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Daniel Kaszubowski, Lidia Zieliñska

WYKORZYSTANIE ANALITYCZNYCH NARZÊDZI
ZARZ¥DZANIA PROJEKTAMI

W KSZTA£TOWANIU PROCESÓW LOGISTYCZNYCH
NA PRZYK£ADZIE DZIA£ALNOŒCI LOTOS KOLEJ

Streszczenie: Celem artyku³u jesta analiza mo¿liwych efektów zmian w procesie
obs³ugi zlecenia polegaj¹cego na organizacji przewozu cystern paliwowych, realizo-
wanego przez przedsiêbiorstwo Lotos Kolej. G³ównymi kryteriami porównania opra-
cowanych wariantów zmian by³o skrócenie czasu trwania procesu oraz, tam gdzie to
mo¿liwe, minimalizacja kosztów pracy. Do wizualizacji procesu oraz analizy danych
wykorzystany zosta³ program Microsoft Project. We wszystkich trzech analizowanych
wariantach osi¹gniêto zamierzone skrócenie czasu trwania procesu w zakresie od
7,3% do 15,2%. W jednym z wariantów mo¿liwe jest równie¿ zmniejszenie kosztów
pracy. Zastosowane narzêdzie analityczne wykaza³o przydatnoœæ we wspieraniu de-
cyzji odnoœnie do kszta³towania procesów logistycznych. W praktyce wybór docelo-
wego wariantu modyfikacji analizowanego procesu bêdzie wymaga³ jednak szeregu
dodatkowych analiz technicznych i ekonomicznych.

Wprowadzenie

Przedsiêbiorstwa realizuj¹ swoj¹ dzia³alnoœæ opieraj¹c siê na sprawdzonych
i ustalonych schematach operacyjnych. Dotyczy to organizacji poszczególnych
procesów wykonawczych w odpowiedzi na istniej¹ce warunki rynkowe oraz
posiadane mo¿liwoœci techniczne i organizacyjne. Czynnoœci wykonywane regu-
larnie nabieraj¹ cech trwa³oœci i niekiedy przestaj¹ byæ przedmiotem zaintereso-
wania zarz¹dzaj¹cych. Mo¿e to powodowaæ utracenie szansy na wprowadzenie
korzystnych dla przedsiêbiorstwa zmian organizacyjnych zwiêkszaj¹cych efek-
tywnoœæ prowadzonej dzia³alnoœci.

Doskonalenie procesów operacyjnych ma bezpoœredni wp³yw na funkcjo-
nowanie ka¿dego przedsiêbiorstwa, dlatego zagadnienie to wymaga odpowied-
niego przygotowania oraz narzêdzi wspieraj¹cych decydentów. W zwi¹zku
z tym w prezentowanym artykule podjêto temat oceny mo¿liwoœci wykorzysta-
nia analitycznych narzêdzi zarz¹dzania projektami w kszta³towaniu procesów
logistycznych. Kieruj¹c siê wzglêdami praktycznymi, zdecydowano siê na wy-
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korzystanie do tego celu komercyjnie dostêpnej aplikacji Microsoft Project,
wyznaczaj¹cej od wielu lat standard w dziedzinie wspomagania zarz¹dzania
projektami i procesami. Przedmiotem analizy by³ proces obs³ugi zamówienia
przewozu cystern paliwowych realizowany przez przedsiêbiorstwo Lotos Kolej.
Sk³ada³ siê on z wielu czynnoœci organizacyjnych i wykonawczych, daj¹c mo¿li-
woœæ zidentyfikowania obszarów potencjalnych zmian. Zaproponowano trzy
warianty rozwi¹zañ, kieruj¹c siê kryterium redukcji ca³kowitego czasu trwania
procesu oraz, tam gdzie to by³o mo¿liwe, ograniczeniem kosztów pracy.

