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1 Wprowadzenie 

Transport jest jednym z najważniejszych elementów logistyki miasta. Ma ogromne 

znaczenie zarówno dla mieszkańców danego terenu, jak również dla lokalnych 

przedsiębiorców. Łączy poszczególne elementy systemu logistycznego miasta, przez co 

stanowi integralną część życia mieszkańców. Transport towarów przyczynia się do wielu 

zjawisk występujących w miastach: pozytywnych i negatywnych. Do zjawisk pozytywnych 

można zaliczyć rozwój przedsiębiorstw zlokalizowanych w centrach miast, który nie byłby 

możliwy bez dostarczanych im towarów. Przykładem negatywnego oddziaływania transportu 

towarów na funkcjonowanie mieszkańców jest między innymi kongestia, która przyczynia się 

do obniżania jakości życia w danym obszarze zurbanizowanym.1 Przepływy transportowe są 

jednym z elementarnych zadań organizacyjnych logistyki miejskiej. Rosnące wymagania 

klientów implikują potrzebę przemieszczania się towarów. Transport towarowy odzwierciedla 

wszystkie aspekty działalności gospodarczej miasta i z tego powodu jego właściwe 

planowanie ma ogromne znaczenie. Aby sprostać wyzwaniu, które niesie ze sobą system 

transportu towarów w mieście, niezbędne są wiarygodne ramy planowania, które umożliwią 

analizę i wdrożenie wszelkich działań ukierunkowanych na zwiększenie wydajności 

miejskiego systemu transportu towarowego, przy jednoczesnej minimalizacji kosztów 

zewnętrznych i strat w środowisku. Jednym z głównych problemów, zidentyfikowanych 

w kontekście modelowania miejskich przewozów towarowych, jest ograniczony dostęp do 

danych lub ich brak, nawet do przeprowadzenia podstawowej analizy procesów 

transportowych.2  

Podstawy zrównoważonych przepływów towarów należy szukać w teorii 

zrównoważonego rozwoju, która została sformułowana przez niezależną Komisję ds. 

Środowiska i Rozwoju ONZ. Początkowo działania związane ze zrównoważonym 

transportem koncentrowały się na zmniejszaniu emisji CO2, poprzez stawianie na bardziej 

ekologiczne środki transportu, jednak z czasem zwrócono uwagę również na czas i koszty 

przepływów, przestrzeń publiczną oraz stan zdrowia społeczeństwa. Temat zrównoważonego 

transportu oraz zrównoważonej logistyki w polskich miastach poruszany jest również 

w „Strategii Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030r..” Zapisano w niej, że 

„efektywne funkcjonowanie systemu transportowego ogranicza czas i koszty związane 

 
1 Cichosz M., Innowacje w logistyce miejskiej- zrównoważony transport publiczny [W:] Prace Naukowe 

Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 2015, s.26-27. 
2 Kaszubowski D., Heleniak F., A Concept of Freight Traffic Flow Regulations in the City of Gdansk [W:] 

Sustainable Transport Development, Innovation and Technology, 2017r, s. 57. 



z korzystaniem z transportu pasażerskiego i towarowego, przyczynia się do podniesienia 

konkurencyjności gospodarki kraju, a w konsekwencji działa stymulująco na rozwój 

ekonomiczny państwa”.3 Miasto zarządzane zgodnie z koncepcją logistyki zrównoważonej 

powinno być jednocześnie miejscem przyjaznym dla mieszkańca i środowiska, ale także 

uwzględniać potrzeby przyszłych pokoleń. Zatem zwiększenie efektywności przepływów 

towarowych i ich konsolidacja, to zadanie nie tylko logistyki miejskiej, ale również 

zrównoważonego rozwoju.4 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego 

zapotrzebowanie na dostarczanie towarów w dużych miastach z roku na rok będzie rosło, co 

jest uwarunkowane kilkoma czynnikami: między innymi coraz większą liczbą centrów 

handlowych i punktów usługowych; wzrostem konsumpcjonizmu oraz rosnącym popytem na 

obsługę „ostatniej mili” w handlu internetowym.5 Istotnym zatem jest dążenie do 

ograniczania tempa wzrostu ruchu i przepływu ładunków w podsystemach transportowych.6 

Zrównoważony przepływ towarów to zagadnienie o bardzo szerokim zastosowaniu. Nie 

ogranicza się jedynie do zagadnienia transportu, ale zawiera w sobie także inne elementy, np.: 

sposoby i możliwości magazynowania towarów, ich przeładunek oraz logistykę zwrotną 

opakowań. Łączy poszczególne ogniwa łańcucha dostaw w sposób sprzyjający rozwojowi 

miast i dbający nie tylko o mieszkańców, ale i o innych interesariuszy miasta. 

2 Teza i cele pracy  

Temat niniejszej dysertacji koncentruje się zatem na opracowaniu modelu 

zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta 

z uwzględnieniem czynników mających wpływ na możliwość wdrożenia oraz kontroli 

zaproponowanych rozwiązań. Stworzenie odpowiedniego modelu przepływów towarów 

w systemie logistycznym miasta pozwoli na zmniejszenie emisji spalin w miastach, 

zredukowanie hałasu wytwarzanego przez drogowe środki transportu towarowego oraz 

poprawę życia mieszkańców, szczególnie zamieszkujących ścisłe centra miast. Można zatem 

uznać, że w znaczący sposób przyczyni się do obniżenia kosztów zewnętrznych działalności 

transportowej w centrach miast. Prowadzone badania będą próbą odpowiedzi na następujące 

pytania badawcze: 

 
3 Strategia Zrównoważonego Rozwoju Transportu do 2030 roku, https://www.gov.pl/web/infrastruktura/projekt-

strategii-zrownowazonego-rozwoju-transportu-do-2030-roku2 [dostęp: 27.01.2021r.] s. 75. 
4 Kauf, Koncepcje Logistyczne i Modele Biznesowe na rzecz Zrównoważonego Rozwoju Miasta, 2018, s 462. 
5 Departament Badań Demograficznych, GUS 2009. 
6 Europa 2020 – Strategia na rzecz inteligentnego i zrównoważonego rozwoju sprzyjającego włączeniu 

społecznemu 



P1: Jakie problemy można wyodrębnić w przepływach towarowych w systemie 

logistycznym miasta? 

P2: Jaka jest rola i zadania logistyki zrównoważonej i zrównoważonego transportu na 

przepływy towarowe w systemie logistycznym miasta? 

P3: Jaka jest rola interesariuszy w kształtowaniu przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta? 

P4: Jakie determinanty kształtują zrównoważone przepływy towarowe w mieście? 

P5: Jakie elementy kształtują model zrównoważonych przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta?  

W oparciu o powyższe pytania badawcze sprecyzowano cel główny dysertacji i cele 

szczegółowe. Celem głównym jest opracowanie modelu przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta uwzględniającego założenia koncepcji logistyki 

zrównoważonej. 

Obok celu głównego sformułowano następujące cele szczegółowe: 

Cele teoriopoznawcze: 

1. Zapoznanie się z problematyką  przepływów towarów w systemie logistycznym miasta. 

2. Badanie obszarów zarządzania przepływami towarów w mieście. 

3. Poznanie wielowymiarowego konstruktu logistyki zrównoważonej i zrównoważonego 

transportu. 

4. Identyfikacja sposobów przepływów towarowych w miastach w kontekście problemu 

ostatniej mili. 

Cele utylitarne: 

1. Identyfikacja interesariuszy przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta 

2. Ocena wpływu przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta z poziomu 

zidentyfikowanych interesariuszy. 

3. Identyfikacja determinant modelu przepływów towarowych w systemie logistycznym 

miasta. 

4. Konceptualizacja i operacjonalizacja modelu zrównoważonych przepływów w systemie 

logistycznym miasta. 

4.1. Opracowanie metodyki badania efektywności zrównoważonych przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta jako części opracowanego modelu. 

4.2. Weryfikacja założeń modelu zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta poprzez wielokrotne studium przypadku 



5. Opracowanie modelu zrównoważonych przepływów towarów w systemie logistycznym 

miasta z uwzględnieniem procesu operacjonalizacji. 

W pracy została poddana rozważaniom następująca teza pracy:  

Konceptualizacja i operacjonalizacja modelu zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta pozwoli na efektywną realizację transportu ostatniej 

mili z uwzględnieniem kryteriów dotyczących: 

• minimalizacji strat czasu przewozu; 

• ograniczenia zbędnych dróg przewozu; 

• ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu. 
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4 Metodyka badań 

Przeprowadzone badania literaturowe potwierdzają, ze zrównoważone przepływy 

towarowe w systemie logistycznym miasta są zagadnieniem złożonym. Tym samym powstaje 

trudność z określeniem jednolitego modelu przepływów towarowych, który miałby 

zastosowanie w zróżnicowanych strukturalnie miastach. Dotychczas głównymi czynnikami 

wpływającymi na organizację transportu towarów były czas i koszty. Opracowanie modelu 

uwzględniającego aspekty ekologiczne, przy zachowaniu możliwie najniższych kosztów oraz 

możliwie najkrótszego czasu, jest punktem wyjścia do realizacji zrównoważonych 

przepływów towarowych w systemach logistycznych miast.  

Model badawczy przedstawiony w niniejszej dysertacji (rys. 4.1) jest graficzną 

prezentacją podstawowych obszarów badawczych i wskazuje na metody oraz narzędzia 

wykorzystane do opracowania modelu zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.1. Model badawczy  

Źródło: opracowanie własne.  

ETAP 2. Określenie (badanie) aktualnej sytuacji przepływów 

towarowych z punktu widzenia interesariuszy miasta 

ETAP 3. Badanie determinant przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta 

ETAP 4. Konceptualizacja modelu zrównoważonych 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta 

ETAP 5. Operacjonalizacja  modelu zrównoważonych 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta 

z wykorzystaniem wielokrotnego studium przypadku 

ETAP 6. Model zrównoważonych przepływów towarowych w  

systemie logistycznym miasta 

Metodyka badań 

Rozdział I, II 

Rozdział III 

Rozdział III 

Rozdział III 

Rozdział IV 

Rozdział V 

ETAP 1. Poznanie teoretycznego obrazu zrównoważonych 

przepływów towarowych 



Etap 1 

Badanie literaturowe 

Rozdział I. Przepływy 

towarów w systemie 

logistycznym miasta 

Rozdział II. 

