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1. WPROWADZENIE  

 
Poradnik będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy z zakresu projektowania i realizacji 

zadań logistycznych w organizacji transportu wewnętrznego. W poradniku znajdziesz: 
– wymagania wstępne – wykaz umiejętności, jakie powinieneś mieć juŜ ukształtowane, 

abyś bez problemów mógł korzystać z poradnika,  
– cele kształcenia – wykaz umiejętności, jakie ukształtujesz podczas pracy z poradnikiem, 
– materiał nauczania – wiadomości teoretyczne niezbędne do opanowania treści jednostki 

modułowej, 
– zestaw pytań, abyś mógł sprawdzić, czy juŜ opanowałeś określone treści, 
– ćwiczenia, które pomogą Ci zweryfikować wiadomości teoretyczne oraz ukształtować 

umiejętności praktyczne, 
– sprawdzian postępów, 
– sprawdzian osiągnięć, przykładowy zestaw zadań. Zaliczenie testu potwierdzi 

opanowanie materiału całej jednostki modułowej, 
– literaturę. 
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Schemat układu jednostek modułowych  

342[04].Z1. 01 
Projektowanie i realizacja zadań 

logistycznych w zaopatrzeniu 

342[04].Z1. 02 
Projektowanie i realizacja zadań 

logistycznych procesu 
technologicznego  

 

342[04].Z1 
Logistyka przedsiębiorstwa 

w łańcuchu dostaw 

342[04].Z1.03 
Projektowanie i realizacja zadań 

logistycznych w dystrybucji 
 

342[04].Z1.04 
Projektowanie i realizacja zadań 

logistycznych w gospodarce 
odpadami 

 

342[04].Z1.05 
Projektowanie i realizacja zadań 

logistycznych w organizacji 
transportu wewnętrznego 

 

342[04].Z1.06 
Sporządzanie rachunku kosztów 

zadań logistycznych przedsiębiorstwa 
w łańcuchu dostaw 
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2. WYMAGANIA WST ĘPNE 
 

Przystępując do realizacji programu nauczania jednostki modułowej powinieneś umieć: 
– przestrzegać przepisy bhp, ochrony przeciwpoŜarowej oraz ochrony środowiska, 
– posługiwać się instrukcjami i dokumentacją techniczną, 
– posługiwać się podstawowymi jednostkami miar i wag, 
– korzystać z róŜnych źródeł informacji, 
– obsługiwać komputer, 
– współpracować w grupie. 
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3. CELE KSZTAŁCENIA 
 

W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: 
− zidentyfikować zadania logistyczne w zakresie transportu wewnętrznego, 
− opisać infrastrukturę transportu wewnętrznego na podstawie strategii przedsiębiorstwa, 
− określić wymagania techniczne dla środków transportu wewnętrznego, 
− dobrać rodzaje i parametry środków transportu wewnętrznego do przepływów rzeczowych 

w przedsiębiorstwie, 
− zaprojektować sieć transportu wewnętrznego, 
− zaplanować budŜet realizacji transportu wewnętrznego, 
− sporządzić harmonogram organizacji transportu wewnętrznego, 
− zastosować techniki informacyjne wspomagające proces transportu wewnętrznego, 
− zaprojektować system monitorowania i kontroli transportu wewnętrznego, 
− dokonać analizy kosztów zadań logistycznych w obszarze transportu wewnętrznego, 
− zastosować przepisy prawa dotyczące transportu i eksploatacji środków transportu, 
− zastosować wiedzę z zakresu zarządzania zasobami ludzkimi. 
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4. MATERIAŁ NAUCZANIA 
 

4.1. Infrastruktura, zadania oraz rodzaje transportu 
wewnętrznego 

 
4.1.1. Materiał nauczania 
 

Transport wewnętrzny moŜna określić jako przemieszczanie, pakowanie oraz 
magazynowanie materiałów w dowolnej postaci na terenie przedsiębiorstwa. Dzięki takim 
czynnościom, którym poddawane są materiały, nabierają one walorów uŜytkowych w sensie 
miejsca i czasu. 

Technologią transportu wewnętrznego moŜemy określić sposób realizacji programu 
transportu i magazynowania, który wynika z zadania logistycznego w przedsiębiorstwie. 
Uwzględnia on następujące relacje, które zachodzą pomiędzy: 
− strumieniami ładunków, które zawierają takie informacje jak: przedmiot, ilość, punkty 

nadania i odbioru, dysponowany czas, 
− strumieniami informacji, które są związane z przepływem materiałów, 
− wydajnością elementów układu transportowo–magazynowego. Wynika on 

z następujących czynników: 
− rodzajów i parametrów środków transportowych, 
− osób, uczestniczących w procesach przepływu materiałów i informacji, 

− kosztami eksploatacyjnymi zastosowanych środków, 
− zakładem a otoczeniem. 

Rola transportu wewnętrznego wzrosła przede wszystkim ze względu na to, iŜ kaŜdy 
materiał lub towar ma tylko wtedy określoną wartość, gdy moŜna nim dysponować 
w odpowiednim miejscu, w którym jest on potrzebny w danym czasie. Materiał 
wykorzystywany do produkcji, czy teŜ wyrób gotowy powinien znajdować się w miejscu 
i w czasie gdzie jest on potrzebny. 

Przepływ towarów w przedsiębiorstwie powinien być rozpatrywany od momentu 
dostarczania go do zakładu, poprzez miejsca magazynowania, operacje obróbcze 
i montaŜowe, aŜ do momentu wysłania wyrobów gotowych. W trakcie wykonywania analizy 
przepływu materiałów w przedsiębiorstwie konieczne jest poznanie odpowiednich informacji. 

Dotyczą one następujących zagadnień: 
− materiału oraz opakowania przemysłowego (pojemnika), 
− kosztów utrzymania wyposaŜenia, 
− specyfiki terenu oraz budynków, które stanowią obszar transportu wewnętrznego, 
− działalności transportu wewnętrznego oraz kosztów eksploatacyjnych. 

PoniŜej przedstawiono przykładowe zestawienie danych i czynników, które powinny być 
brane pod uwagę w trakcie wykonywania analizy transportu wewnętrznego i magazynowania 
[3, str. 12]: 
− materiał 

− opis materiału, 
− stan fizyczny, 
− kształt, 
− wymiary, 
− masa, 

− pojemnik 
− opis pojemnika, 
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− kształt i konstrukcja pojemnika, 
− wielkość i wymiary, 
− cięŜar pustego pojemnika, 
− opakowanie, 

− koszty utrzymania wyposaŜenia 
− koszty zakupu, 
− roczny koszt utrzymania, 
− liczba godzin pracy w roku w całym zakładzie, 
− koszt utrzymania na godzinę, 

− charakterystyka budowlana (dla budynku wielokondygnacyjnego), 
− liczba kondygnacji, 
− numer kondygnacji, 
− wysokość kondygnacji, 
− nośność stropu, 
− otwory drzwiowe (wysokość, szerokość), 
− prześwit nad urządzeniami, 
− szerokość przejść (korytarzy), 
− rampy (konstrukcja, długość, szerokość), 
− posadzka (powierzchnia, stan, nośność), 
− dźwigi (wysokość, szerokość, nośność), 

− działalność transportu wewnętrznego i koszty eksploatacji, 
− miejsce rozpoczęcia czynności transportowej, 
− opis czynności, 
− miejsce zakończenia czynności, 
− opis sprzętu transportowego, 
− odległość przewozu, 
− ilość materiału przemieszczana rocznie, 
− ilość materiału przemieszczana w trakcie jednej czynności, 
− liczba czynności w ciągu roku, 
− opis czynności, 

− koszty robocizny, 
− liczba roboczogodzin potrzebnych na jedną operację, 
− liczba roboczogodzin wykorzystanych w ciągu roku, 
− koszt roboczogodziny, 
− koszt robocizny w ciągu roku, 

− koszty utrzymania wyposaŜenia, 
− liczba godzin pracy wyposaŜenia w analizowanym procesie, 
− koszt jednej godziny pracy wykorzystywanego wyposaŜenia, 
− koszt wyposaŜenia w ciągu roku, 
− koszty eksploatacji, 
− łączny koszt transportu w ciągu roku wyliczany z zaleŜności: 

koszt robocizny w ciągu roku + koszt wyposaŜenia w ciągu roku. 
 

Przed analitykiem transportu stawiane są następujące problemy: 
− jaki rodzaj materiału ma być przewoŜony, 
− kiedy materiał ma zostać przewieziony, 
− droga jaką ma pokonać dany materiał, 
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− jaką ilość materiału naleŜy przewieźć. 
Na rysunku 1 przedstawiono rodzaje problemów, jakie występują w transporcie 

wewnętrznym. 