1. Znaczenie analizy procesów logistycznych w zarz¹dzaniu
przedsiêbiorstwem

Jednym z podstawowych pojêæ w zarz¹dzaniu jest planowanie, czyli wybór
celów organizacji wraz ze wskazaniem najlepszych sposobów ich osi¹gniêcia.
Podobnie ma siê sprawa z zarz¹dzaniem procesami logistycznymi, gdzie okreœla siê
rozmieszczenie, stan oraz przep³yw sk³adowych takich elementów, jak: ludzie,
dobra materialne, informacje oraz œrodki finansowe maj¹ce na celu koordynacjê
z innymi procesami ze wzglêdu na kryteria lokalizacji, czasu, kosztów i efektyw-
noœci1. Procesy logistyczne mo¿na, a nawet trzeba, poddawaæ ci¹g³ej ocenie.
Kontrola pomaga nie tylko sprawdziæ, czy dany proces przebiega w sposób pra-
wid³owy, ale równie¿ oceniæ, czy mo¿e on zostaæ zmodyfikowany, aby poprawiæ
jego efektywnoœæ. W tym celu stosuje siê odpowiednio dobrane kryteria analizy
procesów, które mog¹ odzwierciedlaæ ich wymiar ekonomiczny, czasowy oraz
rzeczowy. Ka¿de przedsiêbiorstwo, niezale¿nie od przyjêtej strategii logistycznej,
d¹¿y do skrócenia czasu przep³ywu i realizacji operacji, osi¹gniêcia wyrównane-
go poziomu zdolnoœci produkcyjnych lub œwiadczenia us³ug przy jednoczesnym
stabilnym poziomie us³ug i minimalizacji kosztów2. W ujêciu praktycznym
narzêdziem oceny operacji i procesów logistycznych s¹ odpowiednio dobrane
mierniki, maj¹ce za zadanie odzwierciedlenie rzeczywistej sytuacji w przedsiê-
biorstwie. Miernikiem efektywnoœci jest zatem liczba charakteryzuj¹ca dane zja-
wisko i daj¹ca siê porównaæ z innymi3. Identyfikuj¹c procesy logistyczne, mo¿na
korzystaæ z istniej¹cych modeli procesów logistycznych lub te¿ pracowaæ na do-
stêpnych materia³ach dotycz¹cych procesów w innych firmach o podobnej spe-
cyfice dzia³alnoœci. Ze wzglêdu na ci¹g³e zmiany na rynku – identyfikacjê
procesów nale¿y okresowo powtarzaæ4. Po rozpoznaniu wszystkich procesów
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1 S. Krawczyk, Zarz¹dzanie procesami logistycznymi, PWE, Warszawa 2001, s. 17, 42, 58–60.
2 J. Machaczka, Sprawnoœæ operacyjna a sprawnoœæ strategiczna, „Ekonomika i Organizacja Przedsiê-

biorstwa” 2003, nr 2.
3 A. Szymonik, Ekonomika transportu dla potrzeb logistyka(i). Teoria i praktyka, Difin, Warszawa 2013,

s. 66–67.
4 M. Stajniak, Racjonalizacja transportu w logistycznych procesach zaopatrzenia i dystrybucji, Biblioteka

Logistyka, Poznañ 2012, s. 34, 155–157, 169–179.
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zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie mo¿na przyst¹piæ do graficznego przedsta-
wienie (mapowania) wyników oraz analizy s³abych ogniw. Przy modelowaniu
oraz analizie bardzo powszechny jest brak zrozumienia procesu i wystêpuj¹-
cych w nim czynnoœci5. W celu unikniêcia b³êdów kierowanie nale¿y powierzyæ
osobie kompetentnej i bardzo dobrze znaj¹cej dany proces. Jej zadaniem bêdzie
równie¿ stworzenie warunków umo¿liwiaj¹cych integracjê z innymi procesa-
mi6. Decydent podejmuje racjonalne decyzje, opieraj¹c siê na swojej wiedzy
i doœwiadczeniach. Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e pojêcie decyzja racjonalna i decy-
zja optymalna nie s¹ stosowane zamiennie7.