Zrównoważone przepływy 

towarów 

Etap 2 

Określenie ram teoretycznych do opracowania i zastosowania modelu zrównoważonych 

przepływów towarowych 

Kwestionariusze 

ankiet 

Proces badawczy podzielono na 6 głównych etapów: poznanie teoretycznego obrazu 

zrównoważonych przepływów towarowych; określenie (badanie) aktualnej sytuacji 

przepływów towarowych z punktu widzenia interesariuszy miasta; badanie determinant 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta; konceptualizacja modelu 

zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta; 

operacjonalizacja  modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta z wykorzystaniem wielokrotnego studium przypadku; model 

zrównoważonych przepływów towarowych w  systemie logistycznym miasta. 

Proces badawczy zapoczątkowały badania literaturowe, określone jako etap 1 (rys. 

4.2.), które stanowią dwa pierwsze rozdziały pracy. Analizą objęto pozycje literaturowe 

polskie i zagraniczne. Celami przeprowadzonych badań było:  

• usystematyzowanie wiedzy ogólnej z zakresu przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta; 

• poznanie głównych założeń koncepcji logistyki zrównoważonej i zrównoważonego 

transportu; 

• poznanie specyfiki problemu ostatniej mili w systemie logistycznym miasta oraz jego 

nowoczesnych rozwiązań.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.2. Etap pierwszy procesu badawczego  

Źródło: opracowanie własne.  

Ctp1  Zapoznanie się z problematyką  przepływów towarów w systemie logistycznym miasta 

Ctp2  Badanie obszarów zarządzania przepływami towarów w mieście. 

Ctp3 Poznanie wielowymiarowego konstruktu logistyki zrównoważonej i zrównoważonego transportu. 

Ctp4  Identyfikacja sposobów przepływów towarowych w miastach w kontekście problemu ostatniej mili 

P1  Jakie problemy można wyodrębnić w przepływach towarowych w systemie logistycznym miasta? 

P2  Jaka jest rola i zadania logistyki zrównoważonej i zrównoważonego transportu na przepływy towarowe w systemie 

logistycznym miasta 

 



Rezultatem literaturowych prac badawczych było określenie ram teoretycznych, które 

posłużyły do opracowania kwestionariuszy ankiet skierowanych do interesariuszy miasta, 

wyłonionych podczas badań eksperckich. Dodatkowo, studia literaturowe pozwoliły na 

doprecyzowanie pytań badawczych postawionych na początku rozprawy. Ważnym efektem 

analizy było również zidentyfikowanie teoretycznej luki badawczej związanej z przepływami 

towarowymi w systemie logistycznym miasta. 

Na podstawie przeanalizowanej literatury opracowano cztery kwestionariusze ankiety, 

które posłużyły do badań ilościowych i jakościowych. Pierwszy skierowany był do władz 

samorządowych, jako interesariuszy o silnym wpływie na przepływy towarowe, przy 

jednoczesnym braku stronniczości w ich ocenie. Kwestionariusz poruszał kwestie dotyczące 

projektów zrealizowanych, w trakcie realizacji oraz zaplanowanych do realizacji 

w przyszłości, obejmujące swoim zakresem przepływy towarowe w systemie logistycznym 

miasta. Badania z wykorzystaniem drugiego kwestionariusza skierowane były do 

mieszkańców. Przygotowanie badań ankietowych opracowanych dla mieszkańców 

obejmowało wyznaczenie minimalnej liczebności próby badawczej. Przyjęto, że szacowana 

wielkość frakcji wynosi 0,5, dopuszczalny błąd jest równy 0,05 (5%), a α=5%. Wielkość 

generalnej populacji określono jako liczbę mieszkańców Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii, która według danych Głównego Urzędu Statystycznego wynosi około 2,3mln 

osób7. Wykonane obliczenia pozwoliły na określenie docelowej wielkości próby badawczej, 

która dla określonych powyżej parametrów wyniosła 384. Kwestionariusz poruszał 

zagadnienia dotyczące:  

• uciążliwości przepływów towarowych dla mieszkańców;  

• wpływu dostaw towarów na kwestie bezpieczeństwa w mieście; 

• wpływu transportu towarów na podstawowe elementy życia w mieście;  

• możliwości wdrożenia rozwiązań z zakresu logistyki ostatniej mili.  

Trzeci kwestionariusz przygotowany został dla przedsiębiorców prowadzących działalność na 

terenie miast. Celem ankiety było określenie aktualnej sytuacji przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta, przy uwzględnieniu zaopatrzenia oraz dystrybucji punktów 

handlowych, usługowych i produkcyjnych w miastach. Ważnym aspektem była ocena przez 

przedsiębiorców możliwości wdrożenia rozwiązań mogących usprawnić przepływy towarowe 

w mieście. Ostatni kwestionariusz to identyfikacja kluczowych czynników mających wpływ 

na zrównoważone przepływy towarowe w mieście. Ankieta skierowana została do ekspertów 

 
7  GUS (2018), „Statystyczny obraz GórnośląskoZagłębiowskiej Metropolii w 2017 r.”, str. 46. 



Etap 2 

Etap 3 

z zakresu logistyki i transportu, których zadaniem było przydzielenie wag czynnikom według 

stopnia ich ważności. Kwestionariusz zawierał wykaz 81 czynników oraz samoocenę 

eksperta, która umożliwiła weryfikację wysokości kompetencji danego sędziego. Podczas 

analizy wyników obliczono współczynnik zgodności Kendalla oraz przeprowadzono test 

Friedmana, który jest nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy 

wariancji.  

Drugim etapem badań (rys . 4.3.) było przeanalizowanie wyników z wcześniej 

przygotowanych i rozesłanych kwestionariuszy ankiet. Wykorzystano zróżnicowane metody 

analizy i syntezy zjawisk, w tym zróżnicowane metody statystyczne. Uzyskano 

17 odpowiedzi od Władz miast Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, 386 wyników od 

mieszkańców oraz 342 poprawnie wypełnione ankiety przez przedsiębiorców.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.3. Drugi etap procesu badawczego 

Źródło: opracowanie własne. 

Efektem drugiego etapu badań było:  

• Poznanie możliwości wdrożenia zaproponowanych rozwiązań usprawniających 

przepływy towarów w mieście wynikających z wcześniejszych badań literaturowych; 

• Poznanie uciążliwości przepływów towarowych oraz ich wpływu  na funkcjonowanie 

systemu logistycznego miasta;  

Badanie empiryczne- analiza stanowiska interesariuszy 

Badanie aktualnej sytuacji przepływów towarowych 

z punktu widzenia interesariuszy miasta 

Identyfikacja aktualnej sytuacji przepływów towarowych 

Cu1: Identyfikacja interesariuszy przepływów towarowych w 

systemie logistycznym miasta 

logistyki zrównoważonej 
Cu2: Ocena wpływu przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta z poziomu zidentyfikowanych interesariuszy 

P3: Jaka jest rola interesariuszy w kształtowaniu przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta? 



• Poznanie znaczenia przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta dla 

poszczególnych grup interesantów. 

Etap drugi umożliwił realizację celów badawczych związanych z identyfikacją interesariuszy 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta oraz ocenę wpływu przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta z poziomu zidentyfikowanych interesariuszy. 

W nim także podjęto próbę rozwiązania problemu badawczego, dotyczącego roli 

interesariuszy w kształtowaniu przepływów towarowych, w systemie logistycznym miasta.  

W etapie 3 (rys. 4.4.) przeprowadzono badania metodą oceny ekspertów, w wyniku czego 

uzyskano zbiór kluczowych determinant zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.4. Trzeci etap procesu badawczego 

Źródło: opracowanie własne. 

 

Efektem etapu 3 było stworzenie założeń niezbędnych do opracowania modelu oraz realizacja 

celu utylitarnego związanego z identyfikacją determinant przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta. Dodatkowo poznano w nim odpowiedź na pytanie badawcze 

dotyczące najważniejszych czynników wpływających na przepływy towarowe w mieście. 

Efektem etapu III było również (podrozdział 3.4. w dysertacji) pogrupowanie czynników 

wpływających na przepływy towarowe w mieście i wyłonienie determinant zrównoważonych 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta.  

Etap 4 procesu badawczego (rys. 4.5.) to konceptualizacja modelu zrównoważonych 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta. Rozpoczęto ją od analizy kosztów 

Etap 3 

Badanie empiryczne- metoda oceny ekspertów 

Identyfikacja determinant zrównoważonych przepływów towarowych 

Założenia niezbędne do opracowania modelu 

P4: Jakie determinanty kształtują zrównoważone przepływy 

towarowe w mieście? 

Etap 4 

Cu2: Identyfikacja determinant modelu przepływów towarowych w 

systemie logistycznym miasta 



zewnętrznych, które zdekomponowano na cztery główne składniki wyłonione podczas analizy 

literaturowej. Dla każdego składnika ustalono zmienne oraz wzór matematyczny, na 

podstawie którego możliwe jest obliczenie kosztów z nim związanych. W rezultacie 

otrzymano model pozwalający na ustalenie wielkości sumy kosztów zewnętrznych transportu 

towarowego. Następnie przeanalizowano czas i długości przepływu dróg transportowych. 

Efektem czego było opracowanie metodyki badania efektywności zrównoważonych 

przepływów towarowych, w systemie logistycznym miasta, jako części opracowanego 

modelu.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.5. Czwarty etap procesu badawczego 

Źródło: opracowanie własne 

Etap czwarty umożliwił realizację celu badawczego związanego z opracowaniem metodyki 

badania efektywności zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym 

miasta, jako części opracowanego modelu. W nim także rozwiązano problem badawczy 

dotyczący elementów kształtujących model zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta.  

Etap 5 (rys. 4.6) polegał na operacjonalizacji  modelu zrównoważonych przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta, z wykorzystaniem wielokrotnego studium 

przypadku. Do analizy przyjęto trzy miasta Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii z której 

najczęściej pochodzili ankietowani mieszkańcy tj. Mysłowice, Katowice, Gliwice. Badania 

rozpoczęto od zebrania danych dotyczących liczby mieszkańców, liczby wypadków i kolizji 

komunikacyjnych oraz liczby zarejestrowanych pojazdów. Z prośbą o udostępnienie 

wcześniej wymienionych danych zwrócono się do Urzędów oraz Komend Policji wybranych 

Etap 4 

Badanie empiryczne-  opracowanie metodyki badania 

efektywności zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta 

Konceptualizacja modelu zrównoważonych przepływów towarowych w 

systemie logistycznym miasta 

P4: Jakie elementy kształtują model zrównoważonych przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta? 

