procesy decyzyjne kadry menedżerskiej. Badania prowadzone przez autorkę wśród
przedsiębiorstw transportu towarowego i pasażerskiego wskazują ogromne zapotrzebowanie menedżerów na określenie zakresu informacyjnego dla controllingowych baz wiedzy, których zadaniem byłoby wsparcie zarządzania procesami eksploatacyjnymi. Z tego też względu celem artykułu jest przedstawienie, na przykładzie dwóch badanych przedsiębiorstw transportu drogowego, zidentyfikowanych
potrzeb informacyjnych dla procesu zarządzania ogumieniem, które powinny zasilać controllingową bazę danych.

2. Controlling wspierający procesy decyzyjne
w obszarze eksploatacji pojazdów
Rozpatrując dowolny system transportowy, należy zauważyć, że proces zarządzania eksploatacją, mimo iż pełni funkcję procesu pomocniczego, to jednak decyduje
o sprawności realizacji zadań podstawowych. Z tego też względu nabiera on
szczególnego znaczenia w każdym przedsiębiorstwie transportowym. Podstawowe
decyzje w obszarze eksploatacji można zaklasyfikować do trzech głównych grup
[Nowakowski, Werbińska-Wojciechowska 2012]:
– zadania utrzymania systemu technicznego w stanie zdatności funkcjonalnej,
obejmujące strategie utrzymania infrastruktury transportowej, obiektów transportowych oraz systemów sterowania ruchem;
– zadania zapewnienia bezpieczeństwa systemu technicznego (unikanie zdarzeń niebezpiecznych oraz zabezpieczenie przed skutkami zdarzeń niebezpiecznych);
– zadania związane z zapewnieniem funkcjonalności systemu transportowego
(organizacja zadań oraz zarządzanie procesami transportowymi).
Proces podejmowania decyzji obejmuje etapy rozpoznania i analizy wszystkich
dostępnych informacji dotyczących problemu, następnie oszacowania rozstrzygnięć i
wyboru optymalnego rozwiązania [Sala 2007]. W obszarze utrzymania środków
transportu, podstawowe etapy procesu decyzyjnego przedstawiono m.in. w pracach
Nowakowskiego, Bojdy i Werbińskiej-Wojciechowskiej [Nowakowski, WerbińskaWojciechowska 2012; Bojda, Werbińska-Wojciechowska 2012, s. 69-87]. Należy
zauważyć, iż proces podejmowania decyzji w obszarze eksploatacji zwykle jest
problemem wielokryterialnym [Triantahyllou i in. 1997, s. 16-28]. Najczęściej
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wykorzystywane narzędzia/metody wspierające funkcjonowanie systemów wsparcia decyzyjnego w obszarze zarządzania eksploatacją obejmują:
– metodę Analitycznego Procesu Hierarchicznego (Analytic Hierarchy Process –
AHP) [Bevilacqua, Braglia 2000, s. 71-83; Davies 1994, s. 47-58; Wang, Chu,
Wu 2007, s. 151-163],
– analizę opartą na wiedzy (knowledge-based analysis) [Liberatore, Stylianou
1994, s. 221-232],
– zastosowanie sieci neuronowych [Hurson, Palzad, Lin 1994, s. 129-143; Yam i
in. 2001, s. 383-391],
– wykorzystanie logiki zbiorów rozmytych [Schrunder, Gallertly, Biocheno
1994, s. 3-11],
– zastosowanie teorii Bayesa [Charniak 1991, s. 50-64],
– implementację sieci Petriego [Jeng 1997, s. 752-760].
W odpowiedzi na potrzeby procesu decyzyjnego w obszarze zarządzania eksploatacją obiektów technicznych opracowanych zostało wiele modeli, których
przegląd można znaleźć m.in. w pracach: Garg, Deshmukh [2006, s. 205-238], Shervin [2000, s. 138-164] oraz Swanson [2003, s. 45-64; 1997, s. 11-15]. Konieczne
wydaje się przy tym opracowanie pewnego systemowego podejścia, które w sposób kompleksowy pozwalałoby dobierać i implementować narzędzia adekwatne do
bieżących i zmieniających się potrzeb informacyjnych kadry menedżerskiej odpowiedzialnej za zarządzanie procesami eksploatacyjnymi. Ocena obecnej sytuacji
panującej u przewoźników wyraźnie wykazuje potrzebę implementacji określonych koncepcji wspierających systematycznie procesy decyzyjne w tym obszarze.