2. Analityczne narzêdzia wspomagaj¹ce zarz¹dzanie procesami
i projektami

Zarz¹dzanie projektami i procesami to du¿e wyzwanie stoj¹ce przed odpo-
wiedzialnymi osobami. Niezbêdne jest wykorzystanie specjalistycznych narzêdzi
umo¿liwiaj¹cych precyzyjne zobrazowanie realizowanych dzia³añ oraz ich
bie¿¹ce monitorowanie. Równie wa¿na jest odpowiednia kultura organizacyjna
w przedsiêbiorstwie, pozwalaj¹ca na pe³ne wykorzystanie potencja³u narzêdzi
wspomagaj¹cych zarz¹dzanie, oraz oczywiœcie wykwalifikowana kadra zarz¹-
dzaj¹ca. Projekt jest to jednorazowe dzia³anie umo¿liwiaj¹ce stworzenie niepowta-
rzalnego produktu lub us³ugi. Zarz¹dzanie projektami i kszta³towanie proce-
sów u³atwia wiele narzêdzi. Poczynaj¹c od optymalizacji wykonywanej w spo-
sób manualny dla bardzo ³atwych przypadków (metoda œcie¿ki krytycznej CPM
oraz metoda PERT8), na wykorzystaniu mniej lub bardziej z³o¿onych dedyko-
wanych aplikacji komercyjnych koñcz¹c. Narzêdziem dostêpnym nawet dla
przeciêtnego u¿ytkownika jest aplikacja Microsoft Excel wraz z odpowiednimi
dodatkowymi rozszerzeniami. Bardziej z³o¿ony jest program Microsoft Project, któ-
rego u¿yto do wykonania optymalizacji przedstawionego w artykule procesu
transportowego.

Jednym z najczêœciej wykorzystywanych narzêdzi s³u¿¹cych do optymalizacji
i zarz¹dzania projektami jest MsProject. Aplikacja pomaga w organizacji danych,
w tworzeniu harmonogramu oraz zarz¹dzaniu informacjami niezbêdnymi do
realizacji projektu. Pe³ni wiêc wa¿n¹ rolê, wspieraj¹c osobê odpowiedzialn¹ za
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5 J. Skalik, Metody i techniki organizatorskie, Wydawnictwo Akademii Ekonomicznej we Wroc³awiu,
Wroc³aw 2001, s. 46.

6 D. Bowersox, D. Closs, T. Stank, How to master cross-enterprise collaboration, „Supply Chain Manage-
ment Review” 2003, vol. 7, no. 4, s. 18.

7 J. Bendkowski, M. Kramarz, W. Kramarz, Metody i techniki iloœciowe w logistyce stosowanej. Wybra-
ne zagadnienia, Wydawnictwo Politechniki Œl¹skiej, Gliwice 2010, s. 32–35, 41–42, 188–189, 214–215.

8 C. Bozarth, R.B. Handfield, Wprowadzenie do zarz¹dzania operacjami i ³añcuchem dostaw, Helion, Gli-
wice 2007, s. 180.
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dane zadanie, ale ostateczne decyzje podejmuje zarz¹dzaj¹cy. Korzyœci z umie-
jêtnego wykorzystania aplikacji MsProject s¹ rozliczne, pozwala ona utworzyæ
najbardziej odpowiedni plan i harmonogram projektu, zautomatyzowaæ wyli-
czenia, wykryæ niezgodnoœci z harmonogramem, przekazaæ dane interesariu-
szom oraz dostosowaæ harmonogram do zmieniaj¹cych siê warunków realizacji
projektu9. Aby rozpocz¹æ pracê w MsProject, nale¿y wprowadziæ indywidualne
nazwy zadañ, czasy ich trwania oraz powi¹zania wystêpuj¹ce miêdzy nimi.
Podstawowe informacje pozwol¹ przyst¹piæ do bilansowania zadañ, czyli usu-
wania ewentualnych konfliktów w alokacji czasu pracy i zasobów przydzielo-
nych do zadañ. Bilansowanie zadañ umo¿liwia m.in. unikniêcie równoczesnego
przyporz¹dkowania wykonawcy lub œrodka technicznego do dwóch pokry-
waj¹cych siê w czasie dzia³añ. Wprowadzone dane przedstawione s¹ opisowo
w postaci sieci czynnoœci oraz graficznie w postaci wykresu Gantta. Utworzony
w ten sposób harmonogram projektu pozwala na monitorowanie jego realizacji
przez identyfikacjê poziomu zaawansowania poszczególnych zadañ oraz œle-
dzenie wykorzystania dostêpnych zasobów. Ponadto program pomaga u¿ytkow-
nikom tworzyæ raporty oraz diagramy sieciowe projektu10. Aplikacja MsProject
umo¿liwia równie¿ sprawne raportowanie postêpu projektu w postaci szeregu
wbudowanych formatów raportów, pozwalaj¹cych na czytelne przedstawienie
analizowanego parametru, np. kosztów czy czasu pracy11.