Etap 4 

Cu4.1.: Opracowanie metodyki badania efektywności 

zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym 

miasta jako części opracowanego modelu. 

 



Etap 5 

Etap 6 

miast. Przeanalizowano również budżety oraz mapy akustyczne miast. Dla każdego z nich 

obliczono koszty zewnętrzne transportu towarowego. Następnie pokazano na przykładzie 

wybranych miejsc, w jaki sposób można minimalizować czas i długości przepływu dróg 

transportowych towarów.     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 4.6.  Piąty etap procesu badawczego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Efektem etapu piątego była realizacja celu utylitarnego związanego z weryfikacją założeń 

modelu zrównoważonych przepływów towarowych poprzez wielokrotne studium przypadku.  

Etap 6 procesu badawczego (rys. 4.7.) to podsumowanie przeprowadzonych badań 

i zaprezentowanie modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta.  

Na podstawie wniosków z poprzednich etapów, zrealizowano cel główny dysertacji – opracowanie 

modelu przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta, uwzględniającego założenia 

koncepcji logistyki zrównoważonej oraz potwierdzono, że konceptualizacja i operacjonalizacja 

modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta pozwoli na 

efektywną realizację transportu ostatniej mili z uwzględnieniem kryteriów dotyczących: 

• minimalizacji strat czasu przewozu; 

• ograniczenia zbędnych dróg przewozu; 

• ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu. 

 

 

 

Badanie empiryczne- wielokrotne studia przypadków 

Operacjonalizacja  modelu zrównoważonych przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta z wykorzystaniem 

wielokrotnego studium przypadku 

Cu4.2.: Weryfikacja założeń modelu zrównoważonych 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta poprzez 

wielokrotne studium przypadku 
 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys 4.7. Szósty etap procesu badawczego 

Źródło: opracowanie własne 

 

Koncepcja proponowanego modelu łączy ze sobą najistotniejsze elementy przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta oraz zawiera czynniki, które w sposób 

bezpośredni oddziałują na ich funkcjonowanie. Model jest uzupełnieniem luki badawczej 

wyłonionej podczas badań literaturowych.  

 

5 Wyniki przeprowadzonych badań 

5.1 Identyfikacja interesariuszy przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta 

Pierwszym etapem badań było stworzenie na podstawie literatury listy typowych 

interesariuszy miasta (pierwszorzędnych – czyli mających bezpośredni wpływ na przepływy 

towarowe w systemie logistycznym miasta oraz drugorzędnych – ich znaczenie w procesie 

decyzyjnym nie jest kluczowe, nie odczuwają oni bezpośredniego skutku przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta) w podziale na cztery kategorie: rząd, biznes, 

społeczność i inne. W następnej kolejności z wykorzystaniem metody eksperckiej, określono 

siłę wpływu zidentyfikowanych interesariuszy na przepływy towarowe w systemie 

Etap 6 

Podsumowanie przeprowadzonych badań 

Model zrównoważonych przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta 

Konceptualizacja i operacjonalizacja modelu zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta pozwoli na efektywną realizację transportu ostatniej mili 

z uwzględnieniem kryteriów dotyczących: 

• minimalizacji strat czasu przewozu; 

• ograniczenia zbędnych dróg przewozu; 

• ograniczenia kosztów zewnętrznych transportu. 

Cu5.: Opracowanie modelu zrównoważonych 

przepływów towarów w systemie 

logistycznym miasta z uwzględnieniem 

procesu operacjonalizacji. 

 



logistycznym miasta. Przygotowany arkusz oceny siły wpływu na zidentyfikowanych 

interesariuszy poddano krytyce ze strony  sędziów kompetentnych. Analizując wartości 

średnie wystawionych przez ekspertów ocen, można wnioskować, że interesariuszami, którzy 

mają największy wpływ na funkcjonowanie miasta są: władze i przedsiębiorstwa lokalne oraz 

społeczeństwo. Należy również podkreślić, że każdy z wymienionych interesariuszy ma inne 

oczekiwania wobec przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta. To badanie 

wskazało autorce pracy kierunek dalszych prac sugerując nijako docelowe grupy 

respondentów.  

5.2 Analiza zgodności wyników badań interesariuszy przepływów 

towarowych w mieście 

Analiza zgodności wyników badań wszystkich grup ankietowanych interesariuszy 

wykazała, że wykorzystanie tramwajów towarowych w mieście, to rozwiązanie mało 

prawdopodobne lub wręcz niemożliwe do zastosowania. Podobnie ankietowani ocenili 

zastosowanie do transportu towarów i przesyłek rowerów transportowych oraz dronów 

bezzałogowych. W zasadzie wszyscy interesariusze uznali najbardziej prawdopodobnym 

rozwiązaniem budowę miejskiego centrum dystrybucyjnego na obrzeżach miasta oraz 

budowę terminalu przeładunkowego, ponadto stworzenie miejsc parkingowych 

zarezerwowanych wyłącznie dla dostawców. Mieszkańcy i przedsiębiorcy opowiedzieli się za 

wprowadzeniem nocnych dostaw do centrów miast. Zwiększenie zaangażowania ze strony 

zarządzających miastem w budowę przepływów towarowych w mieście jest, zdaniem 

wszystkich badanych grup, mało prawdopodobne do zrealizowania. W celu głębszego 

zbadania różnic pomiędzy odpowiedziami respondentów z poszczególnych grup 

odpowiedziom przydzielono wagi liczbowe, a następnie obliczono średnią ważoną 

odpowiedzi.  Wynikom przypisano następujące liczby: „wdrożenie jest niemożliwe” - (-2), 

„wdrożenie jest mało prawdopodobne” - (-1), „nie mam zdania” - 0, „wdrożenie jest 

prawdopodobne” - 1, wdrożenie jest bardzo prawdopodobne - 2. Średnia ważona 

poszczególnych rozwiązań według trzech grup interesariuszy została przedstawiona w tab. 

5.1. Należy zauważyć, że skala została przydzielona w sposób pozwalający na klasyfikację 

rozwiązań raczej nie możliwych do zrealizowania wtedy, gdy średnia ważona jest mniejsza od 

zera oraz prawdopodobnych do wdrożenia, gdy średnia ważna jest większa od 0. Im bardziej 

średnia ważona zbliża się do granic skrajnych tj. -2 i 2 tym bardziej zaproponowane 

rozwiązanie jest niemożliwe lub możliwe do realizacji według określonych grup. 

 



Tab. 5.1. Możliwość wdrożenia zaproponowanych rozwiązań według różnych grup interesariuszy 

Zaproponowane rozwiązanie Podmiot Ocena 

Wykorzystanie tramwajów do transportu towarów 

w mieście 

Samorząd -1,29 

Mieszkańcy -0,85 

Przedsiębiorcy -0,57 

Zastosowanie rowerów transportowych 

Samorząd -1,12 

Mieszkańcy -0,37 

Przedsiębiorcy -0,41 

Zastosowanie dronów bezzałogowych do dostarczania 

przesyłek kurierskich 

Samorząd -0,76 

Mieszkańcy -0,22 

Przedsiębiorcy -0,21 

Budowa miejskiego terminala przeładunkowego 

Samorząd -0,94 

Mieszkańcy 0,36 

Przedsiębiorcy 0,12 

Budowa centrum dystrybucji na obrzeżach miasta 

Samorząd 0,18 

Mieszkańcy 0,50 

Przedsiębiorcy 0,26 

Minimalizacja pustych przebiegów przez nawiązywanie 

współpracy między dostawcami 

Samorząd -0,06 

Mieszkańcy 0,41 

Przedsiębiorcy -0,05 

Wprowadzenie dostaw nocnych, do centrum miast 

Samorząd -0,18 

Mieszkańcy 0,47 

Przedsiębiorcy 0,35 

Stworzenie nowych punktu odbioru i dostaw 

Samorząd 0,06 

Mieszkańcy 0,59 

Przedsiębiorcy 0,29 

Zwiększenie zaangażowania ze strony zarządzających 

miastami w budowanie przepływów towarowych w mieście 

Samorząd -0,18 

Mieszkańcy 0,26 

Przedsiębiorcy -0,01 

Stworzenie programu edukacyjnego dla mieszkańców 

dotyczącego minimalizacji zbędnych przepływów 

Samorząd 0,06 

Mieszkańcy 0,29 

Przedsiębiorcy 0,05 

Stworzenie miejsc parkingowych zarezerwowanych dla 

dostawców 

Samorząd 0,41 

Mieszkańcy 0,40 

Przedsiębiorcy 0,42 

Stworzenie strefy, w której dostawa będzie możliwa tylko 

nocą 

Samorząd -0,29 

Mieszkańcy 0,42 

Przedsiębiorcy 0,35 
Źródło: opracowanie własne na podstawie przeprowadzonych badań.  

Z tabeli 19 wynika, że rozwiązaniami uznanymi za niewykonalne przez respondentów 

są: wykorzystanie rowerów towarowych, zastosowanie tramwajów transportowych oraz 

dronów bezzałogowych. Prawdopodobne natomiast są: budowa centrum dystrybucji, 

stworzenie nowych punktów nadań i odbiorów oraz utworzenie miejsc parkingowych 

dedykowanych dostawcom. 

Analizując wyniki można stwierdzić również, że zdaniem wszystkich grup 

ankietowanych przepływy towarowe mają największy wpływ na zaopatrzenie punktów 



gastronomicznych. Ten czynnik uzyskał największą liczbę odpowiedzi „duży wpływ” 

i „bardzo duży wpływ”. Nieco niższy wynik uzyskała odpowiedź, że transport ładunków 

oddziałuje na szybkość doręczania przesyłek kurierskich. Według ankietowanych przepływy 

towarowe w systemie logistycznym miasta są ściśle związane z liczbą punktów handlowo-

usługowych oraz dostępnością produktów i usług. Zdaniem respondentów przepływy 

towarowe wpływają w sposób znaczący również na negatywne aspekty życia mieszkańców, 

podnosząc poziom emisji dwutlenku węgla. Jedno z mniejszych oddziaływań przepływów 

towarowych na jakość życia mieszkańców, według opinii ankietowanych, ma liczba punktów 

nadawczych i odbiorczych w mieście.  