Właściwym rozwiązaniem w tym przypadku jest, zdaniem autorki, wdrożenie systemu controllingu wykorzystującego bazę wiedzy dostosowaną do potrzeb informacyjnych kadry menedżerskiej, która jest odpowiedzialna za zarządzanie eksploatacją pojazdów u przewoźnika.
Na potrzeby niniejszego opracowania autorka przyjęła, iż controlling stanowi
swoisty system wsparcia dla procesów związanych z zarządzaniem przedsiębiorstwem. System ten łączy czynności koordynacyjne, kontrolne, informacyjne oraz
planistyczne [Prymon, Tubis 2011]. Ideą controllingu jest przy tym zbudowanie
logicznego systemu, który poprzez uporządkowane połączenie różnych elementów
strukturalnych przedsiębiorstwa, biorących udział w działalności gospodarczej wyrażanej w przekroju finansowym, ekonomicznym, organizacyjnym oraz technicznym, pomoże kadrze kierowniczej w podejmowaniu bardziej trafnych oraz wiarygodnych decyzji o charakterze operacyjnym i strategicznym [Marciniak 2004].
Należy przy tym podkreślić, iż omawiany system controllingowy ma się zajmować przewidywaniem przyszłości, opartym na szerokiej analizie zjawisk teraźniejszych i przeszłych, a także weryfikowaniem działalności poszczególnych elementów przedsiębiorstwa, uwzględnianiem wymagań rynkowych w procesie podejmowania decyzji oraz kreowaniem odpowiedniej pozycji konkurencyjnej
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[Kulpiński 2001, s. 19-23]. W tym celu konieczne jest zbudowanie odpowiedniej
bazy danych, która gromadząc i weryfikując pozyskiwane informacje, wesprze
procesy analityczne realizowane w przedsiębiorstwie oraz usprawni procesy decyzyjne kadry menedżerskiej. Określenia zakresu pozyskiwanych i archiwizowanych
danych oraz standardów funkcjonowania tworzonej bazy wiedzy na potrzeby controllingu należy dokonać na podstawie własnych doświadczeń przedsiębiorstwa, jak
również na podstawie analiz benchmarkingowych przeprowadzonych w sektorze.

3. Przypadek przedsiębiorstwa
drogowych przewozów pasażerskich
Przedsiębiorstwo transportu pasażerskiego należy do grupy przewoźników wywodzących się z dawnej grupy PKS. Przewoźnik dysponuje obecnie flotą 128 pojazdów różnych marek. W obliczu narastającej konkurencji na rynku przewozów regionalnych przedsiębiorstwo podjęło decyzję o poszukiwaniu oszczędności. Jednym z wytypowanych obszarów potencjalnych ograniczeń kosztów był proces zakupu materiałów eksploatacyjnych. W procesie tym istotną pozycję ewidencyjną
stanowią koszty nabycia opon do użytkowanych pojazdów. Z tego względu osoba
odpowiedzialna za zakupy rozpoczęła poszukiwanie nowego tańszego dostawcy
tych materiałów.
Deklarowana przez producentów żywotność opony wynosi średnio 200 000
km. Podobną liczbę kilometrów przejeżdża rocznie każdy z pojazdów eksploatowanych przez przewoźnika. Oznacza to, że dla każdego pojazdu należy zabezpieczyć minimum jeden komplet opon na rok (pod warunkiem niewystąpienia awarii/uszkodzenia ogumienia). Komplet opon w przypadku autobusów wynosi 6
sztuk. Dotychczasowy dostawca oferuje opony w cenie 1300 PLN/szt. Oznacza to,
że cena kompletu nowych opon do jednego pojazdu wynosi 7800 PLN.
