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Rozprawa miała na celu opracowanie modelu przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta uwzględniającego założenia koncepcji logistyki zrównoważonej. 

W wyniku postępowania badawczego przedstawionego w rozprawie został zrealizowany 

postawiony cel główny oraz cele szczegółowe. Praca dała również odpowiedź na pytania 

badawcze oraz pozwoliła potwierdzić postawioną tezę. Dysertacja składa się, poza 

określeniem celów, pytań badawczych oraz tezy, z dwóch zasadniczych części. Pierwsza 

część cechuje się charakterem teoriopoznawczym, a druga charakterem empirycznym. 

Pierwsza część, teoriopoznawcza, złożona jest z dwóch rozdziałów podzielonych 

tematycznie. Pierwszy rozdział to zapoznanie się z problematyką przepływów towarów 

w systemie logistycznym miasta. Zawiera on analizę literatury z zakresu zadań i celów 

transportu towarów w systemie logistycznym miasta oraz ich ograniczeń. Dodatkowo 

w pierwszym rozdziale przeanalizowano wpływ przepływów towarowych na funkcjonowanie 

systemu logistycznego miasta  oraz obszary zarządzania tymi przepływami. W rozdziale tym 

wyodrębnione zostały również najważniejsze, według literatury determinanty przepływów 

towarowych. Do tych determinant autorka zaliczyła m. in. regularność transportu, 

zwiększanie się obszarów miejskich, rosnące wymagania klientów oraz liczbę mieszkańców.  

Drugi rozdział teoriopoznawczy dotyczył zrównoważonych przepływów towarowych. 

Zauważono, że w ostatnich latach zwraca się szczególną uwagę na problemy związane 

z ochroną środowiska i ekologią, a postęp cywilizacyjny spowodował, że człowiek coraz 

bardziej świadomy jest skutków degradacji środowiska, dlatego też zagadnienia związane 

ze zrównoważonych rozwojem, a w tym zrównoważonym transportem, stają się coraz 

bardziej popularne. Rozdział ten skupił się również na analizie literatury związanej 

z atrybutami i założeniami logistyki zrównoważonej oraz jej wpływie na przepływy towarów 

w mieście. W tym rozdziale przeprowadzono również analizę bibliometryczną dostępnej 

literatury z zakresu przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta, która 

wykazała, duży potencjał badawczy obszaru przepływów towarowych w logistycznym 

systemie miasta. Ostatnią kwestią poruszoną w rozdziale drugim było znaczenie problemu 



transportu ostatniej mili. Wskazano również na możliwości jego rozwiązania, które pod kątem 

możliwości wdrożenia w miastach zostały przebadane w części empirycznej pracy.  

Część dysertacji o charakterze empirycznym rozpoczęła się od rozdziału związanego 

z metodologią badań.  Pozwoliło to na przybliżenie procesu badawczego, który prowadził do 

osiągnięcia celu głównego pracy, celów szczegółowych, odpowiedzi na postawione pytania 

badawcze oraz potwierdzenia tezy pracy. Trzeci rozdział pracy, model zrównoważonych 

przepływów towarów przy uwzględnieniu założeń koncepcji logistyki zrównoważonej, 

pozwolił na zidentyfikowanie na podstawie badań ekspertów głównych interesariuszy 

przepływów towarowych w systemie logistycznym miasta, którym następnie wysłano 

przygotowane na podstawie części teoriopoznawczej, kwestionariusze ankiet. Analizę 

uzyskanych wyników przeprowadzono na podstawie odpowiedzi uzyskanych od: 17 urzędów 

miejskich, 342 przedsiębiorców, 386 mieszkańców. Badaniami objęto zagadnienia związane 

z: procesami dystrybucji i zaopatrzenia w mieście, wpływem przepływów towarowych na 

poszczególne elementy życia mieszkańców oraz funkcjonowanie przedsiębiorstw. Dodatkowo 

zweryfikowano możliwość wdrożenia rozwiązań problemu ostatniej mili i usprawnień 

przepływów towarowych w mieście. W tym rozdziale również na podstawie badań 

przeprowadzonych z wykorzystaniem metody grupowej oceny ekspertów wyłoniono spośród 

81 zaproponowanych determinant, zbiór 14, które, według ekspertów, w sposób znaczący 

wpływają na przepływy towarowe w mieście.  

Następny rozdział, konceptualizacja modelu zrównoważonych przepływów 

towarowych w systemie logistycznym miasta, miał na celu szczegółowe omówienie 

składników modelu tj. kosztów zewnętrznych w transporcie towarów, czasu i długości 

przepływu dróg transportowych. W tym rozdziale autorka pracy wykorzystując własną 

metodę podjęła próbę stworzenia modelu obliczania kosztów zewnętrznych transportu 

towarowego, które zależne są od czterech rodzajów kosztów: środowiskowych, hałasu, kolizji 

i wypadków komunikacyjnych oraz nakładów poniesionych na rozbudowę i utrzymanie 

infrastruktury. Rozdział IV zawiera również propozycję metod, których zastosowanie 

pozwala na optymalizację czasu i długości przepływów dróg transportowych.  

Kolejny rozdział dotyczył 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. 

Przeprowadzone studia przypadków wykazały, 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.  

Ostatni rozdział, model zrównoważonych przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta, to podsumowanie przeprowadzonych badań oraz prezentacja 

stworzonego modelu składającego się z trzech podstawowych elementów, których 

minimalizacja przyczynia się do zrównoważenia przepływów towarowych w systemie 

logistycznym miasta. 

Praca wypełniła zidentyfikowaną lukę teoretyczną i empiryczną odnoszącą się do 

zrównoważonych przepływów w systemie logistycznym miasta oraz wskazała dalsze kierunki 

badań, które mogą stanowić wyzwanie naukowe dla autorki rozprawy. 

 