Przeprowadzone badania kwestionariuszowe pozwoliły  na określenie postrzegania 

wybranych problemów związanych z przepływami towarowymi w systemie logistycznym 

miasta przez poszczególne grupy interesariuszy. Istotnym było również określenie obszarów 

zgodności wśród ankietowanych grup, co było podstawą do określenia zbioru potencjalnych 

determinant modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym 

miasta. 

5.3 Wykorzystanie grupowej oceny ekspertów do analizy czynników 

wpływających na przepływy towarów w mieście 

Zespołowi 10 ekspertów przedstawiono wstępną listę cech wyłonionych na podstawie 

badań literaturowych oraz badań wstępnych w formie ankiet skierowanych do głównych 

interesariuszy miasta. Zebrane w ten sposób czynniki podzielono na grupy otrzymując listę 81 

cech. Następnie poproszono ekspertów o określenie swoich kompetencji, zgodnie z tabelą 

samooceny eksperta, o podanie wpływu źródła argumentacji na opis eksperta oraz 

o dokonanie oceny czynników z listy. Każdemu czynnikowi ekspert mógł przyznać od 0 do 

20 pkt. Na podstawie danych uzyskanych od ekspertów określono współczynnik kompetencji 

eksperta. Zestawienie współczynników argumentacji (ka), stopnia zaznajomienia eksperta 

z problemem (kz) oraz kompetencji (Kk) zawiera tab. 5.2.  

Tab. 5.2. Zestawienie współczynników stopnia zaznajomienia się eksperta z problemem, argumentacji, 

kompetencji.  

 E1 E2 E3 E4 E5 E6 E7 E8 E9 E10 

kz 0,8 0,7 0,4 0,6 0,6 0,5 0,3 0,7 0,7 0,6 

ka 0,85 0,9 0,75 0,75 0,6 0,6 0,5 0,9 0,9 0,75 

Kk 0,825 0,8 0,575 0,675 0,6 0,55 0,4 0,8 0,8 0,675 

Źródło: opracowanie własne. 



Następnie eksperci dokonali oceny przedstawionych czynników, na podstawie których 

obliczono współczynnik konkordacji Kendalla. Do analizy przyjęto następujące hipotezy: 

• H0: Zbieżność opinii ekspertów jest przypadkowa. 

• H1: Zbieżność opinii nie jest przypadkowa, czyli eksperci są kompetentni. 

Do przeprowadzenia badań wykorzystano program PQStat wprowadzając do niego 

wszystkie niezbędne dane. Uzyskane w postaci raportu wartości przedstawiono na rys. 71. 

 

Rys. 5.1. Test istotności W Kendalla 

Źródło: raport wygenerowany w programie PQStat. 

Z rys. 5.1. wynika, iż są podstawy do odrzucenia hipotezy zerowej, co oznacza, że 

zbieżność opinii ekspertów nie jest przypadkowa oraz istnieje zgodność stanowisk ekspertów. 

Należy zatem uznać zespół specjalistów wyłonionych w celowym wyborze za kompetentny. 

Siła zgodności wynosi ω= 0,62. Na rys. 5.2 przedstawiono rangi przyznane przez ekspertów 

poszczególnym czynnikom.  



 

Rys. 5.2. Zestawienie rang poszczególnych czynników. 

Źródło. PQStat, na podstawie danych własnych. 

W literaturze przedmiotu proponuje się następującą postać zhierarchizowania stopni 

zgodności współczynnika konkordancji ω8:  

• dostateczny: dla przedziału 0,20-0,40,  

• dobry: dla przedziału 0,41-0,60,  

• plus dobry: dla przedziału 0,61-0,80,  

• bardzo dobry: dla przedziału 0,81-0,95,  

• idealny: dla przedziału 0,96-1,00. 

Według powyższych kryteriów można przyjąć, że w analizowanym przypadku 

zgodność ekspertów można ocenić jako plus dobry.  

Kolejnym krokiem analizy było przeprowadzenie testu Friedmana, który jest 

nieparametrycznym odpowiednikiem jednoczynnikowej analizy wariancji. Przeprowadzenie 

testu pozwoliło na stwierdzenie, czy wszystkie czynniki/determinanty są dla ankietowanych 

jednakowo ważne. W celu poprawnego przeprowadzenia testu postawiono dwie hipotezy: 

• H0- wszystkie zaproponowane czynniki są zdaniem ekspertów jednakowo ważne; 

 
8 A. Stabryła: Zarządzanie strategiczne w teorii i praktyce firmy, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 

2005, s.106.; Stabryła A.: Zarządzanie projektami ekonomicznymi i organizacyjnymi, Wydawnictwo Naukowe 

PWN, Warszawa 2006, s.185. 



• H1- nie wszystkie rozkłady czynników są jednakowe, dlatego nie wszystkie czynniki 

mają jednakowy wpływ na przepływy towarowe w systemie logistycznym miasta. 

Test Friedmana przeprowadzono przy wykorzystaniu programu PQStat, a jego wyniki 

w postaci raportu prezentuje rys 5.3.  

 

Rys. 5.3. Test Friedmana 

Źródło: Raport programu PQStat przy wykorzystaniu własnych danych. 

Na podstawie wartości p<0,0001 testu Friedmana, można stwierdzić, że są podstawy 

do odrzucenia hipotezy H0 co oznacza, że nie wszystkie rozkłady czynników są jednakowe, 

dlatego nie wszystkie czynniki mają jednakowy wpływ na przepływy towarowe w systemie 

logistycznym miasta.  

Po przeprowadzeniu statystycznej zgodności opinii ekspertów oraz statystycznej 

ocenie różnic wskazujących, że nie wszystkie czynniki mają jednakowy wpływ przepływy 

towarowe w systemie logistycznym miasta, podjęto próbę wyłonienia kluczowych 

determinant przepływów towarowych z uwzględnieniem koncepcji logistyki zrównoważonej. 

Badania w tym obszarze obejmowały: 

• Ustalenie hierarchii ważności poszczególnych czynników w określonych grupach na 

podstawie średniej arytmetycznej ocen uzyskanych przez ekspertów; 

• Obliczenie procentowej wartości poszczególnych czynników danej grupy; 

• Obliczenie wartości skumulowanej w danych grupach; 

• Wyodrębnienie czynników kluczowych z wykorzystaniem zasady Pareto, które 

stanowią powyżej 80% skumulowanej wartości danej grupy.  

Wyniki przeprowadzonej analizy przedstawia tab. 5.3. 

 

 



Tab. 5.3. Czynniki wyodrębnione podczas grupowej oceny ekspertów 

Grupa Nazwa czynnika Symbol Średnia 
Odch. 

Stan. 

Przepływy 

towarowe 

wewnątrz miasta 

Koszty realizacji dostaw I.A.4 2,55 1,42 

Liczba odbiorców towarów w mieście I.B.1 2,60 1,11 

Koszty realizacji transportu I.B.7 2,60 1,36 

Liczba dostaw realizowanych do punktów odbiorów  I.C.5 2,60 1,28 

Punkty przeładunkowe/ konsolidacyjne I.E.5 2,75 1,17 

Dostępność magazynu centralnego I.C.11 2,80 1,17 

Koszty dostaw ostatniej mili I.C.8 2,90 1,58 

Miejskie centra dystrybucji I.E.3 3,05 2,49 

Przepływy 

towarowe jako 

przypływy z 

zewnątrz systemu 

logistycznego 

miasta 

Wielkość zamówień II.B.6 6,30 2,28 

Koszty realizacji zamówienia II.C.1 6,30 1,73 

Satysfakcja klienta II.B.8 6,44 1,57 

Konsolidacja ładunków II.B.7 7,50 4,30 

Wpływ otoczenia 

na przepływy w 

mieście 

Lokalizacja miejsca pracy III.A.7 11,60 5,02 

Infrastruktura miasta III.B.1 11,70 3,26 

Źródło: opracowanie własne. 

Z tabeli 24 wynika, że wśród kluczowych czynników wpływających na przepływy 

towarów w systemie logistycznym miasta z uwzględnieniem zasad logistyki zrównoważonej 

są: koszty realizacji dostawy w odniesieniu do przepływów wewnętrznych miasta jak 

i zewnętrznych; liczba realizowanych dostaw oraz ich wielkość; możliwość konsolidacji 

ładunków i infrastruktura miasta.  

Podsumowując, przeprowadzone badania eksperckie pozwoliły na wyodrębnienie 

najważniejszych, zdaniem ekspertów, determinant zrównoważonych przepływów 

towarowych, które stanowiły fundament pod budowę modelu zrównoważonych 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta.  

5.4 Określenie zbioru determinant zrównoważonych przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta 
 

Biorąc pod uwagę badania literaturowe przeprowadzone w punkcie 1.3.2. niniejszej 

dysertacji, a także analizę zgodności wyników badań interesariuszy  przepływów towarowych 

w mieście oraz wyniki analizy czynników wpływających na przepływy towarów w mieście 

wyodrębniono zbiór determinant, które wpływają na zrównoważone przepływy towarowe 

w systemie logistycznym miasta.  

W tym celu zestawiono czynniki, będące wynikiem badań literaturowych, tj.:  regularność 

transportu, zwiększanie się obszarów miejskich, rosnące wymagania klientów, liczba 



mieszkańców, infrastruktura i wykorzystanie przestrzenne, system zarządzania przepływami 

ładunków, analizy zgodności ankiet przeprowadzonych wśród wybranych interesariuszy, tj.  

budowa miejskiego centrum dystrybucyjnego na obrzeżach miasta, budowa terminalu 

przeładunkowego, stworzenie miejsc parkingowych zarezerwowanych wyłącznie dla 

dostawców, wprowadzenie nocnych dostaw do centów miast,   stworzenie nowych punktów 

nadań i odbiorów, wraz z czynnikami wpływającymi w największym stopniu na wielkość 

przepływów towarowych w mieście. Przyjęto te czynniki, które zgodnie z zasadą Pareto, 

stanowią powyżej 80% skumulowanej wartości średniej oceny przyznanej przez ekspertów w 

zakresie następujących grup: 

• przepływy towarowe wewnątrz miasta: koszty realizacji dostaw, liczba odbiorców 

towarów w mieście, koszty realizacji transportu, liczba dostaw realizowanych do 

punktów odbiorów, punkty przeładunkowe/ konsolidacyjne, dostępność magazynu 

centralnego, koszty dostaw ostatniej mili, miejskie centra dystrybucji, 

• przepływy towarowe jako przypływy z zewnątrz systemu logistycznego miasta: 

wielkość zamówień, koszty realizacji zamówienia, satysfakcja klienta, konsolidacja 

ładunków, 

• wpływ otoczenia na przepływy w mieście: lokalizacja miejsca pracy, infrastruktura 

miasta. 