3. Wykorzystanie modeli referencyjnych w zarz¹dzaniu
procesami logistycznymi

Zasygnalizowana we wstêpie koniecznoœæ systematycznego analizowania
i usprawniania procesów wymaga nadania im charakteru operacyjnego. W tym
celu pomocne mo¿e byæ stworzenie nowych lub wykorzystanie gotowych modeli
referencyjnych procesów, które staj¹ siê punktem odniesienia do kszta³towania
procesów w firmie12. Dziêki stosowaniu modeli referencyjnych przedsiêbior-
stwo ma mo¿liwoœæ uzyskania pe³niejszego obrazu procesu, który poddawany
jest analizie zarówno w ujêciu interprocesowym, jak i hierarchicznym. Model
referencyjny stanowi swego rodzaju szkielet konstrukcyjno-metodyczny
s³u¿¹cy do opisu z³o¿onoœci przedsiêwziêcia i stanowi uniwersalny wzór postê-
powania zgodny ze standardami obowi¹zuj¹cymi w danej bran¿y. Referencyjne
modele procedur powinny w przejrzysty sposób odpowiadaæ na pytania do-
tycz¹ce zadañ, które nale¿y wykonaæ, ich kolejnoœci, zakresu niezbêdnych

180 Daniel Kaszubowski, Lidia Zieliñska

9 S. Daley, Project 2013. Opanuj ka¿dy projekt, Helion, Gliwice 2015, s. 29,
10 E. Marmel, MS Project 2000. Biblia, Helion, Gliwice 2001, s. 33–35, 42, 156, 557.
11 C. Chatfield, J. Timothy, Microsoft Office Project 2007 krok po kroku, Wydawnictwo RM, Warszawa

2008, s. 3–55.
12 M. Stajniak, Racjonalizacja transportu…, 169.
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informacji oraz podzia³u odpowiedzialnoœci za nie. Stosowanie modelowania
referencyjnego pozwala przedsiêbiorstwom wprowadziæ jednakowe standardy
realizacji poszczególnych funkcji operacyjnych, umo¿liwiaj¹c ich ci¹g³e monito-
rowanie. Jest to równie¿ narzêdzie umo¿liwiaj¹ce gromadzenie oraz generowa-
nie danych niezbêdnych w bie¿¹cym zarz¹dzaniu przedsiêbiorstwem13. Mo¿na
zaliczyæ do nich m.in. efektywnoœæ wykorzystania œrodków produkcji, koszty,
zu¿ycie materia³ów.

4. Struktura procesu obs³ugi zlecenia przewozu
cystern paliwowych w przedsiêbiorstwie Lotos Kolej

Spó³ka Lotos Kolej jest licencjonowanym przewoŸnikiem kolejowym na-
le¿¹cym do Grupy Lotos, która jest w³aœcicielem 100% jej udzia³ów. Podstawo-
wym zadaniem spó³ki jest kompleksowa obs³uga kolejowa spó³ek wchodz¹cych
w sk³ad Grupy Lotos, g³ównie Lotos Paliwa i Lotos Asfalt. Dodatkowym obsza-
rem dzia³alnoœci firmy Lotos Kolej jest wykonywanie us³ug transportowych dla
klientów zewnêtrznych m.in. przewóz drobnicy, czyli pojedynczych kontene-
rów, ³¹cz¹c je w grupy i tworz¹c ca³e sk³ady poci¹gowe.

Do analizy wybrany zosta³ regularny proces obs³ugi zlecenia przewozu cystern
paliwowych ze stacji Gdañsk-Olszynka, przez Bydgoszcz G³ówn¹, do Piotrkowa
Trybunalskiego Towarowego. Przeprowadzone obserwacje bie¿¹cej dzia³alnoœci
przedsiêbiorstwa pozwoli³y na zidentyfikowanie 38 czynnoœci wchodz¹cych
w sk³ad tego procesu. Za ich wykonanie odpowiedzialne s¹ dzia³ obs³ugi handlo-
wej, Zak³ad Przewozów Pó³noc oraz dzia³ finansowy. Zidentyfikowane czynno-
œci przedstawiono w postaci sieci czynnoœci oraz wykresu Gantta z wykorzysta-
niem aplikacji MsProject. Uwzglêdniono kolejnoœæ wykonywanych czynnoœci,
ich wzajemne powi¹zania oraz czas trwania, który ³¹cznie wynosi³ 3148 minut,
czyli oko³o 52,5 godziny. Okreœlono równie¿ koszty osobowe wykonania wybra-
nych czynnoœci. Uproszczony schemat analizowanego procesu przedstawiono
na rysunku 1.