 
Rys. 1. Rodzaje problemów występujących w transporcie wewnętrznym [opracowanie własne] 

 
Ustalenie programu transportu wewnętrznego rozpatrywane jest w dwóch aspektach: 
− ilościowym, 
− jakościowym. 
Rozpatrywanie transportu w aspekcie ilościowym wymaga pewnej systematyki i metodyki. 
Podczas określania programu transportowego pomocne stają się odpowiedzi na 
6 podstawowych pytań. Zostały one przedstawione na rysunku 2. 
 

 
Rys. 2. Podstawowe pytania pomocne w określeniu programu transportowego [opracowanie własne] 
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Pytanie „co?” – określa: rodzaj materiału, wymiary, kształty, masy, jednostki opakowania 
oraz jednostki ładunkowe. Na rysunku 3 przedstawiono przykładowy opis materiału i 
pojemnika. 
 

 
Rys. 3. Przykładowy opis materiału i pojemnika [3, s. 14] 

 
Pytanie „ile?” oraz „kiedy?” – określa liczbę jednostek ładunkowych do przetransportowania, 
przeładowania lub składowania w danym, określonym czasie. Odpowiedzi na te pytania 
moŜna uzyskać chociaŜby na przykładzie programu transportu i magazynowania. Na rysunku 
4 przedstawiono przykładowy program transportu i magazynowania. 
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Rys. 4. Program transportu i magazynowania [3, s. 15] 
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Pytanie „skąd?” – określa: miejsca nadania i odbioru towaru. Często wykonywany jest on na 
planie zakładu w postaci wykresu przepływu. Zawarte są w nim równieŜ informacje na temat 
towaru, który jest wysyłany lub dostarczany. Na rysunku 5 przedstawiono przykład określenia 
punktów nadania i odbioru. 
 

 
Rys. 5. Określenie punktów nadania i odbioru – przykłady [3, s. 17] 

 
Pytanie „dokąd?” oraz „jak?” – określa jakie środki transportowe są stosowane do 
przemieszczania, przeładowywania oraz składowania ładunków. Zawarte są tutaj równieŜ 
informacje dotyczące sposobu ich sterowania oraz liczby osób zatrudnionych przy ich 
obsłudze. Na rysunku 6 przedstawiono przykładową kartę przepływu materiałów w wydziale 
produkcyjnym zakładu. 
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Rys. 6. Karta przepływu materiałów w wydziale produkcyjnym zakładu na przykładzie pojemników na zamianę 

[3, s. 19] 
 
Na rysunku 7 zostały przedstawione pytania słuŜące do oceny sprawności transportu 
wewnętrznego oraz magazynowania. Dzięki uzyskanym wynikom, moŜemy wywnioskować, 
czy konieczne jest wprowadzenie zmian, mających na celu usprawnienie systemu transportu 
wewnętrznego i magazynowania. 
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Rys. 7. Lista pytań pomocniczych do oceny sprawności transportu wewnętrznego i magazynowania [3, s. 21] 

 
Podczas przeprowadzania analizy transportu wewnętrznego, w celu zapewnienia 

przejrzystości opracowania stosowane są symbole do zapisu poszczególnych procesów 
transportowych. Obrazują, one czynności, jakie występują podczas przemieszczania materiału 
w przedsiębiorstwie. MoŜna wśród nich wyróŜnić sześć podstawowych grup: 
− przedmioty transportu, 
− urządzenia pomocnicze wykorzystywane do transportu, 
− środki transportu wewnętrznego, 
− środki transportu zewnętrznego, 
− miejsca dokonywania czynności transportowych, 
− czynności, które występują w procesie transportu. 
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Symbole stosuje się tam gdzie czynności, nazw urządzeń nie moŜna zapisać 
wykorzystując maksymalnie dwa słowa. Stosowanie zapisu wykorzystującego symbole jest 
bardziej efektywne od zapisu słownego. 
Na rysunku 8 przedstawiono symbole wykorzystywane do zapisu procesu transportowego. 

 
Rys. 8. Symbole do zapisu procesu transportowego [3, s. 22] 

 
Wykres przepływu – jest graficznym przedstawieniem drogi, jaką pokonuje materiał 

w czasie przepływu w przedsiębiorstwie. Jego głównym zadaniem jest przedstawienie trasy 
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i kierunków przepływu towarów. Wykres przepływu materiałów wykonywany jest na 
podkładzie architektonicznym w odpowiedniej skali, w taki sposób, aby moŜna było odczytać 
odległości pomiędzy poszczególnymi punktami. Istnieje wiele odmian takich wykresów. Na 
rysunku 9 pokazano najprostszy wykres przepływu materiału. Zaznaczono na nim linią ciągłą 
drogę, jaką musi pokonać materiał od punktu wejścia, do punktu wyjścia, tj. miejsca, 
w którym osiąga swój cel przepływu. Strzałkami zaznaczono kierunek przepływu materiału. 

 
Rys. 9. Wykres przepływu dla jednego materiału [3, s. 23] 

 
W niektórych przypadkach na wykresach przedstawiane są równieŜ czynności, które 
zachodzą w procesie. Wykorzystuje się do tego symbole przedstawione na rysunku 8. Wykres 
tego typu – z zaznaczonymi czynnościami – przedstawiono na rysunku 10. 

 
Rys. 10. Wykres przepływu materiału z zaznaczonymi czynnościami [3, s. 24] 
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Do innych stosowanych wykresów przepływu materiałów moŜna zaliczyć: 
− wykres Sankeya, 
− wykres przepływu materiałów z określeniem natęŜenia przepływu, który jest wyraŜony 

w jednostkach ładunkowych na godzinę. 
Karta procesu przepływu materiałów – jest to graficzne przedstawienie kolejno 

wszystkich wykonywanych czynności, które zachodzą w trakcie produkcji i transportu. Na 
potrzeby wykonywania powyŜszych kart zdefiniowano siedem grup czynności. Zostały one 
przedstawione na rysunku 11. 

 
Rys. 11. Czynności wykonywane w trakcie produkcji i transportu [opracowanie własne] 

 
− operacja – występuje tylko w przypadku, gdy materiał jest celowo zmieniany pod 

względem fizycznym lub jest przygotowany do innej operacji, 
− transport – mamy z nim do czynienia w przypadku przewoŜenia lub przenoszenia 

materiału z jednego miejsca w drugie. Nie uwzględniane są tutaj przemieszczenia, które 
stanowią część operacji bądź kontroli, 

− kontrola – występuje w przypadku, gdy dany materiał podlega sprawdzeniu pod 
względem ilościowym lub jakościowym, 

− oczekiwanie – występuje w przypadku, gdy materiał oczekuje na wykonanie następnej 
czynności, 

− składowanie – występuje w przypadku, gdy materiał jest celowo przechowywany ze 
względów buforowych, 

− tymczasowe składowanie – występuje w przypadku, gdy materiał jest zatrzymywany 
w planowanych miejscach, jednak czas jego przetrzymania jest zdecydowanie krótszy niŜ 
składowania, 

− czynności kombinowane – występują w przypadku, wykonywania przez tego samego 
pracownika, w tym samym czasie, na tym samym stanowisku pracy, dwóch czynności 
elementarnych. 
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Na rysunku 12 pokazano efekty poszczególnych grup czynności. 
 

 
Rys. 12. Efekty poszczególnych grup czynności [opracowanie własne] 

 
PoniŜej zostały wyszczególnione zasady, jakie obowiązują w trakcie sporządzania kart 

przepływu materiałów: 
− do sporządzenia karty procesu przepływu najczęściej wykorzystuje się czysty papier, 

w niektórych tylko przypadkach moŜna wykorzystać karty drukowane, 
− wykorzystując symbole umieszczane na pionowych liniach przepływu, przedstawiana jest 

kolejność w jakiej zachodzą dane czynności, 
− numerowanie czynności odbywa się w grupach, w takiej kolejności, w jakiej umieszczane 

są one na karcie. NaleŜy zwrócić uwagę na to, Ŝe numer operacji raz wykorzystany, nie 
moŜe być na danej karcie powtórzony, 

− w przypadku, gdy materiał moŜe być przemieszczany dwiema lub większą liczbą dróg, 
wówczas przeprowadza się linię poziomą. Punkt przecięcia się tych linii jest punktem 
centralnym. Następnie od linii poziomej opuszczane są linie pionowe, które obrazują 
przepływy dla kaŜdego przypadku. Dolne krańce tych linii łączone są linią poziomą, 
gdzie z jej centralnego punktu, przeprowadza się linię pionową, przedstawiającą dalszy 
przebieg procesu, 

− jeśli w trakcie procesu przepływu materiał ulega zmianie, wówczas na wykresie 
przerywana jest linia pionowa przez narysowanie dwóch krótkich linii poziomych. 
Pomiędzy tymi liniami podawana jest jednostka, która jest przedmiotem następnych 
czynności. 
Na rysunku 13 pokazano przykładową kartę procesu przepływu materiałów w produkcji 

masy formierskiej. 
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Rys. 13. Karta procesu przepływu materiałów w produkcji masy formierskiej [3, s. 28] 

 
Karta cykli transportowych – jest to jedna z metod wykorzystywana do zapisu procesu 

transportu wewnętrznego. Wykorzystywane są tutaj symbole przedstawione na rysunku 8. Na 
rysunku 14 przedstawiono cykle, jakie występują w transporcie wewnętrznym. 
 

