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SZA = System Zarządzania Aktywami (ang. AMS) 
 

Strategiczny i systematyczny proces decyzyjny 
dotyczący działań na sieci z wykorzystaniem analiz 

inżynierskich i ekonomicznych na bazie dobrej jakości 
informacji. Taki proces ma na celu zaplanowanie 

działań, które pozwolą osiągnąć i utrzymać 
funkcjonalność i stan aktywów oraz powiązany poziom 
usług według założonej strategii w całym cyklu życia 

przy jak najmniejszym koszcie całkowitym i przy 
akceptowalnym poziomie ryzyka. 
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1.  Jaki jest aktualny stan i funkcjonalność aktywów? 

2.  Jaki jest wymagany poziom świadczenia usług? 

3.  Które aktywa są niezbędne dla osiągnięcia i utrzymania 
pożadanego poziomu świadczenia usług? 

4.  Jaka jest najlepsza strategia w obszarze działań 
operacyjnych, utrzymaniowych oraz kapitałowych?  

5.  Jaka jest optymalna wieloletnia strategia finansowania? 
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Cele i plany strategiczne organizacji 

Użytkownicy Inwestorzy Prawo Gospodarka 
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Inwestycja 

Użytkowanie 

Utrzymanie 
i działania 
operacyjne 

Utylizacja Cykl życia 



→  Wpływ strategii na komfort użytkowania 
→  Wpływ strategii na koszty społeczne i zarządcy 
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→  Jakie procesy / zagadnienia wchodzą w LCC? 
→  AKK – aspekty społeczne i środowisko 
→  Modele / prognozy  
→  Efektywność i skuteczność działań 
→  Zrozumienie mechanizmów dostarczania usług 
→  Informacja o aktywach jako narzędzie usprawniania 
→  Ocena i prognozy funkcjonalności oraz usług  
→  Strategie działań i pożądane poziomy usług 
→  Łańcuch dostaw (rynek zamówień i usług) 
→  Zarządzanie ryzykiem  
→  Optymalizacja decyzji 
→  Weryfikacja i usprawnienie 
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→  Tylko świadoma proaktywna strategia pozwoli 
osiągnąć i utrzymać odpowiednią funkcjonalność i 
powiązany poziom usług w całym cyklu życia aktywów 
przy jak najmniejszym koszcie całkowitym i przy 
akceptowalnym poziomie ryzyka 

→  Planowanie działań jest jednym z elementów SZA 
powiązanym werykalnie i horyzontalnie, który wymaga 
dobrego dostosowania organizacji oraz skoordynowania 
powiązanych procesów. 
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