Analiza rynku dostawców pozwoliła wyłonić nowego dostawcę z Chin, który
zaoferował produkt o deklarowanych podobnych parametrach co dotychczasowy
dostawca, ale w cenie 1000 PLN/szt. Oznacza to, że na zakupie jednego kompletu
opon przewoźnik oszczędzi 1800 PLN, co dla bazy 128 pojazdów daje roczną
oszczędność w wysokości 230 400 PLN. Wysokość skalkulowanych oszczędności
zadecydowała o zmianie dostawcy i podpisaniu umowy z przedsiębiorstwem z
Chin. Za jedyny mankament nowej umowy uznano jedynie fakt, iż ze względu na
koszty transportu konieczne było jednorazowe nabycie dużej liczby opon (wypełnienie całego kontenera transportowego), a nie okresowe nabywanie kompletów
dyktowane występującym zapotrzebowaniem na ten materiał.
Eksploatacja nabytych produktów ujawniła, iż ich rzeczywista trwałość była
znacznie krótsza niż ta deklarowana przez producenta. Deklarowana żywotność kompletu opon powinna wynosić 200 000 km, a tymczasem opony pochodzące od chińskiego dostawcy wytrzymywały średnio dystans 50 000 km. Oznaczało to, iż w ciągu
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roku autobus zamiast zużywać 1 komplet opon, wymagał wykorzystania 4 zestawów.
Krótsza żywotność opon od nowego dostawcy sprawiła, że oszczędności, które
miały być osiągnięte z tytułu niższej ceny zakupu, przełożyły się na wyższe koszty
zakupu wynikające z większej liczby wymaganych do nabycia kompletów – różnica ta względem wcześniej użytkowanych opon wyniosła aż 2 073 600 PLN.
Dokonując kontroli poniesionych kosztów, kierownik działu taboru uwzględnił
jedynie różnicę w cenie nabywanych produktów oraz liczbie zużytych opon. Taka
analiza jest jednak niewystarczająca. Aby ocenić w sposób kompleksowy efekty
podjętej decyzji, konieczne jest poszerzenie przeprowadzonych analiz o przygotowanie rachunku kosztów hipotetycznych oraz rachunku kosztów zdarzeń nadzwyczajnych. Należy bowiem zauważyć, że różnica w kosztach nabycia nie jest jedyną
pozycją, którą należy uwzględnić i zarejestrować w systemie informacyjnym celem
późniejszego wykorzystania w procesach decyzyjnych. Zmiana dostawcy oraz
krótszy żywot użytkowanych opon sprawiły, że przewoźnik zmuszony był ponieść
dodatkowe koszty, które zostały scharakteryzowane w tab. 1.
Tabela 1. Dodatkowe koszty nieuwzględnione przez przewoźnika
Rodzaj kosztu/straty
Charakterystyka
Koszty wymiany
Krótszy żywot opon sprawił, iż pojazd musiał być podstawiony na stację obopon
sługi w celu wymiany ogumienia 4 razy częściej niż w standardowych przypadkach (koszty podstawienia pojazdu do stacji obsługi). To generowało
dodatkowe zaangażowanie wykorzystywanych urządzeń oraz pracowników
stacji (koszty ich czasu pracy)
Straty z tytułu
Częstsza wymiana opon sprawiła, że obsługiwany pojazd musiał być przy tej
czasowego
okazji wyłączany czasowo z ruchu. Wymagało to podstawienia pojazdu zawyłączenia
stępczego, zlecenia obsługi kursu podwykonawcy, a nawet odwołania obpojazdu z ruchu
sługi kursu. Każde z tych działań przynosiło w konsekwencji wzrost kosztów realizacji usługi lub utratę części bądź całości przychodu
Straty z tytułu
Uszkodzenie ogumienia niejednokrotnie miało miejsce również w trakcie
zwiększonej
świadczenia usługi przewozu. Sytuacje takie wpływały negatywnie na bezawaryjności
pieczeństwo jazdy, a także wymagały podstawienia pojazdu zastępczego,
opon
wymiany opon u zewnętrznych usługodawców, a czasami również holowania uszkodzonego pojazdu
Koszty napraw
W wyniku awarii opon przewoźnik zarejestrował wielokrotnie uszkodzenie
nadkoli
nadkoli (np. w przypadku, gdy opona wybuchała / ulegała rozerwaniu
w trakcie pracy pojazdu), które wymagało naprawy przez usługodawcę zewnętrznego lub własną stację obsługi
Straty przychodów
Występujące zakłócenia z tytułu krótszej żywotności użytkowanych opon
z tytułu obniżenia
spowodowały występowanie opóźnień w realizowanych kursach lub też ich
odwoływanie. Dodatkowo awarie występujące w trakcie świadczenia usługi
jakości
świadczonych usług doprowadziły do utraty zaufania pasażerów, którzy skorzystali z usług firm
konkurencyjnych
Źródło: opracowanie własne.