 
Rys. 14. Cykle występujące w transporcie wewnętrznym [opracowanie własne] 

 
PoniŜej jest przedstawiony (rys. 15) i omówiony przykładowy cykl transportowy, który 

został sporządzony dla dostawy 30 ton chemikaliów w workach po 50 kg. Towar został 
dostarczony transportem kolejowym, a punktem końcowym tego procesu jest wydział 
produkcyjny przedsiębiorstwa. 

Cykle transportu 
wewnętrznego 

podstawowy 
- przewoŜenie, 
- podjęcie, 
- odłoŜenie, 
- przejazd powrotny. 
Elementy tego cyklu 
mogą być wykonane 
ręcznie lub 
mechanicznie. 

półcykl 
obejmuje tylko 
niektóre elementy 
cyklu podstawowego, 
np. przenośnik 
wykonuje tylko 
przewiezienie ładunku 
w jedną stronę. 

mieszany 
do tego cyklu moŜemy 
zaliczyć cykl 
podstawowy lub 
półcykl, w którym 
wykonuje się równieŜ 
inne czynności (np. 
kontrola). 
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Rys. 15. Przykład zastosowania karty cykli transportowych do zapisu i analizy procesu transportowego 

w zakładzie [3, s. 32] 
 
Cykl 1 – worki znajdujące się w wagonie, układane są przez 2 ludzi. Pokonują oni 2 m za 

kaŜdym razem. Na jednej palecie mieści się 15 worków. W ten sposób powstaje 40 jednostek 
ładunkowych paletowych. 

Cykl 2 – przy pomocy ręcznego wózka, unoszącego palety z wagonu, są transportowane 
na samochód cięŜarowy. W ten sposób wózek musi wykonać 40 cykli, na odległość 7 m. 
Samochód cięŜarowy w jednym cyklu zabiera 6 palet, co oznacza 7 kursów. 

Cykl 3 – samochodem cięŜarowym transportowanych jest 6 palet, na kaŜdej znajduje się 
po 15 worków, z wagonu krytego na rampę budynku 1. Cykl ten odbywa się 7 razy, 

Cykl 4 – przy pomocy ręcznego wózka unoszącego paleta z samochodu przewoŜona jest 
na rampę budynku 1. Cykl ten jest powtarzany 40 razy. Odległość transportowana wynosi 
7 m. 

Cykl 5 – przy pomocy ręcznego wózka unoszącego, paleta z rampy 1 przewoŜona jest do 
dźwigu towarowego. Dźwig zabiera 4 palety za jednym razem na drugą kondygnację. 

Cykl 6 – z pierwszej kondygnacji na drugą przewoŜone są cztery załadowane palety 
(półcykl). 

Cykl 7 – przy pomocy wózka ręcznego unoszącego paleta przewoŜona jest z dźwigu na 
miejsce odkładcze przy dźwigu. 

Cykl 8 – z miejsca odkładczego paleta przy pomocy wózka podnośnikowego jest 
transportowana do miejsca składowania. 
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Cykl 9 – paleta z materiałem potrzebnym do produkcji przy pomocy wózka 
podnośnikowego przewoŜona jest z miejsca składowania na miejsce odkładcze przy dźwigu. 

Cykl 10 – przy uŜyciu wózka widłowego unoszącego paleta jest załadowywana do 
dźwigu. 

Cykl 11 – załadowane palety przewoŜone są dźwigiem z drugiej kondygnacji na 
pierwszą. 

Cykl 12 – przy uŜyciu wózka unoszącego palety są wyładowywane z dźwigu i układane 
na miejscu odkładowczym przy dźwigu na pierwszej kondygnacji. 

Cykl 13 – korzystając z wózka podnośnikowego palety są przewoŜone z miejsca 
odkładczego do miejsca wydania w budynku 2, który jest zblokowany z budynkiem 1. 

Cykl 14 – w związku z tym, Ŝe budynek 2 nie posiada rampy, palety przy uŜyciu wózka 
podnośnikowego są załadowywane na samochód cięŜarowy. 

Cykl 15 – przy uŜyciu wózka ręcznego unoszącego, palety są umieszczane na 
samochodzie cięŜarowym. 

Cykl 16 – samochód cięŜarowy z załadowanymi 6 paletami, przewozi je z budynku 2 do 
budynku 3, który to jest budynkiem produkcyjnym. 

Cykl 17 – przy uŜyciu ręcznego wózka unoszącego palety są wyładowywane 
z samochodu cięŜarowego i umieszczane na rampie budynku 3. 
 
4.1.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaka jest rola transportu wewnętrznego? 
2. Co nazywamy technologią transportu wewnętrznego? 
3. Jakie elementy zaliczmy do kosztów utrzymania wyposaŜenia? 
4. Jakie problemy rozpatrywane są na etapie analizy transportu wewnętrznego? 
5. Jakie aspekty brane są pod uwagę podczas ustalania programu transportu wewnętrznego? 
6. Jakie są podstawowe pytania pomocne w określeniu programu transportowego? 
7. Co określa pytanie ile? oraz kiedy? Zadawane podczas określaniu programu 

transportowego? 
8. Jakie są grupy symboli słuŜących do zapisu poszczególnych procesów transportowych? 
9. Co to jest wykres przepływu? 
10. Co to jest karta przepływu materiałów? 
11. Jakie są czynności wykonywane w trakcie produkcji i transportu? 
12. Jakie zasady obowiązują podczas sporządzania kart przepływu materiałów? 
13. Co to jest karta cykli transportowych? 
14. Jakie czynności naleŜą do cyklu podstawowego transportu wewnętrznego? 
15. Jakie czynności są zaliczane do cyklu mieszanego transportu wewnętrznego? 
 
4.1.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Zaprojektuj cykl transportowy, dla dostawy 10 000 sztuk opakowań elementów 
wykorzystywanych do produkcji zabawek w workach po 25 sztuk. Towar został dostarczony 
transportem samochodowym, a punktem końcowym tego procesu jest wydział produkcyjny 
przedsiębiorstwa. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
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2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) zaprojektować cykl transportowy, dla dostawy 10 000 sztuk opakowań elementów 

wykorzystywanych do produkcji zabawek pakowanych w workach po 25 sztuk, 
5) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
6) zaprezentować pracę na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek. 

 
Ćwiczenie 2 

Opracuj, w postaci tabeli, program transportu i magazynowania następujących towarów: 
50 000 litrów oleju silnikowego po 50 l w kaŜdej beczce, 10 000 litrów smaru stałego 
plastycznego po 0,8 l w kaŜdej puszce, 20 000 litrów płynu do chłodnicy po 5 litrów w bańce. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) opracować program transportu i magazynowania powyŜej podanych towarów, 
5) przedstawić go w formie tabeli, 
6) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek. 
 
Ćwiczenie 3 

Opracuj trzy przykładowe etykiety zawierające dane dotyczące transportowanego 
materiału i pojemnika stosowanego w transporcie wewnętrznym. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) opracować przykładowe trzy etykiety zawierające dane dotyczące transportowanego 

materiału oraz zastosowanego pojemnika, 
5) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
6) zaprezentować pracę na forum grupy. 
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WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek. 
 
4.1.4. Sprawdzian postępów 

 

Czy potrafisz: Tak Nie 
1) wyjaśnić rolę jaką spełnia transport wewnętrzny?  � � 
2) wyjaśnić pojęcie technologii transportu wewnętrznego? � � 
3) określić elementy zaliczane do charakterystyki budowlanej budynku 

wielokondygnacyjnego? 
 
� 

 
� 

4) określić elementy zaliczane do kosztów utrzymania wyposaŜenia? � � 
5) określić problemy rozpatrywane na etapie analizy transportu 

wewnętrznego? 
 
� 

 
� 

6) zastosować podstawowe pytania pomocne w określeniu programu 
transportowego? 

