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Logistyka miejska XXI wieku
Publikacja nawiàzuje do artyku∏u
E. Go∏embskiej, P. Czajki i D. Tomaszewskiej: „Logistyka miejska XXI wieku”,
EuroLogistics 2001, nr 3, s. 65-71, dzia∏:
Akademia Logistyki.
S∏owo odr´bne oznacza, i˝ jego autor
nie zgadza si´ z niektórymi, acz istotnymi dla definicji i delimitacji problemu konstatacjami przedmiotowego artyku∏u, jeÊli nawet podparte sà one
dzie∏ami zagranicznymi. O logistyce
miejskiej prawie w Polsce nie pisze si´
i doÊç skromnie dyskutuje, wobec czego
rozwa˝any artyku∏ jest po˝àdanà inspiracjà rozszerzenia zastosowaƒ logistyki do
tak wielofunkcyjnej organizacji, jakà jest
miasto, zw∏aszcza wi´ksze czy aglomeracja. Jest tak˝e impulsem do sformu∏owania podstaw filozofii logistyki miejskiej
oraz okreÊlenia, kto i w jakich konstelacjach profesjonalnych jest kompetentny
do kreowania dyrektyw tej logistyki: drogowiec, ekolog, ekonomista, geograf, in˝ynier komunalny, in˝ynier transportu,
specjalista od zarzàdzania, urbanista, czy
mo˝e jeszcze inny fachowiec.
Odpowiedzi sà jak zwykle, co najmniej
dwie:
(1) ˝aden z wymienionych w pojedynk´,
chocia˝ najbardziej predestynowany
jest urbanista z szerokimi umiej´tnoÊciami w pozosta∏ych obszarach,
przede wszystkim jako przygotowywany zawodowo architekt kompleksu
miasta, umiejàcy korzystaç z otoczenia
profesjonalistów innych dyscyplin
(2) nowe czasy stawiajà przed cywilizacjà
miejskà nowe zadania i nowe wyzwania, a wi´c potrzebny i nieodzowny
jest logistyk miejski (lub mo˝e – przez
analogi´ do zawodu urbanisty z racji
kreacji nowych treÊci urbanistycznych
– logista miejski bàdê logistyk-urbanista, krócej logurbanista).
Refleksja nad przeznaczeniem logistyki miejskiej ma coÊ z helleƒskiego
„ananke”, czyli nieuchronnoÊci zdarzeƒ.
Tak jak w historii ludzkoÊci zdarzy∏y si´
miasta, tak niestety zbyt powoli zaczyna zdarzaç si´ logistyka miejska. I jak
w rozwoju miast i wielu innych wytworów cywilizacji technicznej mo˝na wy-

S∏owo odr´bne z refleksjà nad jej przeznaczeniem

ró˝niç kilka ich generacji, tak równie˝
w logistyce miejskiej notuje si´ ich kolejne generacje aplikacyjne. Obecnie
mo˝na ju˝ mówiç o próbie wdra˝ania
trzeciej generacji logistyki miejskiej.
Refleksja ta ma przyczyniç si´ równie˝
do wyjaÊnienia wielu dyskusyjnych
stwierdzeƒ, a tak˝e licznych niespójnoÊci oraz niedomówieƒ omawianego artyku∏u. Poniewa˝ znalaz∏ si´ on w dziale
„Akademia logistyki”, wi´c mo˝na mniemaç o dwóch ró˝nych tego powodach:
(1) publikacja przeznaczona jest dla top-profesjonalistów na poziomie akademickiej wiedzy logistycznej i praktyki mened˝erskiej, zw∏aszcza w logistyce ponadprzedsi´biorstwowej czy geologistyce
(2) tytu∏ dzia∏u mo˝e te˝ sugerowaç kolejne etapy nauczania (wtajemniczania) w logistyk´ miejskà, a wi´c prezentowanie jej elementarza ze studiami
przypadków.
Autorowi jako staremu belfrowi i praktykowi w zarzàdzaniu miastami wydaje
si´, ˝e niezale˝nie do kogo adresowana
jest publikacja, winna ona definiowaç
lub przynajmniej objaÊniaç istot´ (treÊç,
zakres stosowania, funkcj´, powód analizy itp.) podmiotów i przedmiotów rozwa˝anych zdarzeƒ. Mo˝e to wynika z in˝ynierskiej szko∏y autora, która wymaga
Êcis∏ej precyzji dzia∏aƒ, by tworzona konstrukcja nie run´∏a. I nie jest to nic odkrywczego, bo ju˝ w I wieku p. n. e.
rzymski architekt Witruwiusz poda∏ trójjedynà formu∏´ architektury (a równie˝
publikacja ma swà architektur´):
• „dispositio”, tj. techniczne rozwiàzanie
konstrukcyjne
• „decor”, tj. stosownoÊç i estetyk´ rozwiàzania
• „distributio”, tj. ekonomiczne zastosowanie Êrodków konstrukcji.
W odniesieniu zaÊ do podstawowych
oczekiwaƒ wspó∏czesnej logistyki miejskiej pe∏ne zastosowanie znajduje ˝àdanie (mo˝na by rzec o charakterze in˝ynierii logistycznej ruchu) polskiego
humanisty Sierakowskiego z 1812 roku:
drogi winny byç krótkie, wygodne,
bezpieczne i pi´kne.