Kolejno zestawiono te czynniki w grupy określające bezpośrednio determinanty 

zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta (rys. 5.4). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5.5 Model obliczania kosztów zewnętrznych 

Jeden z etapów opracowania modelu zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta obejmuje koncepcję obliczania kosztów zewnętrznych 

Rys. 5.4. Wyłonienie determinant modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta 

Źródło: opracowanie własne. 

Miejskie centra 

dystrybucyjne 

Wykorzystanie 

infrastruktury 

publicznej do dostaw 

towarowych 

Dedykowana strefa 

rozładunku i załadunku 

samochodów 

dostawczych 

Dostawy zbiorcze do 

centrów miast 

Okna czasowe dla 

miejskiego transportu 

towarowego 

Zastosowanie 

alternatywnych 

pojazdów dostawczych 

Wydzielenie pasów 

ruchu/ dróg 

transportowych dla 

transportu dostawczego 

Regularność transportu  

 

DETERMINANTY ZRÓWNOWAŻONYCH 

PRZEPŁYWÓW TOWAROWYCH 

Zwiększenie się obszarów miejskich 

Rosnące wymagania klienta 

Liczba mieszkańców 

Infrastruktura i wykorzystanie przestrzenne 

System zarządzania przepływami ładunków 

Budowa miejskiego centrum dystrybucyjnego na obrzeżach miasta 

Budowa terminalu przeładunkowego 

Stworzenie miejsc parkingowych zarezerwowanych wyłącznie dla dostawców 

Wprowadzenie nocnych dostaw do centrów miast 

Stworzenie nowych punktów nadań i odbiorów 

 Koszty realizacji dostaw 

Liczba odbiorców towarów w mieście 

Koszty realizacji transportu 

Liczba dostaw realizowana do punktów odbiorów 

Punkty przeładunkowe/konsolidacyjne 

Dostępność magazynu centralnego 

Wielkość zamówień 

Koszty realizacji zamówienia 

Satysfakcja klienta 

 Konsolidacja ładunków 

Lokalizacja miejsca pracy 

Infrastruktura miasta 

Koszty realizacji dostaw ostatniej mili 



działalności transportowej. W tym celu na podstawie analizy literatury przyjęto następujący 

podział kosztów zewnętrznych działalności transportowej, w tym transportu towarowego:  

• koszty środowiskowe (s); 

• koszty związane z emisją hałasu (h); 

• koszty wypadków i kolizji komunikacyjnych (w); 

• koszty utrzymania i rozbudowywania infrastruktury (i). 

5.5.1 Koszty środowiskowe 

Koszty środowiskowe można zdefiniować jako sumę iloczynów liczby pojazdów 

danego rodzaju i koszty emisji związków szkodliwych obliczanych na 1 pojazd.  (wzór 1).   

s= ∑ (𝑝𝑖 ∗ 𝑘𝑗)𝑛
𝑖=1,𝑗=1  

(1) 

gdzie:  

pi= liczba pojazdów danej kategorii 

kj= koszt jednostkowy, jaki mieszkańcy byliby w stanie zapłacić za utracone dobra 

w zależności od ci, gdzie  ci, to związek szkodliwy, dla którego określono wskaźnik emisji, 

Erzecz,i – natężenie emisji w warunkach rzeczywistych [g/s], ENEDC,i – natężenie emisji 

zmierzone w teście NEDC [g/s] lub w innym teście badawczym, np. odnoszącym się do 

pojazdów ciężarowych (ETC, WHTC)9. Wskaźnik emisji drogowej danego związku 

szkodliwego może przybierać wartości z przedziału (0,∞). 

Wskaźnik emisji pojazdu (danego związku szkodliwego) zdefiniowano jako: 

𝑐𝑖 =
𝐸𝑟𝑧𝑒𝑐𝑧,𝑖

𝐸𝐸𝐷𝐸𝐷𝐶 (𝐸𝑇𝐶,𝑊𝐻𝑇𝐶),𝑖
 

(2) 

Wielkość emisji zależna jest m. in. od liczby samochodów, rodzaju pojazdów, 

warunków atmosferycznych, jakości drogi (rys. 5.5). 

 
9 Merkisz J., Pielecha J., Nowak M., emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu na 

przykładzie aglomeracji poznańskiej [W:] Postępy Nauki i Techniki nr 15, 2012r., s. 106. 



 

Rys. 5.5. Model kosztów środowiskowych dla emisji substancji szkodliwych  

Źródło: Opracowanie własne na podstawie: Burdzik R., M. Kabot, Cieśla M., Podział i internalizacja kosztów 

zewnętrznych transportu samochodowego [W:] Logistyka nr 4, 2014r. s. 1727. 

Badając emisję substancji szkodliwych przez samochody dostawcze należy 

w pierwszej kolejności określić obszar badań np. drogę. Istotne jest scharakteryzowanie jej 

długości, jakości, stopnia zatłoczenia, liczby pojazdów oraz innych czynników wpływających 

na emisję. Analizując powyższy model stwierdzono, że przyjęte metody wyceny kosztów 

środowiskowych mogą być różne. Propozycjami obliczenia wartości kosztów związanych ze 

środowiskiem są WTP oraz WTA. WTP to instrument pozwalający na ustalenie zakresu 

maksymalnej ceny, za jaką konsument z pewnością kupi jedną jednostkę produktu.10 

W literaturze przedstawiono wiele metod pomiaru WTP, bezpośredni mechanizm metoda 

Beckera – DeGroota – Marschaka polega na tym, że podczas loterii uczestnik jest 

zobowiązany zapłacić za dobro, jeżeli jego cena będzie niższa lub równa tej zaproponowanej 

przez uczestnika11. W praktyce często stosuje się kwestionariusze, które pozwalają na 

określenie kwoty, jaką respondent godzi się zapłacić w imię wyższych korzyści. Kolejną jest 

Metoda WTA (gotowość do przyjęcia rekompensaty), której istotą jest uzyskanie od 

potencjalnych lub aktualnych użytkowników odpowiedzi na pytanie, jaką kwotę są w stanie 

uznać jako rekompensatę za odstąpienie dobra.12 Wykorzystując omówione powyżej metody 

należy obliczyć przybliżony koszt jednostkowy emisji substancji szkodliwych, a następnie 

 
10 Burdzik R., M. Kabot, Cieśla M., Podział i internalizacja kosztów zewnętrznych transportu samochodowego 

[W:] Logistyka nr 4, 2014r. s. 1727. 
11 Wertenbroch, Klaus and Bernd Skiera , Measuring Consumers' Willingness to Pay at the Point of Purchase 

[W:]  Journal of Marketing Research, 39 (May), 2020r., s. 228–41 
12 Ahlchheim M., Buchholz W.: Reflections on the Difference between „Willingness To Pay” and „Willingness 

To Accept”,  www.wiwi.uni-regensburg.de (6.06.2020r.). 
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dokonać rachunku ilorazu kosztów jednostkowych i sumy emisji związków szkodliwych. Tak 

obliczony koszt środowiskowy jest jednym ze składników sumy kosztów zewnętrznych.  

5.5.2 Koszty hałasu 

Do oceny stanu akustycznego środowiska i natężenia hałasu drogowego wykorzystuje 

się wskaźniki krótkookresowe LAeq D i LAeq N oraz długookresowe LDWN i LN
13

. Hałas 

samochodowy pochodzi z różnych źródeł, począwszy od hałasu powstającego na skutek 

kontaktu opony z nawierzchnią drogi, poprzez hałas generowany pracą silnika czy układem 

napędowym. W celu minimalizacji hałasu komunikacyjnego wdrażane są różne normy 

europejskie. Aktualne badania naukowe wskazują, że głównym źródłem generowanego hałasu 

przy prędkości powyżej 70 km/h dla samochodów ciężarowych jest hałas powstający przez 

interakcję opony z nawierzchnią14. Przekroczenie dopuszczalnego poziomu dźwięku dla 

wskaźników krótkookresowych można przedstawić, jako sumę różnic otrzymanych 

w badaniach wyników natężenia hałasu i dopuszczalnej normy dla danego obszaru w dzień 

i w nocy (wzór 3), pod warunkiem, że wynik badania przewyższa wartość dopuszczalną. 

W innym przypadku wartość przekroczenia równa jest zeru.  

Lp= (LAeq D-Ld)+( LAeq N-LdN) 

(3) 

Zał. LAeq D> Ld; LAeq N>LdN 

Gdzie: 

Lp- wartość wskaźnika przekroczenia  

Ld- wartość dopuszczalna dla danego obszaru w dzień 

LdN -wartość dopuszczalna dla danego obszaru w nocy 

Wartość wskaźnika przekroczenia przyjmuje wartość 0 wtedy, gdy LAeq D<Ld i LAeq 

N<LdN  W celu obliczenia kosztów zewnętrznych transportu drogowego związanego z hałasem 

należy wycenić wartość przekroczenia o jeden decybel wielkości dopuszczalne. Literatura 

przedstawia różne metody obliczania kosztów zewnętrznych hałasu transportu, należą do nich 

 
13 LDWN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich 

dób w roku, z uwzględnieniem pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 18.00), 

pory wieczoru (rozumianej jako przedział czasu od godz. 18.00 do godz. 22.00) oraz pory nocy (rozumianej 

jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00), 

LN - długookresowy średni poziom dźwięku A wyrażony w decybelach, wyznaczony w ciągu wszystkich pór w 

roku (rozumianych jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 6.00). 