 
� 

 
� 

7) zdefiniować wykres przepływu? � � 
8) zastosować kartę przepływu materiałów? � � 
9) zastosować kartę cykli transportowych? � � 

10) określić czynności naleŜące do cyklu podstawowego transportu 
wewnętrznego? 

 
� 

 
� 

11) określić czynności zaliczane do cyklu mieszanego transportu 
wewnętrznego? 

 
� 

 
� 

12) określić zasady obowiązujące podczas sporządzania kart przepływu 
materiałów? 

 
� 

 
� 

13) określić czynności wykonywane w trakcie produkcji i transportu? � � 
14) zastosować wykres przepływu? � � 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

24

4.2. Środki transportu wewnętrznego. 
 
4.2.1. Materiał nauczania 
 

Środki transportu wewnętrznego - są to maszyny i urządzenia, które są stosowane do 
transportu dóbr materialnych oraz osób w przedsiębiorstwie, często w obrębie jakiegoś 
obiektu. 

Na rysunku 16 przedstawiono klasyfikację środków transportu wewnętrznego. 

 
Rys. 16. Klasyfikacja środków transportu wewnętrznego [opracowanie własne] 

 
Środki transportu wewnętrznego, ze względu na zasięg, moŜna podzielić na następujące 

kategorie: 
− o zasięgu nieograniczonym – są to środki mogące poruszać się na dowolnej odległości 

wzdłuŜ dróg transportowych, do których są dostosowane, 
− o zasięgu ograniczonym – są to środki, których wydajność oraz zasięg działania są 

ograniczone przez drogę transportową lub ich konstrukcję. 
Środki transportu wewnętrznego ze względu na napęd moŜna podzielić na następujące 

kategorie: 
− zmechanizowane – są to środki wyposaŜone we własne urządzenia napędowe silnikowe 

lub są to takie środki beznapędowe, które są przemieszczane przy pomocy innych 
środków transportowych silnikowych, 

− ręczne – są to środki beznapędowe, do uruchomienia których potrzebna jest siła 
człowieka. 
Środki transportu wewnętrznego ze względu na charakter ruchu moŜna podzielić na 

następujące kategorie: 
− o ruchu przerywanym – są to środki, które w trakcie procesu transportowego, wymagają 

przerw pomiędzy poszczególnymi operacjami, 
− o ruchu ciągłym – są to środki, w których proces transportowy realizowany jest w sposób 

ciągły. 
Na rysunku 17 zostały wyszczególnione maszyny i urządzenia stosowane w transporcie 

wewnętrznym. 
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Rys. 17. Klasyfikacja maszyn i urządzeń stosowanych w transporcie wewnętrznym [opracowanie własne] 

 
PoniŜej zostaną przedstawione poszczególne rodzaje maszyn i urządzeń stosowanych 

w transporcie wewnętrznym. 
Dźwignice – są to maszyny o ruchu przerywanym. Ich zadaniem jest podnoszenie 
i przemieszczanie ładunków w przestrzeni, przy uŜyciu haka lub innego urządzenia 
chwytającego. Do najbardziej popularnych dźwignic naleŜą: 
− suwnice – są to urządzenia, w których elementy chwytające są podwieszone do wciągarki 

przejezdnej, wciągnika lub Ŝurawia przemieszczającego się po moście. Do typowych 
konstrukcji suwnicowych moŜna zaliczyć suwnice: 

− pomostowe. Na rysunku 18 przedstawiono przykładową suwnicę pomostową 
dwudźwigarową, 

 
Rys. 18. Suwnica pomostowa dwudźwigarowa [www.suwnice.biz] 
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− bramowe. Na rysunku 19 pokazano przykładową suwnicę bramową, 

 
Rys. 19. Suwnica bramowa [www.rialex.com.pl] 

− półbramowe, 
− wspornikowe. 

− Ŝurawie – są one urządzeniami, w których elementy ładunkowe są podwieszone do 
wysięgnika lub wciągarki przemieszczającej się po wysięgniku. Do typowych a zarazem 
najpopularniejszych tego typu konstrukcji moŜna zaliczyć następujące rodzaje Ŝurawi: 
masztowe (rys. 21), wieŜowe (rys. 20), wspornikowe. 

 

 
Rys. 20. śuraw wieŜowy [www.monbud.com] 

 

 
Rys. 21. śuraw masztowy [www.monbud.com] 
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Przenośniki – do tego typu środków transportowych naleŜą urządzenia o ograniczonym 
zasięgu i ruchu ciągłym. Są one wykorzystywane do przemieszczania ładunków w pionie, 
poziomie i pod kątem nosiwa. MoŜna rozróŜnić dwa rodzaje przenośników biorąc pod uwagę 
rodzaj organu roboczego. Są to przenośniki: 
− cięgnowe – w przenośnikach tego typu główny organ roboczy przemieszczający ładunki 

stanowi cięgno. MoŜna do nich zaliczyć m.in. przenośniki: taśmowe (rys. 22), 
łańcuchowe (rys. 23), podwieszane (rys. 24). 

 

 
Rys. 22. Przenośnik taśmowy [www.europasystems.pl] 

 

 
Rys. 23. Przenośnik łańcuchowy [www.europasystems.pl] 

 

 
Rys. 24. Przenośnik podwieszany [www.przenosniki-promag.pl] 

 
− bezcięgnowe – w przenośnikach tego typu głównym organem roboczym 

przemieszczającym ładunki nie jest cięgno. MoŜna do nich zaliczyć m.in. przenośniki: 
wałkowe (rys. 25), śrubowe (rys. 26), kulkowe. 
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Rys. 25. Przenośnik wałkowy [http://pl.wikipedia.org] 

 

 
Rys. 26. Przenośnik śrubowy [www.premo-wroclaw.pl] 

 

− o konstrukcji złoŜonej – w urządzeniach tego typu występują co najmniej dwa rodzaje 
przenośników, tworząc w ten sposób jeden ciąg transportowy. 
Wózki transportowe – zaliczamy do nich środki transportu jezdniowe lub szynowe 

o zasięgu ograniczonym i ruchu przerywanym. Wykorzystywane są one do transportu 
ładunków w dwóch płaszczyznach: 
− poziomej – są to wózki, które nie są wyposaŜone w urządzenia podnośnikowe lub 

unoszące, 
− poziomej i pionowej – są to wózki, które są wyposaŜone w urządzenia podnośnikowe lub 

unoszące. 
W praktyce główną rolę odgrywają wózki jezdniowe, które poruszają się przewaŜnie 

w obrębie danego przedsiębiorstwa. Biorąc pod uwagę sposób działania wózka, moŜna je 
podzielić na trzy grupy: 
− wózki naładowne platformowe – zalicza się do nich wózki jezdniowe, których zadaniem 

jest przewoŜenie ładunków na platformie, której nie moŜna podnosić, 
− wózki ciągnikowe i pchające – zalicza się do nich wózki jezdniowe, które wyposaŜone są 

w złącze zaczepowe dostosowane do ciągnięcia innych pojazdów. Zaliczamy równieŜ do 
nich wózki, które wyposaŜone są w przymocowaną z przodu płytę spręŜystą pozwalającą 
pchać inne pojazdy, 

− wózki podnoszące – zalicza się do nich wózki jezdniowe, które są przystosowane do 
załadowywania, podnoszenia oraz transportowania ładunków. 
Obecnie producenci wózków podnoszących oferują szereg rozwiązań konstrukcyjnych. 

Spowodowane jest to róŜnymi warunkami pracy. PoniŜej zostaną przedstawione są najszerzej 
stosowane rodzaje tych środków transportu: 
− wózek podnośnikowy czołowy – wyposaŜony jest w widły lub inny element wymienny, 

który umoŜliwia manipulowanie ładunkiem. Jest on przystosowany do podnoszenia 
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ładunków umieszczonych na paletach, ale nie tylko, oraz do pobierania, w tym przypadku 
masa wózka stanowi przeciwwagę ładunku. Na rysunku 27 przedstawiono wózek 
podnośnikowy czołowy, 

 
Rys. 27. Wózek podnośnikowy czołowy [4, s. 114] 

 
− wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym stałym – występują dwa rodzaje wózków 

tego rodzaju. Pierwszy z nich, przedstawiony na rysunku 28, obejmuje podnoszony 
ładunek korzystając z wideł umieszczonych pomiędzy łapami ramy jezdnej. Drugi rodzaj 
wózków tego typu wyposaŜony jest w widły, które znajdują się ponad łapami ramy 
jezdnej i nie obejmują ładunku, 

 
Rys. 28. Wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym stałym [4, s. 114] 

 
− wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym wysuwanym – są to wózki, w których 

przemieszczanie ładunku wykonywane jest przez ruch całego masztu, lub karetki 
z widłami. Na rysunku 29 przedstawiono wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym 
wysuwanym, 