Wykorzystanie analitycznych narzêdzi zarz¹dzania projektami... 181

Dzia³ obs³ugi handlowej Zak³ad Przewozów Pó³noc Dzia³ finansowy

– przyjmowanie zleceñ
– negocjacja cen
– umowy na przewóz

– planowanie wyjazdów poci¹gów
– dobór taboru
– sporz¹dzanie dokumentów

– faktury za przewóz
– analiza rentownoœci
– ksiêgowanie wp³at

Rysunek 1. Uproszczony schemat procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych
przedsiêbiorstwa Lotos Kolej
�ród³o: Opracowanie w³asne.

13 Ibidem, s. 170.
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5. Za³o¿enia i wyniki analizy procesu obs³ugi zlecenia
przewozu cystern paliwowych

Punktem wyjœcia do analizy wariantów zmian w procesie obs³ugi zlecenia
przewozu cystern paliwowych by³ wybór modyfikowanych kryteriów. W pre-
zentowanej analizie uwzglêdniono trwanie ca³ego cyklu, koszty pracy specjalisty
ds. planowania, maszynisty oraz koszt eksploatacji lokomotywy w przeliczeniu
na jedn¹ godzinê. Z uwagi na to, ¿e przedsiêbiorstwo Lotos Kolej nie udostêp-
nia szczegó³owych danych dotycz¹cych wynagrodzenia swoich pracowników,
przyjête koszty osobowe s¹ wielkoœciami orientacyjnymi podanymi jako wielo-
krotnoœæ podstawowej kwoty wynagrodzenia „x”: specjalista ds. planowania –
2,2 x, maszynista – 5 x, rewident – 2,5 x, ustawiacz – 2 x, dru¿yna trakcyjna – 9,5 x,
lokomotywa – 8 x.

Podstawowym elementem analizy czynnoœci zachodz¹cych w badanym pro-
cesie jest uwzglêdnienie czynnoœci tworz¹cych jego œcie¿kê krytyczn¹. Pojêcie
œcie¿ki krytycznej odnosi siê do bezpoœrednio powi¹zanych ze sob¹ czynnoœci,
których czas trwania wp³ywa na ca³kowity czas realizacji procesu. W procesie
obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych do czynnoœci le¿¹cych na œcie¿-
ce krytycznej zaliczono czynnoœci wykonywane przez specjalistê ds. planowa-
nia. Zweryfikowano równie¿ mo¿liwoœæ zmiany organizacji wybranych czynno-
œci, z uk³adu szeregowego (czynnoœci rozpoczynaj¹ sie dopiero po zakoñczeniu
czynnoœci poprzedzaj¹cych) na uk³ad równoleg³y (wybrane czynnoœci realizo-
wane s¹ równolegle w celu zmniejszenia ca³kowitego czasu trwania procesu).
W prezentowanej analizie przyjêto podstawowy cel w postaci minimum 5%
skrócenia czasu trwania ca³ego procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern pali-
wowych. Czynnikiem dodatkowym mo¿e byæ równie¿ zmniejszenie kosztów
osobowych realizacji procesu.