LAeqD - równoważny poziom dźwięku A dla pory dnia (rozumianej jako przedział czasu od godz. 6.00 do godz. 

22.00), w odniesieniu do jednej doby.  

LAeqN - równoważny poziom dźwięku A dla pory nocy (rozumianej jako przedział czasu od godz. 22.00 do godz. 

6.00), w odniesieniu do jednej doby. 
14 Ejsmont J., Ronowski G.: Hałas pojazdów w trakcie manewrowania z małymi prędkościami - model CP2009 

cz. 1-3, edroga.pl EKKOM, Kraków, 2010r. 



m.in.: metoda cen hedonicznych, bezpośrednie metody wyceny środowiska- WTP i WTA,  

metoda unikania.  

Po ustaleniu wartości jednego decybela wykorzystując jedną z wyżej wymienionych 

metod oraz wartości przekroczeń i liczby mieszkańców narażonych na hałas należy obliczyć 

koszty zewnętrzne transportu w odniesieniu do hałasu jako iloraz wskaźnika przekroczeń, 

ceny jednego decybela oraz liczby mieszkańców narażonych na hałas (wzór 4).  

h=Lp*mi*kd 

(4) 

gdzie: 

kd= koszt jednostkowy decybela 

Model wyceny kosztów związanych z hałasem spowodowanym transportem 

drogowym umożliwia wycenę strat, jakie ponosi środowisko i społeczeństwo podczas 

nadmiernej emisji hałasu. Elementami wejściowymi, mającymi wpływ na stopień natężenia 

hałasu są m. in. gęstość zaludnienia, jakość drogi, zastosowane technologie wygłuszające. 

Model estymacji hałasu został przedstawiony na rys. 5.7. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.7. Model estymacji hałasu  

Źródło: opracowanie własne na podstawie: Burdzik R., M. Kabot, Cieśla M., Podział i internalizacja kosztów 

zewnętrznych transportu samochodowego [W:] Logistyka nr 4, 2014r. s. 1727 

5.5.3 Koszty wypadków i kolizji komunikacyjnych 

Kolejnym elementem kosztów zewnętrznych transportu są koszty wypadków i kolizji 

drogowych. Do wyznaczenia metody obliczania kosztów wypadków i kolizji 
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komunikacyjnych wykorzystano metodę Pandora,  opierającą się na wycenie kosztów kapitału 

ludzkiego i kosztów restytucji generowanych wskutek zajścia zdarzenia drogowego. Koszty 

związane z wypadkami i kolizjami drogowymi zostały przedstawione przy wykorzystaniu 

raportu: „Wycena kosztów wypadków i kolizji drogowych na sieci dróg w Polsce na koniec 

roku 2018, z wyodrębnieniem średnich kosztów społeczno-ekonomicznych wypadków na 

transeuropejskiej sieci transportowej15.”  Na koszty zdarzeń i wypadków drogowych według 

metody Pandora składa się duża liczba składników m. in. koszty: pogrzebu, więziennictwa, 

zasiłków chorobowych, ubezpieczeń, odszkodowań, rekompensat. 

Model wyceny kosztów związanych z wypadkami i kolizjami komunikacyjnymi  

umożliwia wycenę strat, jakie ponosi środowisko i społeczeństwo podczas każdego zdarzenia 

drogowego. Elementami wejściowymi, mającymi wpływ na wysokość tych kosztów są m. in. 

straty gospodarcze państwa, koszty społeczne, koszty materialne. Model  wyceny kosztów 

związanych z wypadkami i kolizjami komunikacyjnymi został przedstawiony na rys. 5.8.   

 

 

Rys. 5.8. Model kosztów kolizji i wypadków komunikacyjnych.  

Źródło: opracowanie własne 

 

 

 
15https://www.krbrd.gov.pl/wp-content/uploads/2020/12/Wycena-kosztow-wypadkow-i-kolizji-drogowych-

2018.pdf 



5.5.4 Koszty utrzymania i rozbudowania infrastruktury 

Koszty utrzymania i rozbudowania infrastruktury należy rozpatrywać dwutorowo, 

jako środki inwestycyjne przeznaczone na rozbudowę istniejącej infrastruktury oraz koszty 

modernizacji i zachowania w dobrym stanie istniejących zasobów. Koszty związane 

z uszkodzeniem infrastruktury najczęściej generowane są przez:  

• zużycie i degradacje dróg, do której przyczyniają się m. in. samochody ciężarowe 

i dostawcze,  

• zmiany klimatyczne, które są przyczyną częstszych burz i gradobić, 

• kolizje i wypadki drogowe,  

• kongestie drogowe.16 

Aktualnie nie istnieje system amortyzujący infrastrukturę publiczną, przez co tylko 

w sposób szacunkowy można określić utratę wartości sieci w wyniku zużycia technicznego, 

przyjmując założoną żywotność poszczególnych elementów tego majątku. Najczęściej stosuje 

się wycenę polegającą na obliczeniu odtworzeniowej wartości obiektów infrastrukturalnych17. 

Odnosząc się do logistyki miasta, koszty związane z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury 

w mieście określone są na początku każdego roku kalendarzowego w budżecie miasta, 

powiatu i gminy i na bieżąco aktualizowane. Na podstawie przeglądu literatury, 

przeprowadzonych badań i analiz opracowano model estymacji kosztów związanych 

z utrzymaniem i rozwojem infrastruktury w mieście (rys. 5.9).  

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5.9. Model kosztów utrzymania i rozbudowy infrastruktury drogowej   

Źródło: opracowanie własne.  

 

 
16 Burdzik R., i in., „Podział i internalizacja…”, s. 1728. 
17  https://www.gddkia.gov.pl/userfiles/articles/p/prace-naukowo-badawcze-zrealizow_3435/documents/roz-

1.pdf [dostęp: 10.11.2020r.] 
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Na podstawie przeprowadzonych analiz poszczególnych składowych kosztów 

zewnętrznych transportu towarowego opracowano model ogólny przedstawiony na rys. 5.10. 

Analizując model można zauważyć, że większość czynników wpływających na poszczególne 

składowe kosztów zewnętrznych powtarza się m. in. liczba pojazdów, stan, rodzaj i wiek 

pojazdów, stopień zatłoczenia i jakość drogi. Odnosząc się do kosztów zewnętrznych jako: 

funkcji sumy kosztów środowiskowych, kosztów związanych z hałasem drogowym, kosztów 

kolizji i wypadków komunikacyjnych, kosztów odnoszących się do utrzymania i rozwoju 

infrastruktury drogowej dążącej do minimum; wartość kosztów zewnętrznych można 

przedstawić za pomocą wzoru (5). 

FKz(s, h, i, k, w)= s+h+i+w → min 

FKz= ∑ (𝑝𝑖 ∗ 𝑘𝑗)𝑛
𝑖=1,𝑗=1  + Lp*kd + KW+KK + KB 

 

(5) 

Wyznaczenie kosztów zewnętrznych transportu drogowego to jeden z elementów 

modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta. Równie 

ważny jest problem zminimalizowania czasu i długości przepływu dróg, na które według 

literatury wpływają takie determinanty, jak m. in.: liczba miejskich centrów dystrybucji, 

wykorzystanie transportu publicznego podczas dostaw towarów oraz okna czasowe dla 

miejskiego transportu towarów. Wyznaczenie optymalnej trasy przejazdu, która pozwoli na 

zminimalizowanie czasu przy jednoczesnym zachowaniu ciągłości przejazdu stanowi 

niezwykle trudne zadanie. Wyznaczenie optymalnej trasy przejazdu jest możliwe przy 

wykorzystaniu różnego rodzaju algorytmów, których pierwszą zasadą jest przedstawienie 

analizowanego zagadnienia transportowego za pomocą grafu. Do optymalizacji tras 

wykorzystywane są również różnorodne metody, m.in. algorytmy heurystyczne, pozwalające 

znaleźć najlepsze rozwiązania zaistniałych trudności w racjonalnym czasie oraz algorytmy 

konstrukcyjne (nazywane inaczej algorytmami konstrukcji trasy)18. Zasada działania 

większości z tych algorytmów jest podobna, najczęściej najpierw przekształca się mapę 

drogową w graf skierowany, którego punkty nadania i odbioru oznaczone są jako węzły. 

 
18 W poszukiwaniu optymalnej trasy, czyli problem komiwojażera w praktyce, https://www.comp-

win.pl/blog/problem-komiwojazera-praktyce/ [dostęp: 13.11.2020r.]  



h=Lp*mi*kd 

 

Rys. 5.10. Model kosztów zewnętrznych transportu towarowego 

Źródło: opracowanie własne. 
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6 Model zrównoważonych przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta 

Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych dotyczących przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta, ze szczególnym uwzględnieniem dostaw 

ostatniej mili oraz badań empirycznych przeprowadzonych  przy wykorzystaniu opinii 

ekspertów i  głównych interesariuszy miasta tj. przedsiębiorców, mieszkańców, władz 

samorządowych, opracowano koncepcję modelu przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta z uwzględnieniem zasad zrównoważonego rozwoju. Czynniki 

wyodrębnione na podstawie wyżej wymienionych badań stały się podstawą do opracowania 

modelu, który może zostać wykorzystany przez polskie miasta (rys. 6.1.) do równoważenia 

przepływów towarowych.  

W modelu wyszczególniono trzy podstawowe elementy, których minimalizacja 

przyczynia się do zrównoważenia przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta. 

Tymi elementami są:  

• Czas; 

• Długość dróg przepływu; 

• Koszty zewnętrzne. 