 
Rys. 29. Wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym wysuwanym [4, s. 115] 

 
− wózek podnośnikowy boczny – są to wózki z masztem lub karetką z widłami. Mogą być 

one wysuwane lub wciągane pomiędzy osiami jezdnymi, prostopadle do osi wzdłuŜnej 
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wózka. Dzięki temu moŜliwe jest odbieranie i podnoszenie ładunków w pozycji 
równowaŜnej do jednego boku wózka. Na rysunku 30 pokazano wózek podnośnikowy 
boczny, 

 
Rys. 30. Wózek podnośnikowy boczny [4, s. 115] 

 
− wózek podnośnikowy czołowo – boczny – wózki tego typu są przystosowane do 

spiętrzania i odbierania ładunków zarówno z przodu jak i z obydwu stron kierunku jazdy. 
Na rysunku 31 przedstawiono wózek podnośnikowy czołowo – boczny, 

 
Rys. 31. Wózek podnośnikowy czołowo – boczny [4, s. 115] 

 
− wózek unoszący widłowy prowadzony – wózki tego typu wyposaŜone są w widły, które 

słuŜą do unoszenia i przewoŜenia ładunków, które ułoŜone są na paletach lub 
podstawkach ładunkowych. W przypadku tego typu wózków, są one obsługiwane przez 
operatora pieszego bądź jadącego na platformie. Unoszą one ładunek tylko na wysokość 
transportową. Na rysunku 32 został pokazany wózek unoszący widłowy prowadzony, 

 
Rys. 32. Wózek unoszący widłowy prowadzony [4, s. 115] 
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− wózek kompletacyjny – w przypadku wózków tego typu, platforma operatora 
podnoszona jest wraz z widłami, umoŜliwiając w ten sposób operatorowi wózka 
wykonanie czynności kompletacyjnych. Na rysunku 33 przedstawiono wózek 
kompletacyjny, 

 
Rys. 33. Wózek kompletacyjny [4, s. 116] 

 
Eksploatacja środków transportu – na zachowanie prawidłowego i dobrego stanu 

technicznego środków transportu ma wpływ nie tylko ich prawidłowa obsługa, ale takŜe 
sposób ich eksploatowania. Podstawowy wpływ na eksploatacje pojazdu, ma osoba zajmująca 
się jego obsługą. PoniŜej podanych zostało kilka zasad, które mają znaczący wpływ na 
uzyskanie długiego czasu eksploatacji pojazdu oraz na jego bezawaryjną pracę: 
− ze środków transportu naleŜy korzystać wyłącznie w wypadku ich pełnej sprawności 

technicznej, 
− naleŜy przestrzegać wszelkich wskazań i zaleceń podawanych przez producenta. 

W przypadku, jeśli wytwórca podaje jakiekolwiek wskazówki dotyczące obsługi bądź 
eksploatacji danego pojazdu lub urządzenia, powinny być one bezwzględnie spełnione, 

− drobne usterki naleŜy bezwzględnie usuwać w momencie ich powstania. Nieusunięcie 
drobnych usterek prowadzi z reguły do zwiększenia ich zakresu oraz przyspieszonego 
zuŜywania uszkodzonego elementu, 

− naleŜy zwracać uwagę na wszelkie sygnały (moŜna do nich zaliczyć odgłosy, reakcje, 
zapach), które mogą wskazywać na nienormalną i nieprawidłową pracę jakiegokolwiek 
elementu, 

− środki transportu powinny być uŜywane wyłącznie zgodnie ze swoim przeznaczeniem, 
− nie naleŜy przewozić ładunków o masie większej niŜ wielkość dopuszczalna. Stanowi to 

przyczynę nadmiernego zuŜycia elementów wykorzystanego środka transportu, jak 
równieŜ stanowi zagroŜenie dla bezpieczeństwa jazdy, 

− nie naleŜy wykonywać manewrów w wyniku których następuje znaczne obciąŜenie 
mechanizmów środka transportu. Do takich manewrów moŜna zaliczyć nagłe wykonanie 
skrętów, hamowania, czy chociaŜby gwałtownego puszczania sprzęgła. 

 
Transport wewnętrzny odbywający się na terenie przedsiębiorstwa musi odbywać się 

zgodnie z przepisami prawa oraz zachowaniem wszelkich zasad bezpieczeństwa i higieny 
pracy. Osoby obsługujące poszczególne urządzenia, zaliczane nie tylko do transportu 
wewnętrznego, muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje, kursy, szkolenia potwierdzone 
dokumentami zezwalającymi na pracę z danymi typami urządzeń. 

Przykładem moŜe być konieczność zdobycia uprawnień operatora wózka widłowego, by 
móc korzystać z danego urządzenia transportu wewnętrznego. Kolejnym przykładem moŜe 
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być konieczność zrobienia kursu obsługi urządzeń dźwigowych przez osobę chcącą pracować 
jako operator suwnicy. 
 
4.2.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jakie maszyny i urządzenia zaliczamy do środków transportu wewnętrznego? 
2. Jaka jest klasyfikacja środków transportu wewnętrznego ze względu na napęd? 
3. Jaka jest klasyfikacja środków transportu wewnętrznego ze względu na charakter ruchu? 
4. Jakie maszyny i urządzenia są stosowane w transporcie wewnętrznym? 
5. Jakie są rodzaje wózków transportowych? 
6. Jakie są rodzaje suwnic? 
7. Jakie są rodzaje przenośników? 
8. Jakie są rodzaje przenośników cięgnowych? 
9. Jakie są rodzaje wózków jezdniowych ze względu na sposób jego działania? 
10. Jakie zadania moŜna realizować przy pomocy wózka podnośnikowego czołowego? 
11. Jakie cechy charakterystyczne posiada wózek unoszący widłowy prowadzony? 
12. Jakie są rodzaje wózków podnoszących? 
13. Jakie są zasady mające znaczący wpływ na długość eksploatowanych urządzeń? 
14. Jakie uprawnienia musi zdobyć operator suwnicy? 
 
4.2.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Przedstaw w postaci tabeli klasyfikację urządzeń transportu wewnętrznego. Podać ich 
charakterystykę oraz przykłady kaŜdego typu tych urządzeń. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) opracować tabelę zawierającą klasyfikacje urządzeń transportu wewnętrznego, 
5) podać przykłady kaŜdego typu tych urządzeń, 
6) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek, 
− stanowisko z dostępem do Internetu. 

 
Ćwiczenie 2 

Przedstaw w postaci tabeli klasyfikację wózków jezdnych. Podać ich charakterystykę 
oraz przykłady zastosowania kaŜdego z nich. 
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Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) opracować tabelę zawierającą klasyfikacje wózków jezdniowych, 
5) podać przykłady zastosowań kaŜdego z tych urządzeń, 
6) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek, 
− stanowisko z dostępem do Internetu. 
 
Ćwiczenie 3 

Przedstaw w postaci tabeli przepisy prawne związane z poszczególnymi środkami 
transportu wewnętrznego. Jakie uprawnienia muszą posiadać osoby korzystające z danych 
środków transportowych. 

 
Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) opracować tabelę zawierającą zbiór przepisów prawnych dotyczących danej grupy 
środków transportu wewnętrznego, 

5) podać uprawnienia jakie muszą posiadać osoby obsługujące dany rodzaj środków 
transportowych, 

6) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
7) zaprezentować pracę na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek, 
− stanowisko z dostępem do Internetu. 
 
4.2.4. Sprawdzian postępów 

 

Czy potrafisz: Tak Nie 
1) określić maszyny i urządzenia stosowane w transporcie 

wewnętrznym?  
 
� 

 
� 

2) sklasyfikować środki transportu wewnętrznego ze względu na napęd? � � 
3) sklasyfikować środki transportu wewnętrznego ze względu na 

charakter ruchu? 
 
� 

 
� 

4) rozróŜnić maszyny i urządzenia stosowane w transporcie 
wewnętrznym? 

 
� 

 
� 

5) określić rodzaje wózków transportowych? � � 
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6) określić rodzaje suwnic? � � 
7) określić rodzaje przenośników? � � 
8) określić rodzaje przenośników cięgnowych? � � 
9) określić rodzaje wózków jezdniowych ze względu na ich sposób 

działania? 
 
� 

 
� 

10) zastosować wózek podnośnikowy czołowy? � � 
11) określić rodzaje wózków podnoszących? � � 
12) określić zasady mające wpływ na długość eksploatowanych urządzeń? � � 
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4.3. Układy i procesy transportu wewnętrznego. BudŜet 
 
4.3.1. Materiał nauczania 
 

Układy transportu wewnętrznego – w przedsiębiorstwie spełniają następujące funkcje: 
− przewozowe, 
− buforowe, 
− rozdzielające, 
− zbierające. 