Pierwszy analizowany wariant zmian w procesie obs³ugi zlecenia przewozu
cystern paliwowych zak³ada zatrudnienie drugiego specjalisty ds. planowania,
co pozwoli na skrócenie czasu trwania czynnoœci planistycznych. W ten sposób
czas potrzebny na wykonanie czynnoœci zwi¹zanych z przygotowaniem realiza-
cji przewozu, czyli zaplanowanie trasy i terminów (czynnoœæ 2.1 na rys. 2), skróci
siê o 4 godziny (z 52,5 godz. do 48,5 godz.), co przek³ada siê na skrócenie trwa-
nia ca³ego procesu obs³ugi zlecenia o 7,6%. Koszt pracy dodatkowego planisty to
2,2 bazowej godzinnej stawki. Rysunek 2 prezentuje zmiany w czasie realizacji

182 Daniel Kaszubowski, Lidia Zieliñska

Rysunek 2. Fragment wykresu Gantta przed i po wprowadzeniu dodatkowego specjalisty
do spraw planowania
�ród³o: Opracowanie w³asne przy u¿yciu MsProject.
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czynnoœci planistycznych uwzglêdniaj¹ce zatrudnienie dodatkowego specjalisty
ds. planowania.

Drugi wariant modyfikacji w analizowanym procesie zak³ada zmianê wybra-
nych czynnoœci szeregowych na równoleg³e w celu skrócenia czasu trwania
ca³ego procesu. Analizuj¹c 38 czynnoœci sk³adaj¹cych siê na obs³ugê zlecenia
przewozu cystern paliwowych, zidentyfikowano nastêpuj¹ce zale¿noœci:
– akceptacja kierownika Zak³adu Przewozu Pó³noc mo¿e byæ wykonywana

równolegle z planowaniem poci¹gów; kierownik wówczas na bie¿¹co akceptuje
ustalenia planistów, co pozwala na zaoszczêdzenie 30 minut w ca³ym procesie;

– dobór odpowiedniej lokomotywy oraz pracowników mo¿e równie¿ byæ wy-
konywany równolegle z planowaniem marszruty poci¹gu; informacje do-
tycz¹ce masy ³adunku oraz miejsca przeznaczenia mo¿na bowiem uzyskaæ
na podstawie zlecenia przewozu z³o¿onego w dziale obs³ugi handlowej;
równoleg³e planowanie marszruty oraz dobór lokomotywy mo¿e zapewniæ
oszczêdnoœæ 3 godzin pracy;

– potwierdzenie wykonania us³ugi oraz przekazanie zlecenia do planisty mog³yby
odbywaæ siê w sposób automatyczny po ich ka¿dorazowym zakoñczeniu;
mog³oby to wyeliminowaæ koniecznoœæ tworzenia dodatkowych dokumentów,
a czas zaoszczêdzony na automatyzacji tych czynnoœci wynosi 15 minut;

– czynnoœæ polegaj¹ca na zakoñczeniu zlecenia przewozu cystern paliwowych
równie¿ mog³aby odbywaæ siê w sposób automatyczny w momencie po-
twierdzenia zaksiêgowania nale¿noœci; pozwoli to zaoszczêdziæ 5 minut w skali
ca³ego procesu.

Po wprowadzeniu wszystkich zmian uwzglêdnionych w drugim wariancie
³¹czny czas trwania procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych
skróci siê o 3 godziny i 50 minut do 48,5 godzin, czyli o 7,3%. Koszty wykonania
procesu nie uleg³y zmianie.
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specjalista ds. planowania

Rysunek 3. Fragment wykresu Gantta przed zmian¹ i po zmianie wybranych czynnoœci z
szeregowych na równoleg³e
�ród³o: Opracowanie w³asne przy u¿yciu MsProject.
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Wariant trzeci zak³ada skrócenie czasu trwania cyklu przez zmianê modelu
przewozu z wahad³owego na wahad³owo-ci¹g³y, czyli z pominiêciem czynnoœci
roz³adunku cystern. Jest to proces cykliczny, a wiêc odbywaj¹cy siê codziennie
lub co dwa dni. Zak³ada siê, ¿e poci¹g doje¿d¿a do stacji przeznaczenia (Piotrków
Trybunalski Towarowy), pozostawia cysterny pe³ne, a zabiera cysterny puste po-
zosta³e z poprzedniej dostawy. Roz³adunek cystern trwa ka¿dorazowo 8 godzin,
dlatego zmiana z modelu wahad³owego na wahad³owo-ci¹g³y mo¿e zapewniæ
znaczn¹ oszczêdnoœæ czasu, wynosz¹c¹ 15,2%. Jest to jednak mo¿liwe tylko przy
za³o¿eniu, ¿e firma posiada odpowiedni¹ liczbê wagonów i mo¿e pozwoliæ so-
bie na ich odbiór w kolejnym dniu. Wariant ten mo¿e przynieœæ oszczêdnoœci
wyra¿one w postaci zmniejszonych kosztów pracy. Krótszy postój na stacji
wy³adunku przynosi oszczêdnoœci w wykorzystaniu lokomotywy oraz czasu
pracy dru¿yny trakcyjnej w wysokoœci 17,5-godzinnej stawki bazowej. Dodatko-
wo, efekt zmiany modelu transportowego nale¿y rozpatrywaæ w kontekœcie po-
wtarzalnoœci analizowanego procesu, gdzie oszczêdnoœci bêd¹ wielokrotnoœci¹
jego wyst¹pieñ.