Trzy powyższe elementy uzależnione są od wielu determinant tj. miejskich centr dystrybucji, 

wykorzystania transportu publicznego do dostaw towarów, zastosowania alternatywnych 

pojazdów dostawczych.   W literaturze polskiej i zagranicznej nie odnaleziono podobnych 

propozycji modelu, jednak wielu autorów wymienia elementy krytyczne, wpływające na 

przepływy towarowe w mieście, pokrywające się z wymienionymi powyżej. 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 6.1. Model zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta  

Źródło: opracowanie własne. 
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Badania wstępne 

Zidentyfikowanie rzeczywistej sytuacji transportu towarowego w logistycznym 

systemie miasta i jego wpływu na funkcjonowanie miasta przeprowadzono m. in. 

z wykorzystaniem narzędzia badawczego jakim jest kwestionariusz ankiety. Ostatecznie 

otrzymano 386 ankiet poprawnie wypełnionych przez mieszkańców miast Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii, 342 ankiety wypisane przez przedsiębiorców oraz 17 

kwestionariuszy uzupełnionych przez władze samorządowe. Na podstawie badań uzyskano 

informacje dotyczące: 

• Rozwiązań wdrożonych w miastach w obszarze przepływów towarowych;  

• Stopniu zagrożenia wywołanego przez dostawy towarów dla miasta; 

• Kluczowych elementaów życia mieszkańców, na które oddziałują w różnym 

stopniu przepływy towarowe;  

• Możliwości wdrożenia wyodrębnionych na podstawie literatury rozwiązań jako 

usprawniających przepływy towarowe w systemie logistycznym miasta; 

• Przybliżonych parametrów dostaw realizowanych w mieście, ich terminie, czasie 

doręczenia oraz wielkości;  

• Przepływu towarów wynikającego z indywidualnego zamówienia klienta; 

• Interpretacji terminu przepływów towarowych z punktu widzenia mieszkańców 

miasta; 

• Ewentualnych alternatywnych, poza drogowymi, dróg transportowych 

dostępnych przez dane miast; 

• Wpływu przepływów towarowych na funkcjonowanie przedsiębiorstw. 

Uzupełnieniem analizy pomiaru bezpośredniego było przeprowadzenie badań wśród 

ekspertów z zakresu logistyki miejskiej oraz transportu towarowego. Przeprowadzona analiza 

ekspertów pozwoliła na wskazanie głównych czynników mających wpływ na przepływy 

towarowe w systemie logistycznym miasta oraz przyporządkowania im odpowiedniej wagi.  

Czas i długość dróg przepływu 

Przeprowadzona eksploracja literatury w zakresie długości i czasu dróg przepływu wykazała, 

że wyznaczenie optymalnej trasy przejazdu jest możliwe przy wykorzystaniu różnego rodzaju 

algorytmów, których zazwyczaj pierwszą zasadą jest przedstawienie analizowanego 

zagadnienia transportowego za pomocą grafu. Najprostszym i jednocześnie najbardziej 

czasochłonnym rozwiązaniem jest wypróbowanie wszystkich możliwości. Jednakże na rynku 



obecnie znajduje się sporo urządzeń i aplikacji, które pozwalają na rozwiązanie zaistniałego 

problemu wyznaczenia optymalnej trasy przejazdu z uwzględnieniem jej długości i czasu 

przebycia oraz wielu innych czynników tj. zużycie paliwa czy stopień zanieczyszczenia 

środowiska.  

Koszty zewnętrzne 

Na podstawie literatury w niniejszej pracy przyjęto, że koszty zewnętrzne  transportu 

powinny być funkcją dążącą do minimum jako suma kosztów: środowiskowych, związanych 

z emisją hałasu, wypadków i kolizji komunikacyjnych oraz utrzymania i rozbudowy 

infrastruktury. Każdy ze składników sumy został szczegółowo opracowany w rozdziale III . 

Obliczenie kosztów zewnętrznych należy rozpocząć od przygotowania niezbędnych raportów 

i statystyk. Następnie wykorzystując zaproponowane wzory matematyczne lub własne 

techniki obliczeniowe, należy obliczyć koszty poszczególnych składowych kosztów 

zewnętrznych transportu. Warto również pamiętać, że czynności związane z obliczaniem 

różnych składników można wykonywać szeregowo powołując do tego zadania jeden zespół 

nadzorujący lub równolegle, wykorzystując kilka zespołów, w celu skrócenia czasu pracy nad 

zagadnieniem. Kolejnym krokiem jest zsumowanie otrzymanych wyników składowych. 

Schemat blokowy etapów obliczania kosztów zewnętrznych transportu dla transportu 

towarowego został przedstawiony na rys. 6.2.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys. 5. Uproszczony schemat obliczania kosztów zewnętrznych. 

Źródło: Opracowanie własne. 

Rys. 6.2. Schemat blokowy etapów obliczania kosztów zewnętrznych transportu dla  transportu towarowego 

Źródło: opracowanie własne. 

Studia przypadków  

W niniejszej pracy przeprowadzono studia przypadków dla trzech miast Górnośląsko-

Zagłębiowskiej Metropolii, które pozwoliły na sprawdzenie faktycznej możliwości obliczenia 

kosztów zewnętrznych transportu towarowego przy wykorzystaniu zaproponowanych 

wzorów matematycznych. Przeprowadzone studia przypadków zawierają również propozycje 

minimalizacji przepływu dróg i czasu przepływów dla konkretnych problemów 

transportowych, które mogą stanowić inspirację dla działań samorządów miast w tym 

zakresie. Uściślając, przeprowadzenie studiów przypadków umożliwiło: 

• Pokazanie sposobów minimalizacji dróg i czasów przepływów; 
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• Pokazanie przykładowego obliczania kosztów zewnętrznych transportu 

towarowego, z uwzględnieniem kosztów zewnętrznych transportu w przeliczeniu 

na jednego mieszkańca.   

Doskonalenie przepływów towarowych w mieście i zalecenia dla władz miast 

Przeprowadzone studia przypadków wykazały, że obliczenie kosztów zewnętrznych 

jest możliwe, wykorzystując model kosztów zewnętrznych zaprezentowany w pracy oraz 

posiadając dane dotyczące:  

• Liczby pojazdów osobowych oraz dostawczych zarejestrowanych na terenie 

miasta; 

• Liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas 

• Liczby kolizji i wypadków komunikacyjnych wraz z liczbą rannych; 

• Danych o wydatkach na rozwój i utrzymanie infrastruktury transportowej; 

• Wielkości przekroczenia dopuszczalnej emisji. 

Powyższe informacje powinny dotyczyć konkretnego miasta, dla którego koszty są obliczane. 

Pozostałe wartości m. in. średnie koszty emisji jednego pojazdu, mogą być ustalone na 

podstawie ogólnych badań i raportów. Zaleca się, aby jednostki odpowiedzialne za 

przetwarzanie danych w mieście zbierały powyższe informacje tak, aby umożliwić docelowo 

obliczenie kosztów transportu towarów w danym mieście.  

7 Wnioski 

Na podstawie przeprowadzonych badań sformułowano wnioski, które ujęto 

w następujące obszary: 

• Wnioski o charakterze ogólnym. 

• Wnioski o charakterze utylitarnym. 

• Rekomendacje dla interesariuszy. 

• Wnioski związane z kierunkiem dalszych badań. 

Wnioski o charakterze ogólnym  

1. Transport towarowy pełni ważną funkcję w systemie logistycznym miasta, przyczynia 

się do konkurencyjności przemysłu w danym regionie oraz wspiera działalność 

przemysłową i handlową. Większość przewozów w mieście odbywa się w sposób 

chaotyczny i nieskoordynowany, co jest spowodowane tym, że różne podmioty, są 

odpowiedzialne za ich organizację, kierując się głównie własnym dobrem.  



W ostatnich latach odnotowuje się wzrost wykorzystania transportu drogowego. Coraz 

większe oczekiwania konsumentów powodują, że system transportowy XXI wieku 

powinien cechować się dużą elastycznością i częstotliwością dostaw, przy 

jednoczesnym zachowaniu wysokiej jakości usług, bezpieczeństwa transportowanych 

dóbr. Ważnym elementem jest również krótki czas oczekiwania na dostawę oraz 

niskie koszty przewozu. Można wyróżnić wiele ograniczeń w transporcie towarów m 

in. częsty brak miejsca do rozładunku i załadunku oraz podział miasta na kilka 

oznakowanych stref, do których dostęp mają wybrane grupy pojazdów.  

2. Problematyka transportu towarowego to zagadnienie mające czasami wręcz kluczowy 

wpływ na kształtowanie obrazu miasta, w odniesieniu do jego funkcjonalności, 

atrakcyjności i konkurencyjności. Na podstawie dostępnej literatury można wyróżnić 

następujące determinanty przepływów towarowych w mieście:  

a. Regularność transportu. 

b. Zwiększenie się obszarów miejskich.  

c. Rosnące wymagania klientów. 

d. Infrastruktura i wykorzystanie przestrzenne. 

e. System zarządzania przepływami ładunków.  

3. Niewątpliwie jednym z najważniejszych zadań transportu towarowego w mieście jest 

zaspokojenie potrzeb klienta, należy jednak zauważyć, że konsekwencją wzrostu 

natężenia ruchu w miastach i ilości drogowych środków transportowych są negatywne 

skutki dla środowiska, pogorszenie jakości życia przez wydłużenie czasu podróży 

mieszkańców oraz zwiększające się obciążenie infrastruktury miejskiej. 

4. Problemy związane z ochroną środowiska i ekologią są w ostatnich latach 

przedmiotem rozważań wielu autorów z różnych dyscyplin naukowych. Jednym 

z powodów, dla których poszukiwane są wciąż nowe modele i innowacyjne 

rozwiązania m. in. w przepływie towarów, są aktualne zmiany klimatyczne 

i środowiskowe wymagające szybkich zmian w globalnej technologii, konsumpcji, 

transporcie i strukturze populacji. We współczesnej literaturze zwraca się uwagę na 

zintegrowanie działań logistycznych z założeniami koncepcji zrównoważonego 

rozwoju. Dobrze zorganizowany, zrównoważony system logistyczny miasta, przynosi 

wiele korzyści mieszkańcom, poprzez optymalizację tras, ograniczenie dostaw do 

sklepów w godzinach największego ruchu oraz dostosowanie stref załadunkowych do 

potrzeb przedsiębiorstw.   



5. Dostawy towarów ostatniego kilometra są jedną z przyczyn wzmożonego ruchu 

samochodów dostawczych w obszarze całego miasta. Znacznie obniżają 

funkcjonowanie całego systemu transportowego w mieście, ze względu na dużą ilość 

punktów przeładunkowych i często niewykorzystaną powierzchnię załadunkową. 

Wielu przewoźników, jako rozwiązanie problemów związanych z ostatnią milą, 

oferuje dostawę do wybranego przez klienta punktu, co pozwala na konsolidację wielu 

ładunków podczas transportu, skrócenie czasu oraz długości drogi transportowanego 

towaru w porównaniu z dostawą bezpośrednio pod adres wskazany przez klienta. 