W transporcie wewnętrznym układy rozdzielające i zbierające zawierają zawsze dwa 
wcześniej wyszczególnione elementy, czyli układy przewozowe i buforowe. PoniŜej są 
szczegółowiej omówione dwa rodzaje układów: rozdzielający i zbierający. 

Układ rozdzielający – z reguły są to układy dostawcze, przeznaczone dla wielu 
równoległych punktów zuŜycia lub obsługi tj. stanowiska obróbki, miejsca składowania, 
punkty pakowania i kontroli. Na rysunku 34 przedstawiono strumień materiałów układu 
rozdzielającego. 

 
Rys. 34. Strumień materiałów układu rozdzielającego [3, s. 78] 

 
Układ ten, moŜna zapisać przy pomocy zaleŜności: 
 
λ = λ1 + λ2 + λ3 + … + λN [jm/h] 
 
gdzie, jm oznaczono jednostkę materiałów np. palety, kartony, pojemniki. 
Układ rozdzielający składa się z następujących elementów: 
− trasy dowozowej – występuję ona pomiędzy punktem identyfikacji (I) a początkiem trasy 

przewozowej poprzecznej, 
− trasy przewozowej – występuje ona poprzecznie do tras połączeniowych z elementami 

rozdzielającymi, 
− tras połączeniowych – mają one na celu łączenie trasy poprzecznej z punktami 

docelowymi. 
 

Układ zbierający – z reguły są to układy odbiorcze, przeznaczone dla wielu równoległych 
punktów wyjściowych, od wielu stanowisk obróbki lub miejsc składowania. Strumień 
materiałów układu zbierającego pokazano na rysunku 35. 
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Rys. 35. Strumień materiałów układu zbierającego [3, s. 78] 

 
Materiały wychodzące z punktów wyjściowych są łączone w jeden strumień materiałów. Jest 
to odwrotnością układu rozdzielającego. Układ ten, moŜna zapisać przy pomocy zaleŜności: 
λ1 + λ2 + λ3 + … + λN = λ [jm/h] 
 
Układ zbierający składa się z następujących elementów: 
− trasy połączeniowe – występują pomiędzy punktami wyjściowymi a poprzecznie 

zlokalizowana trasą przewozową, 
− trasa poprzeczna – jest to trasa przewozowa z elementami łączącymi, 
− trasa odwozowa – występuje pomiędzy końcem trasy poprzecznej przewozowej 

a punktem K, czyli miejscem, które moŜe być punktem kontroli lub miejscem połączenia 
z dalszym transportem. 

 
Biorąc pod uwagę stopnie powiązań pomiędzy poszczególnymi częściami składowymi 

układów rozdzielającego i zbierającego, moŜna wyszczególnić trzy ich rodzaje: 
− układy rozdzielający i zbierający istnieją oddzielnie, nie są ze sobą w Ŝaden sposób 

powiązane. Nie posiadają Ŝadnych wspólnych elementów technicznych, a pod względem 
przestrzennym są od siebie zupełnie niezaleŜne. Na rysunku 36 pokazano rysunki 
układów rozdzielającego i zbierającego, które istnieją zupełnie niezaleŜnie od siebie, 

 
Rys. 36. Układy rozdzielający i zbierający całkowicie oddzielone [3, s. 79] 

 
− układ zawierający częściowo połączone elementy układów rozdzielającego 

i zbierającego. W tym przypadku trasa przewozowa przebiega poprzecznie względem tras 
łączących, które są zakończone oddzielnymi punktami docelowymi – E i wyjściowymi – 
A. Na rysunku 37 przedstawiono częściowe połączenie układów zbierającego 
i rozdzielającego, 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

37

 
Rys.  37. Układ rozdzielający i zbierający – połączenie częściowe [3, s. 79] 

 
− układ zawierający całkowicie połączone układy rozdzielające i zbierające. W tym 

przypadku, dostawa i odbiór ładunków połączonych punktów odbywa się po tych samych 
trasach transportowych. Na rysunku 38 zostało przedstawione całkowite połączenie 
układów zbierającego i rozdzielającego. 

 
Rys.  38. Układ rozdzielający i zbierający – połączenie całkowite [3, s. 79] 

 
W tabeli 1 przedstawiono wady i zalety oraz kryteria oceny przydatności, omówionych 

wcześniej, trzech układów transportowych. 
 

Tabela 1. Przesłanki wyboru rodzaju połączenia układów rozdzielającego i zbierającego [3, s. 80] 
Rodzaj 

połączenia Zalety Wady Kryteria przydatno ści 

U
kł

ad
y 

ca
łk

ow
ic

ie
 

od
dz

ie
lo

ne
 

− bardzo dobra moŜliwość 
przedłuŜenia 

− małe wymagania 
względem systemu 
sterowania 

− moŜliwość oddzielenia 
przestrzennego dostaw i 
odbioru 

− moŜliwość 
jednoczesnych i 
niezaleŜnych dostaw i 
odbioru 

− duŜe nakłady na 
urządzenia i środki 
transportu 

− duŜe nakłady budowlane 

− przewidywane 
przedłuŜenie 

− przestrzenne oddzielenie 
dostaw i odbioru 

− wymagana prosta 
organizacja transportu 

U
kł

ad
y 

cz
ęś

ci
ow

o 
po

łą
cz

on
e 

− moŜliwość 
przestrzennego 
połączenia dostaw i 
obioru 

− moŜliwość jednoczesnej 
dostawy i odbioru 

− małe nakłady środków 
technicznych 

− ograniczona moŜliwość 
przedłuŜenia 

− wysokie wymagania 
techniczne i 
organizacyjne 

− zaleŜność między 
dostawą i odbiorem 

− nie przewiduje się 
Ŝadnego istotnego 
przedłuŜenia 

− przestrzenne i czasowe 
przedłuŜenie przyjęcia i 
ekspedycji 

− uŜytkownik dysponuje 
komputerem 



  

„Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego” 

38

U
kł

ad
y 

ca
łk

ow
ic

ie
 

po
łą

cz
on

e 

− małe nakłady środków 
technicznych 

− małe wymagania 
organizacyjne 

− trudności w 
przedłuŜeniu linii 
transportowej 

− przyjęcie i ekspedycja 
nie mogą być 
równoczesne 

− dostawa i odbiór 
zupełnie oddzielone w 
czasie 

− przyjęcia i ekspedycja 
połączone przestrzennie 
i wyodrębnione w czasie 

− całkowity brak 
moŜliwości przedłuŜenia 

 
Procesy transportu wewnętrznego – są to wszelkie operacje produkcyjne, polegają na 

współdziałaniu następujących trzech czynników: 
− ludzi, 
− materiałów, 
− maszyn. 

Uwzględniając rodzaj przemysłu, tylko jeden z podanych wyŜej czynników jest ruchomy 
(czyli, musi zostać doprowadzony), co oznacza, Ŝe pozostałe dwa czynniki mają stałe lub 
względnie stałe połoŜenie. W niektórych przemysłach sytuacja moŜe być odmienna. Dwa lub 
nawet trzy czynniki są czynnikami ruchomymi i muszą być dostarczone. W tabeli 2 zostały 
zamieszczone siedem rodzajów przemieszczeń, z uwzględnieniem przemysłu, w jakim 
znalazły zastosowanie. 
 

Tabela 2. Czynniki kształtujące proces [3, s. 95] 

 
W przedsiębiorstwie transport wewnętrzny ma na celu zapewnienie przemieszczania 

materiałów bez względu na to, czy jest to materiał w stanie surowym, częściowo obrobionym, 
czy gotowym do sprzedaŜy. Liczba wykonywanych operacji przemieszczania materiału 
w trakcie procesu produkcyjnego jest zmienna i zaleŜna od specyfiki działalności 
przedsiębiorstwa oraz zastosowanego układu transportowego. PoniŜej przedstawiono 
przykładowy przepływ materiałów przez zakład. Liczba operacji przemieszczających moŜe 
wynosić nawet 150. 
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Przykładowy przepływ materiałów przez zakład: 
− wyładunek z samochodu, 
− ustawienie towaru na paletach, 
− przewóz wózkiem widłowym na stanowisko kontroli, 
− wyładunek w celu przeprowadzenia kontroli, 
− załadunek na paletę, 
− przewóz wózkiem do magazynu, 
− wyładunek z palety, 
− umieszczenie towaru na miejscu składowania. 
Jest to fragment procesu transportu wewnętrznego mającego na celu przyjęcie towaru do 
magazynu. Proces ten w dalszym ciągu moŜe być kontynuowany w takich wydziałach jak: 
wydział montaŜu, pakowania, ekspedycji itd. 
 