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Skupienie uwagi wyłącznie na kosztach zakupu jest niewystarczające dla lepszego procesu przyszłego planowania. Aby przewoźnik mógł właściwie ocenić
skutki podjętej decyzji i umożliwić proces „myślenia nastawionego na sprzężenie
zwrotne” w organizacji, w ramach przeprowadzanej kontroli powinno się uwzględnić i zgromadzić informacje o całości poniesionych nakładów. Tylko rzetelna identyfikacja wszystkich poniesionych kosztów i strat oraz ich rejestracja w bazie danych umożliwią przedsiębiorstwu ograniczenie skutków błędnej decyzji, jak również pozwolą wyciągnąć wnioski na przyszłość. Dzięki temu możliwe będzie w kolejnych okresach uwzględnienie dodatkowych danych zgromadzonych w systemie
informacyjnym, przez co przewoźnik uniknie błędnych decyzji lub w krótkim czasie ograniczy maksymalnie ich skutki.

4. Przypadek przedsiębiorstwa
drogowych przewozów towarowych
Przedsiębiorstwo transportu drogowego towarowego realizuje przewozy na rynku krajowym i międzynarodowym. Obecnie w swej flocie posiada ono 60 pojazdów. Przeprowadzając analizę kosztów prowadzonej działalności, zwrócono uwagę, iż istotnym
elementem kosztowym, związanym z realizacją usług transportowych, a nieuwzględnianym w prowadzonych rozliczeniach, są nakłady ponoszone na ogumienie.
Każdy pojazd posiada 12 kół. Po przemnożeniu tego przez wielkość floty, którą dysponuje przedsiębiorstwo, okazuje się, iż w bieżącej działalności przewoźnik
wykorzystuje 720 opon. Ta wielkość sprawia, że zarząd firmy uznał obszar zarządzania ogumieniem za istotny proces wykazujący potencjał do doskonalenia.
O żywotności opony świadczy liczba przejechanych przez nią kilometrów. Jak
zauważono w poprzednim przypadku, średnia żywotność opon deklarowana przez
producentów wynosi 200 000 km. Osoby odpowiedzialne za zarządzanie ogumieniem w przedsiębiorstwie zauważyły jednak, iż niektóre opony są w stanie przejechać nawet 300 000-350 000 km. Przegląd obecnie wykorzystywanych opon dowiódł, że nie zawsze najdłuższą żywotność wykazywały produkty o najwyżej jakości i cenie. Zaczęto więc analizować przyczyny takiego stanu, aby w przyszłości
wybierać tych dostawców, którzy zaoferują produkt o wymaganej żywotności przy
jednocześnie korzystnej cenie. W tym celu wyróżniono czynniki, które mogą wpływać na żywotność opony.
Czas życia opony zależy od kilku czynników, które należy uwzględnić przy
wyborze opony. W pierwszej kolejności należy określić typ pojazdu, dla którego
dobierana jest opona. W przypadku badanego przedsiębiorstwa mogą to być ciągniki ze standardową naczepą lub naczepą typu MEGA. Pojazdy wyposażone w
naczepy MEGA mają ten sam ciągnik, natomiast dysponują większą przestrzenią
ładunkową (do 3 metrów więcej). Większy ładunek powoduje wzrost nacisku na
osie i szybsze niszczenie opony. Drugim istotnym elementem jest przypisanie da-
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nego pojazdu do typu obsługiwanej trasy. Wyróżnić tutaj można dwa przypadki –
trasy regionalne oraz długodystansowe. Z tego też względu występują dwa typy
opon. Na długość eksploatacji opony, poza typem pojazdu, wpływ ma jej dopasowanie do przewidywanego procesu użytkowania. Na żywotność opony wpływ będą
więc miały typ przewożonych ładunków, typ nawierzchni, warunki pogodowe, w
których pracuje pojazd, itp.