Wnioski o charakterze utylitarnym 

1. Na podstawie literatury ujawniono lukę badawczą, na podstawie której sformułowano 

problem badawczy, odnoszący się do tego, jak powinno się organizować 

zrównoważone przepływy towarowe w systemach logistycznych miast uwzględniając 

założenia koncepcji logistyki zrównoważonej oraz zapotrzebowanie jego 

mieszkańców. Problem badawczy kształtowało pięć pytać badawczych, na podstawie 

których sprecyzowano cele szczegółowe oraz cel główny dysertacji, którym było 

opracowanie modelu przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta 

uwzględniającego założenia koncepcji logistyki zrównoważonej. Proces badawczy 

podzielono na 6 głównych etapów. Rezultatem literaturowych prac badawczych było 

również określenie ram teoretycznych, które posłużyły do opracowania 

kwestionariuszy ankiet, skierowanych do interesariuszy miasta, wyłonionych podczas 

badań eksperckich. 

2. Poszczególnym etapom w modelu badawczym przyporządkowano narzędzia i techniki 

umożliwiające realizację ich celów. Wykorzystany zespół narzędzi badawczych 

obejmował zarówno metody ilościowe (kwestionariusze ankiet), jak i jakościowe 

(badania eksperckie). 

3. Na podstawie badań eksperckich, wyłoniono grupy interesariuszy, mających 

bezpośredni wpływ na przepływy towarowe w systemie logistycznym miasta. Analiza 

ankiet skierowanych do samorządów wykazała, że niewiele miast posiada 

ograniczenia w poruszaniu się samochodów dostawczych, okna czasowe dla dostaw, 

czy specjalne pasy ruchu wydzielone dla transportu towarowego. Ponadto aktualnie 

nie są wdrażane żadne projekty dotyczące przepływów towarowych, ponieważ 

samorządy uważają, że nie stanowią one dużego zagrożenia dla bezpieczeństwa 

mieszkańców. Wyniki ankiet skierowane do mieszkańców pokazują, że przepływy 



towarów w mieście wpływają na wiele elementów życia mieszkańców m. in. 

dostępność towarów i usług, liczbę wypadków komunikacyjnych w mieście, poziom 

zanieczyszczenia powietrza. Ankietowani mieszkańcy przyznali, że miasta nie mają 

wyznaczonych okien czasowych dla dostawców, ani wydzielonych dla nich pasów 

ruchu. Ponadto respondenci uważają, że w mniejszym lub większym stopniu jest 

możliwe wdrożenie 9 z 12 zaproponowanych rozwiązań  m. in. stworzenie nowych 

punktów dostaw i odbiorów.  Celem ostatniej ankiety było określenie aktualnej 

sytuacji przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta, przy 

uwzględnieniu zaopatrzenia oraz dystrybucji punktów handlowych, usługowych 

i produkcyjnych w miastach. Z przeprowadzonych badań wynika, że:  

a. dystrybucja towarów zaplanowana jest najczęściej na zamówienie klienta, 

w innym dniu niż dzień złożenia zamówienia, 

b. pojazdy biorące udział w procesie dystrybucji wypełnione są najczęściej 

jedynie w około 50%, 

c. przepływy towarowe w mieście mają największy wpływ na poziom 

zanieczyszczenia powietrza dwutlenkiem węgla, 

d. przepływy towarowe mają bardzo duże znaczenie dla sfer działalności 

przedsiębiorstw tj.:  planowania sprzedaży oraz planowania produkcji. 

4. Porównując wyniki ankiet kluczowych interesariuszy można zauważyć, że wdrożenie 

takich rozwiązań jak: wykorzystanie dronów, tramwajów czy rowerów towarowych  

w mieście jest według wszystkich interesariuszy mało prawdopodobne lub wręcz 

niemożliwe. Przeprowadzone badania kwestionariuszowe pozwoliły na określenie 

postrzegania wybranych problemów związanych z przepływami towarowymi 

w systemie logistycznym miasta przez poszczególne grupy interesariuszy. Istotnym 

było również określenie obszarów zgodności wśród ankietowanych grup, co 

w znaczącym stopniu wpłynęło na określenie zbioru potencjalnych determinant 

modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta.  

5. Jednym z etapów badań metodą grupowej oceny ekspertów było obliczenie 

współczynnika Kandella, który wykazał, że zbieżność opinii ekspertów nie jest 

przypadkowa oraz istnieje zgodność stanowisk ekspertów. Na podstawie testu 

Friedmana natomiast, stwierdzono, że nie wszystkie rozkłady czynników są 

jednakowe, dlatego nie wszystkie czynniki mają jednakowy wpływ na przepływy 

towarowe w systemie logistycznym miasta. Obliczenie średniej oceny ekspertów oraz 



wykorzystanie zasady Pareto pozwoliło na wyłonienie kluczowych czynników 

wpływających na przepływy towarów w systemie logistycznym miasta 

z uwzględnieniem zasad logistyki zrównoważonej. Przeprowadzone badania 

literaturowe oraz badania empiryczne wśród wybranych grup interesariuszy 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta pozwoliły na określenie 

luki teoretycznej i empirycznej. 

6. Wyznaczenie kosztów zewnętrznych transportu drogowego to jeden z elementów 

modelu zrównoważonych przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta 

Koszty zewnętrzne transportu towarowego można przedstawić jako funkcje sumy 

kosztów środowiskowych, kosztów związanych z hałasem drogowym, kosztów kolizji 

i wypadków komunikacyjnych, kosztów odnoszących się do utrzymania i rozwoju 

infrastruktury drogowej dążącą do minimum. Równie ważnym aspektem w kontekście 

zrównoważonych przepływów towarowych jest zminimalizowanie czasu i długości 

przepływu dróg. Wyznaczenie optymalnej trasy przejazdu jest możliwe przy 

wykorzystaniu różnego rodzaju algorytmów heurystycznych oraz aplikacji i serwisów 

internetowych.  

7. Operacjonalizacji modelu dokonano poprzez zastosowanie wielokrotnego studium 

przypadku. Analiza przeprowadzona na trzech miastach Górnośląsko-Zagłębiowskiej 

Metropolii wykazała, że posiadając odpowiednie dane można, wykorzystując modele 

matematyczne, obliczyć szacunkowe koszty zewnętrzne transportu towarów. 

Dodatkowo wykazano, że dokładna analiza konkretnych przepływów transportowych 

pozwala na optymalizację czasu i długości przepływu dróg transportowych.  

8. Na podstawie przeprowadzonych badań literaturowych dotyczących przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta, ze szczególnym uwzględnieniem 

dostaw ostatniej mili oraz badań empirycznych przeprowadzonych przy 

wykorzystaniu opinii ekspertów i  głównych interesariuszy miasta tj. przedsiębiorców, 

mieszkańców, władz samorządowych, możliwe było opracowanie modelu 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta z uwzględnieniem zasad 

zrównoważonego rozwoju.  

Rekomendacje dla interesariuszy 

1. W celu możliwości wykorzystania modelu zrównoważonych przepływów towarowych 

w systemie logistycznym miasta zaleca się władzom miasta gromadzenie danych 



dotyczących: liczby pojazdów osobowych oraz dostawczych zarejestrowanych na 

terenie miasta; liczby osób narażonych na ponadnormatywny hałas; liczby kolizji 

i wypadków komunikacyjnych w mieście wraz z liczbą rannych i zabitych; wielkości 

przekroczeń dopuszczalnej emisji. Pozostałe wartości m. in. średnie koszty emisji 

jednego pojazdu, mogą być ustalone na podstawie ogólnych badań i raportów. Zaleca 

się, aby jednostki odpowiedzialne za przetwarzanie danych w mieście zbierały 

powyższe informacje tak, aby umożliwić docelowo obliczenie kosztów transportu 

towarów w danym mieście. 

2. Przedsiębiorcom zaleca się, w miarę możliwości, tworzenie miejsc parkingowych 

dedykowanych dla dostawców, które niewątpliwie usprawnią proces zaopatrzenia oraz 

poprawią bezpieczeństwo na drogach. Ważne jest również, aby przepływy towarów 

organizować tak, aby ograniczyć puste przebiegi i zminimalizować liczbę tras 

zaopatrzenia i dystrybucji przebiegających przez centrum miasta. Warto się również 

zastanowić nad wyborem alternatywnych do drogowych środków transportowych.  

3. Mieszkańcom zaleca się jak najczęstsze korzystanie z punktów nadań i odbiorów, co 

umożliwi konsolidację wielu ładunków i ograniczy dostawcy liczbę docelowych 

punktów dostawy.  

 

Wnioski związane z kierunkiem dalszych badań. 

Uzyskane wyniki analiz oraz wnioski wyciągnięte na podstawie wieloetapowych 

badań pozwalają stwierdzić, że problem badawczy został rozwiązany, a cele pracy w pełni 

zrealizowane. Niewątpliwie temat ten jest istotnym zagadnieniem naukowym w dyscyplinie 

nauk o zarządzaniu i jakości, wnoszącym w dotychczasową wiedzę kolejne wnioski. 

Dodatkowo opracowany model kosztów zewnętrznych, może posłużyć, jako fundament 

obliczania kosztów indywidualnych, które powinny ponosić osoby niedbające 

o minimalizację szkodliwych skutków transportu towarowego. Jednakże podczas 

konstruowania modelu dostrzeżono jego ograniczenia. Po pierwsze, system logistyczny 

miasta jest bardzo złożony, co sprawia, że niemożliwe jest dokładne scharakteryzowanie 

wszystkich czynników, które wpływają na zrównoważone przepływy towarów. Kluczowe 

mogą okazać się zasoby finansowe miasta, umiejętności organizacyjne władz oraz liczba 

małych przedsiębiorstw lokalnych. Po drugie minimalizacja czasu i długości dróg przepływu 

jest utrudniona w przypadku małych lokalnych działalności gospodarczych, które do 



zaopatrzenia i dystrybucji wykorzystują własne możliwości transportowe, nie korzystając 

z taboru obcego umożliwiającego konsolidację ładunków. Reasumując autorka widzi dalsze 

możliwości związane z przeprowadzeniem kolejnych badań w przyszłości, które będą mogły 

bazować na rezultatach uzyskanych w pracy. 
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