Rodzaje procesów transportowych – na rysunku 39 pokazano rodzaje przepływu ładunków 
w przedsiębiorstwie. 

 
Rys.  39. Rodzaje procesów transportowych [opracowanie własne] 

 
PoniŜej są omówione poszczególne rodzaje przepływów ładunków w przedsiębiorstwie. 

Przepływ przerywany – jest to przepływ realizowany partiami. W trakcie jego realizacji 
materiał ulega przekształceniom, przechodzi zmiany wielkości, kształtu, wykończenia, bez 
zmiany swojej istoty. Przepływ ten jest realizowany głównie w zakładach przemysłu 
metalowego i meblowego. Charakteryzuje się on tym, Ŝe przejścia pomiędzy poszczególnymi 
wydziałami, poprzedzone są kontrolą ilościową. 

Przepływ ciągły – jest to przepływ realizowany w zakładach wyposaŜonych w tak zwaną 
linię produkcyjną. W tym przypadku materiał przechodzi nieprzerwanie przez cała, grupę 
procesów. Przepływ ten charakteryzuje się skróceniem drogi przepływu materiałów. Do jego 
wad moŜna zaliczyć brak elastyczności urządzeń transportu wewnętrznego. 

Przepływ mieszany – jest to przepływ, który jest realizowany przy wykorzystaniu 
zarówno przepływu przerywanego i ciągłego. W jednym wydziale moŜe być realizowany 
przepływ ciągły, natomiast w innym przepływ przerywany, tworząc w ten sposób w skali 
przedsiębiorstwa przepływ mieszany. 
 

Monitoring moŜna określić jako regularny pomiar lub obserwację ilościową lub 
jakościową pewnych, zaplanowanych zjawisk. Przeprowadzany jest on przez pewien z góry 
określony czas. 
Celem przeprowadzania procesu monitoringu oraz kontroli jest zapewnienie zgodności 
wykonywania zadań transportowych z załoŜonymi celami. Elementem zwrotnym jest równieŜ 
uzyskanie na podstawie obserwacji informacji wspomagających proces decyzyjny dotyczący 
rozwiązań związanych z transportem na obszarze danego przedsiębiorstwa. 
Podczas przeprowadzania monitoringu i kontroli uŜywane do tego celu są wskaźniki. 
Powinny one odznaczać się następującymi cechami: 

Rodzaje procesów transportu 
wewnętrznego 

Przepływ przerywany Przepływ ciągły Przepływ mieszany 
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− powinny być trafne – czyli dostosowane do danego procesu oraz oczekiwanych 
wyników, 

− powinny być mierzalne – czyli, wyraŜone w wielkościach takich jak wartości liczbowe, 
procenty itp., 

− powinny być wiarygodne – czyli, łatwe do weryfikacji, niezaleŜne oraz reprezentatywne, 
− powinny być łatwe do uzyskania – czyli, dostępne. 
Prowadzenie monitoringu i kontroli moŜe przybierać róŜne jej formy. MoŜemy do nich 
między innymi zaliczyć: 
− wizyty kontrolne na miejscu wykonywania, 
− raportowanie, 
− analizę dokumentów. 

 
Nakłady i koszty w transporcie wewnętrznym 

Nakłady występujące w transporcie wewnętrznym moŜna podzielić na cztery kategorie. 
Zostały one przedstawione na rysunku 40. 

 
Rys.  40. Nakład na transport wewnętrzny [opracowanie własne] 

 
Nakład łączny (NT) na transport wewnętrzny określany sumą powyŜej przedstawionych 

elementów składowych i obliczany jest z następującej zaleŜności: 
 
NT = NTB + NTW + NTT + NTS [zł] 
 

Nakłady na elementy stałe NTB wynikają z kosztorysów tych elementów. Pozostałe 
nakłady zawierają ceny zakupu tych elementów, dodatkowo powiększone o koszty transportu 
oraz zainstalowania. 

Ceny zakupu takich elementów jak wyposaŜenie, urządzenia, środki transportowe 
i środki sterowania są podstawą do wyznaczenia kosztów ich utrzymania. PrzewaŜnie koszty 
utrzymania wyznacza się na przestrzeni roku. 

 
nakłady na 
środki 

sterowania  
NTS 

nakłady na 
środki 

transportowe i 
urządzenia 

mechaniczne  
NTT 
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Roczne koszty eksploatacyjne transportu wewnętrznego oznaczono jako R
TEK . Wyliczane 

są one z następującej zaleŜności: 
 

R
TL

R
TU

R
TE KKK +=  

 
Zaliczamy do nich: 
− roczne koszty utrzymania, które wyliczane są z następującej zaleŜności: 
 

R
TUS

R
TUT

R
TUW

R
TUB

R
TU KKKKK +++=  

 
gdzie: 

R
TUBK , R

TUWK  – są to koszty utrzymania elementów stałych takich jak budynki, budowle 

inŜynierskie, drogi oraz wyposaŜenia niemechanicznego takich jak regały, 
R
TUTK , R

TUSK  – są to koszty utrzymania środków i urządzeń transportowych oraz środków 

sterowania, 
− roczne koszty robocizny R

TLK . 
 
4.3.2. Pytania sprawdzające 
 

Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 
1. Jaką rolę pełnią układy transportu wewnętrznego? 
2. Co to jest układ rozdzielający? 
3. Jaką zaleŜnością moŜna opisać układ rozdzielający? 
4. Jakie elementy zaliczane są do układu rozdzielającego? 
5. Co to jest układ zbierający? 
6. Jaką zaleŜnością moŜna opisać układ zbierający? 
7. Jakie elementy zaliczane są do układu zbierającego? 
8. Jakie są rodzaje powiązań układów zbierającego i rozdzielającego? 
9. Jakie są zalety częściowo połączonych układów zbierającego i rozdzielającego? 
10. Jakie są wady całkowicie połączonych układów zbierającego i rozdzielającego? 
11. Jakie czynniki wchodzą w skład procesu transportu wewnętrznego? 
12. Jakie są rodzaje procesów transportowych? 
13. Co to jest przepływ przerywany? 
14. Co to jest przepływ ciągły? 
15. Co to jest przepływ mieszany? 
16. Jaka zaleŜność słuŜy do obliczania rocznych kosztów eksploatacyjnych transportu 

wewnętrznego? 
17. Jakie elementy zaliczane są do nakładów na transport wewnętrzny? 
 
4.3.3. Ćwiczenia 
 
Ćwiczenie 1 

Scharakteryzować układy transportu wewnętrznego. Dokonać analizy ich przydatności, 
wad oraz zalet ich stosowania. Podać przykłady ich zastosowania. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 

Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 
1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
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2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) scharakteryzować układy transportu wewnętrznego, 
5) dokonać analizy ich przydatności, oraz wad i zalet ich stosowania, 
6) podać przykłady ich zastosowania, 
7) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
8) zaprezentować pracę na forum grupy. 
 

WyposaŜenie stanowiska pracy: 
− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek, 
− stanowisko z dostępem do Internetu. 

 
Ćwiczenie 2 

Zaprojektuj system monitorowania i kontroli transportu wewnętrznego 
w przedsiębiorstwie zajmującym się sprzedaŜą wyrobów hutniczych. 
 

Sposób wykonania ćwiczenia 
 
Aby wykonać ćwiczenie, powinieneś: 

1) zgromadzić materiały i narzędzia potrzebne do wykonania ćwiczenia, 
2) zorganizować stanowisko pracy zgodnie z zasadami bhp i ergonomii pracy, 
3) zaplanować tok postępowania, 
4) zaprojektować system monitorowania i kontroli transportu wewnętrznego dla 

przedsiębiorstwa zajmującego się sprzedaŜą wyrobów hutniczych, 
5) przeprowadzić analizę ćwiczenia, 
6) zaprezentować pracę na forum grupy. 

 
WyposaŜenie stanowiska pracy: 

− papier formatu A4, 
− przybory do pisania, linijka, ołówek, 
− stanowisko z dostępem do Internetu. 
 
4.3.4. Sprawdzian postępów 

 

Czy potrafisz: Tak Nie 
1) określić rolę jaką pełnią układy transportu wewnętrznego?  � � 
2) wyjaśnić pojęcie układu rozdzielającego? � � 
3) zastosować zaleŜność opisującą układ rozdzielający? � � 
4) określić elementy zaliczane do układu rozdzielającego? � � 
5) wyjaśnić pojęcie układu zbierającego? � � 
6) zastosować zaleŜność opisującą układ zbierający? � � 
7) określić elementy zaliczane do układu zbierającego? � � 
8) określić rodzaje powiązań układów zbierającego i rozdzielającego? � � 
9) określić zalety częściowo połączonych układów zbierającego i 

rozdzielającego? 
 