W chwili obecnej przedsiębiorstwo nie jest w stanie ocenić w sposób kompleksowy żywotności poszczególnych marek użytkowanych opon i jej dostosowania do warunków prowadzonej działalności. Podstawowym problemem w tym przypadku jest
brak informacji dotyczących eksploatacji wykorzystywanego ogumienia. Dotychczas
bowiem w przedsiębiorstwie nie istniał system sprawozdawczości dotyczący zarządzania materiałami eksploatacyjnymi, który pozwoliłby gromadzić istotne dane i stworzyć
system informacyjny wspierający procesy decyzyjne w tym obszarze.
W celu usprawnienia tego procesu konieczne jest więc zbudowanie sprawnego
systemu sprawozdawczości, wspartego technologią IT, który umożliwiałby gromadzenie i przetwarzanie istotnych informacji dotyczących m.in. warunków użytkowania opon. W szczególności konieczne jest wdrożenie sprawozdań ukierunkowanych na zbieranie informacji dotyczących m.in.:
– tempa zużycia bieżnika w oponach oraz równomierności jego zużycia,
– średniej liczby przejechanych kilometrów na danej oponie,
– wskazania typu pojazdu, w którym opony były użytkowane,
– stanu ciśnienia w oponach w kolejnych kontrolach,
– daty produkcji opon,
– awaryjności opon,
– kosztów związanych z wymianą opon,
– rodzaju ładunków przewożonych w pojazdach wykorzystujących opony,
– typu tras obsługiwanych przez pojazd.
Dane te powinny być gromadzone na bieżąco przez pracowników obsługi i
wprowadzane do systemu, tak aby mogły stanowić podstawę dalszych analiz, których wyniki wspomogą proces wyboru dostawcy oraz określenia relacji jakości do
ceny. Analiza tych danych powinna również pozwolić przewidzieć moment, w którym konieczna będzie wymiana opon, a w związku z tym konieczność nabycia kolejnych kompletów. W ten sposób możliwe będzie zastosowanie myślenia nastawionego na sprzężenie zwrotne, usprawniającego planowanie w sferze zarządzania
ogumieniem w przedsiębiorstwie.

5. Zakończenie
Opracowanie zakresu bazy danych dla controllingowego systemu informacyjnego
wspierającego procesy decyzyjne w obszarze zarządzania eksploatacją wydaje się
autorce bardzo istotne, zarówno z badawczego, jak i praktycznego punktu widzenia.
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Wyniki prac przedstawione w niniejszym artykule traktowane są jako materiał
wstępny do dalszych badań autorki. Prezentowane przykłady potrzeb informacyjnych,
zgłaszanych przez kadrę menedżerską odpowiedzialną za zarządzanie ogumieniem,
stanowią zaczątek definiowania zakresu baz danych dostosowanych do potrzeb procesów eksploatacyjnych, które realizowane są przez przewoźników drogowych.
Dalsze badania prowadzone przez autorkę ukierunkowane będą na stworzenie
standardów tworzenia i funkcjonowania controllingowych systemów informacyjnych oraz na zdefiniowanie zakresu systemu controllingu dedykowanego procesom
eksploatacji.
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CONTROLLING INFORMATION SYSTEM
FOR THE MANAGEMENT OF TIRES
IN THE ROAD TRANSPORTATION COMPANY
Summary: Processes related to the operation management of the vehicles have great potential to improve and to reduce the cost of operations. The author conducted research among
the freight and passenger transportation companies. The results indicate a great need to determine the scope of the information for controlling knowledge base that will support the
management of operational processes. Therefore the goal of this article is to present information needs for tires management process, which should be stored in the controlling information system. The author presents the results of studies conducted in the exemplary road
transport companies and identifies the current scope of the required information.
Keywords: controlling information system, decision suport, road transportation company,
operating management.