Podsumowanie

Celem analizy by³o znalezienie rozwi¹zañ optymalizacyjnych dla procesu
obs³ugi zlecenia przewozu cystern paliwowych realizowanego w firmie Lotos
Kolej oraz zweryfikowanie przydatnoœci aplikacji MsProject. Zidentyfikowano
38 czynnoœci tworz¹cych ten proces, ich czas trwania oraz koszty osobowe zaan-
ga¿owanych pracowników. Proces obs³ugi zlecenia przewozu cystern charakte-
ryzowa³ siê odpowiedni¹ z³o¿onoœci¹ oraz pozwala³ na modelowanie zmian
w ró¿nych fazach jego realizacji, pocz¹wszy od czynnoœci planistycznych, na
organizacji samego przewozu koñcz¹c. Poszukuj¹c mo¿liwoœci usprawnienia
procesu, przyjêto, ¿e kryterium nadrzêdnym s³u¿¹cym ocenie rozpatrywanych
wariantów bêdzie przede wszystkim skrócenie czasu realizacji ca³ego procesu,
a dodatkowo, je¿eli to mo¿liwe, minimalizacja kosztów osobowych. Za³o¿ono, ¿e
minimalna redukcja czasu trwania procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern

184 Daniel Kaszubowski, Lidia Zieliñska

klient

klient

maszynista, rewident

klient

maszynista, rewident

klient

klient

maszynista, rewident

maszynista, rewident

Rysunek 4. Fragment wykresu Gantta przed i po optymalizacji w wariancie zak³adaj¹cym
zmianê modelu przewozu z wahad³owego na wahad³owo-ci¹g³y
�ród³o: Opracowanie w³asne przy u¿yciu MsProject.
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paliwowych musi wynieœæ co najmniej 5% w porównaniu do sytuacji wyjœcio-
wej. Uzyskane wyniki œwiadcz¹ o mo¿liwoœci usprawnienia procesu w kilku
obszarach. Przeprowadzono analizê dotycz¹c¹: zmiany liczby pracowników
w dziale planistycznym, zmiany sposobu wykonywania zadañ z szeregowego
na równoleg³e oraz zmiany modelu transportu z wahad³owego na wahad³owo-
ci¹g³y. W ka¿dym z trzech wariantów uda³o siê osi¹gn¹æ skrócenie czasu realiza-
cji procesu obs³ugi zlecenia przewozu cystern w zakresie od 7,3% do 15,2%.
W wariancie trzecim uda³o siê osi¹gn¹æ znaczne szacunkowe oszczêdnoœci fi-
nansowe, poniewa¿ zlikwidowano puste przebiegi lokomotywy.
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APPLICATION OF ANALYTIC PROJECT MANAGEMENT APPLICATIONS
IN TRANSPORT PROCESSES OPTIMISATION BASED
ON THE LOTOS KOLEJ RAIL OPERATOR EXAMPLE

Summary: The objective of presented analysis was to simulate effects of structural
changes in a cyclic transport process executed by the Lotos Kolej rail operator. Main
criteria adopted for optimisation were reduction of the total process time and reduc-
tion of operational costs. Simulation were carried out in the Microsoft Project applica-
tion. Three optimisation variants were simulated and all resulted in total cycle time
reduction between 7.3% and 15.2%. In addition, one of the variants allowed to reduce
the operational costs. An approach and application used for simulation proved its ef-
fectiveness regarding optimisation of transport processes. However, the final decision
about implementation of any changes must be preceded by additional detailed eco-
nomic and technical analysis.
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