� 

 
� 

10) określić wady całkowicie połączonych układów zbierającego i 
rozdzielającego? 

 

 
� 

 
� 
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11) określić czynniki wchodzące w skład procesu transportu 
wewnętrznego? 

 
� 

 
� 

12) określić rodzaje procesów transportowych? � � 
13) zdefiniować przepływ przerywany? � � 
14) zdefiniować przepływ ciągły? � � 
15) zdefiniować przepływ przerywany? � � 
16) określić elementy zaliczane do nakładów na transport wewnętrzny? � � 
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5. SPRAWDZIAN OSIĄGNIĘĆ 
 
INSTRUKCJA DLA UCZNIA 
1. Przeczytaj uwaŜnie instrukcję. 
2. Podpisz imieniem i nazwiskiem kartę odpowiedzi. 
3. Zapoznaj się z zestawem zadań testowych. 
4. Test zawiera 20 zadań. Do kaŜdego zadania dołączone są 4 moŜliwości odpowiedzi. 

Tylko jedna jest prawidłowa. 
5. Udzielaj odpowiedzi na załączonej karcie odpowiedzi, stawiając w odpowiedniej rubryce 

znak X. W przypadku pomyłki, naleŜy błędną odpowiedź zaznaczyć kółkiem, a następnie 
ponownie zakreślić odpowiedź prawidłową. 

6. Pracuj samodzielnie, bo tylko wtedy będziesz miał satysfakcję z wykonanego zadania. 
7. Jeśli udzielenie odpowiedzi będzie Ci sprawiało trudność, wtedy odłóŜ jego rozwiązanie 

na później i wróć do niego, gdy zostanie Ci wolny czas. 
8. Na rozwiązanie testu masz 40 min. 
 

Powodzenia 
 

ZESTAW ZADA Ń TESTOWYCH 
 
1. Wykonując analizę transportu wewnętrznego dotyczącą pojemnika naleŜy uwzględnić 

a) koszt zakupu. 
b) nośność podłoŜa. 
c) wielkość i wymiary. 
d) odległość przewozu. 

 
2. Transport wewnętrzny rozpatrywany jest w aspekcie 

a) ilościowym. 
b) czasowym. 
c) jakościowym i czasowym. 
d) ilościowym i jakościowym. 

 
3. Podczas określania programu transportowego, informacje dotyczące liczby jednostek 

ładunkowych do przetransportowania, przeładowania lub składowania w danym, 
określonym czasie uzyskuje się poprzez odpowiedzi na pytania 
a) co?. 
b) ile? oraz kiedy?. 
c) dokąd? oraz jak?. 
d) kiedy?. 
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4. Symbol przedstawiony poniŜej oznacza 
 
 
 
 
 
 

a) pojemnik. 
b) butlę gazową. 
c) pudło lub karton. 
d) bęben lub beczkę. 

 
5. Graficzne przedstawienie drogi, jaką pokonuje materiał w czasie przepływu 

w przedsiębiorstwie zobrazowane jest na 
a) karcie cykli transportowych. 
b) wykresie przepływu materiału. 
c) wykresie cykli transportowych. 
d) wykres sprawności transportu wewnętrznego. 

 
6. Efektem czynności „kontrola” jest 

a) przemieszczanie. 
b) buforowanie. 
c) weryfikacja. 
d) przeszkadzanie. 

 
7. Czynności takie jak przewoŜenie, podjęcie, odłoŜenie, czy przejazd powrotny, 

wykonywany ręcznie lub mechanicznie, związane są z cyklem 
a) mieszanym. 
b) półcyklem. 
c) podstawowym. 
d) z Ŝadnym z powyŜej wymienionych. 

 
8. Środki transportu wewnętrznego, mogące poruszać się na dowolnej odległości wzdłuŜ 

dróg transportowych, do których są dostosowane, zaliczamy do 
a) kategorii środków o nieograniczonym zasięgu. 
b) kategorii środków o ograniczonym zasięgu. 
c) kategorii środków zmechanizowanych. 
d) kategorii środków o ruchu ciągłym. 

 
9. Suwnice zaliczamy do 

a) dźwignic. 
b) przenośników. 
c) wózków transportowych. 
d) wózków jezdniowych. 
 

10. Urządzenia, w których elementy ładunkowe są podwieszone do wysięgnika lub wciągarki 
przemieszczającej się po wysięgniku nazywamy 
a) Ŝurawiami. 
b) przenośnikami. 
c) suwnicami. 
d) wózkami ciągnikowymi. 
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11. Na rysunku poniŜej przedstawiono 

 
 

a) przenośnik łańcuchowy. 
b) przenośnik wałkowy. 
c) przenośnik taśmowy. 
d) przenośnik śrubowy. 

 
12. Wózki jezdniowe, których zadaniem jest przewoŜenie ładunków na platformie, której nie 

moŜna podnosić to 
a) wózki ciągnikowe. 
b) wózki podnoszące. 
c) wózki naładowne platformowe. 
d) wózki pchające. 

 
13. Wózek przedstawiony na rysunku poniŜej to 

 
a) wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym stałym. 
b) wózek podnośnikowy z masztem wewnętrznym wysuwanym. 
c) wózek podnośnikowy czołowo – boczny. 
d) wózek podnośnikowy boczny. 

 

14. Układ rozdzielający moŜna napisać wykorzystując zaleŜność 
a) λ = λ1 + λ2 + λ3 + … + λN [jm/h]. 
b) λ1 + λ2 + λ3 + … + λN = λ [jm/h]. 
c) λ - λ1 + λ2 + λ3 + … + λN = λW [jm/h]. 
d) λ = λW - λ1 + λ2 + λ3 + … + λN [jm/h]. 
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15. Jednym z elementów układu zbierającego jest trasa odwozowa. Jest to 
a) trasa przewozowa z elementami łączącymi. 
b) trasa występująca pomiędzy punktami wyjściowymi a poprzecznie zlokalizowaną 

trasą przewozową. 
c) trasa występująca pomiędzy końcem trasy poprzecznej przewozowej a miejscem, 

które moŜe być punktem kontroli lub miejscem połączenia z dalszym transportem. 
d) trasa występująca pomiędzy punktem identyfikacji a początkiem trasy przewozowej 

poprzecznej. 
 
16. Układ, w którym dostawa i odbiór ładunków połączonych punktów odbywa się po tych 

samych trasach transportowych to 
a) układy rozdzielający i zbierający działają zupełnie niezaleŜnie. 
b) układy rozdzielający i zbierający są ze sobą częściowo połączone. 
c) układy rozdzielający i zbierający są ze sobą całkowicie połączone. 
d) układy takie nie istnieją. 

 

17. Do zalet układu, w którym układ rozdzielający i zbierający są zupełnie od siebie 
oddzielone moŜna zaliczyć 
a) moŜliwość jednoczesnych i niezaleŜnych dostaw i odbioru. 
b) moŜliwość przestrzennego połączenia dostaw i obioru. 
c) małe nakłady środków technicznych. 
d) duŜe nakłady budowlane. 

 
18. Przepływ, w którym materiał przechodzi nieprzerwanie przez całą grupę procesów 

skracając długość drogi materiału to 
a) przepływ ciągły. 
b) przepływ przerywany. 
c) przepływ mieszany. 
d) przepływ okresowy. 

 
19. Wskaźniki monitoringu wyraŜone w wielkościach takich jak wartości liczbowe, procenty 

itp. to 
a) wskaźniki mierzalne. 
b) wskaźniki wiarygodne. 
c) wskaźniki trafne. 
d) wskaźniki dostępne. 

 
20. Rodzaj nakładów oznaczony NTT to 

a) nakłady na wyposaŜenie niemechaniczne. 
b) nakłady na elementy stałe. 
c) nakłady na środki sterowania. 
d) nakłady na środki transportowe i urządzenia mechaniczne. 
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KARTA ODPOWIEDZI 
 
Imię i nazwisko............................................................................... 
 
Projektowanie i realizacja zadań logistycznych w organizacji transportu 
wewnętrznego 
 
Zakreśl poprawną odpowiedź. 
 

Nr  
zadania 

Odpowiedź Punkty 

1 a b c d  
2 a b c d  
3 a b c d  
4 a b c d  
5 a b c d  
6 a b c d  
7 a b c d  
8 a b c d  
9 a b c d  
10 a b c d  
11 a b c d  
12 a b c d  
13 a b c d  
14 a b c d  
15 a b c d  
16 a b c d  
17 a b c d  
18 a b c d  
19 a b c d  
20 a b c d  

Razem:  
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