Po tym przyd∏ugim wst´pie refleksyjnym,
do kwestii podstawowych.
Z wywodów artyku∏u wynika, ˝e dotyka
on w istocie miast du˝ych, a mo˝e nawet
bardziej aglomeracji czy obszarów zurbanizowanych z wyraênym znamieniem metropolitalnym. Generalizujàc problem,
obejmuje si´ nim teoretycznie równie˝
miasta, w których tzw. paradygmat internacjonalizacji ma wàtpliwy wp∏yw, z wyjàtkiem rzadkich jeszcze lokalizacji obcych
organizacji gospodarczych preferujàcych
aglomeracje, czego w przypadku Polski
(a mo˝na mniemaç, ˝e artyku∏ ma na celu
zainteresowanie polskiego czytelnika logistykà na u˝ytek naszych miast) dowodzà
wybitnie analizy Instytutu Badaƒ nad
Gospodarkà Rynkowà a w wymiarze regionalnym, przyk∏adowo Strategia Rozwoju Województwa Wielkopolskiego.
W refleksji autor koncentruje si´ tylko
nad rozdzia∏em wst´pnym „Przes∏anki
rozwoju logistyki miejskiej”, wyra˝ajàc
nadto wàtpliwoÊci odnoÊnie do tez dwóch
nast´pnych, kompatybilnych rozdzia∏ów:
(1) „Zarzàdzanie logistyczne miastem”
opierajàce si´ na definicji logistyki
miejskiej i miasta sprzecznych z podanymi wczeÊniej racjami i kryteriami
oraz ograniczajàcych funkcje miasta,
a zatem i jego logistyki.
(2) „Uk∏ad komunikacyjny podstawà logistyki miejskiej”, który (jako infrastruktura techniczna sieci ulic) jest tylko elementem delimitujàcym poziom
dopuszczalnej (w danych warunkach
organizacji dyspozycji powierzchnià
komunikacyjnà miasta) g´stoÊci pracy
przewozowej, pozwalajàcy unikaç zawa∏u ruchowego miasta, co jest znamienne dla logistyki miejskiej pierwszej generacji, podczas gdy na poczàtku XXI wieku wprowadza si´ na Êwiecie ju˝ jej trzecià generacj´ telematycznà (w tym e-informacyjnà).
Oto niektóre braki i niejasnoÊci:
• nowy paradygmat internacjonalizacji
miast wià˝e si´ rzekomo bezpoÊrednio z przejÊciem od ich uk∏adów hierarchicznych do sieciowych (jakie sà
tego reperkusje w funkcjonowaniu
cd. na str. 10
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cd. ze str. 8
i rozwoju miast, zw∏aszcza w kontekÊcie logistyki miejskiej?)
• na czym polega w teorii bazy ekonomicznej miasta i jaki ma wp∏yw na formu∏owanie kwestii logistyki miejskiej,
np. otwarcie gospodarki miast (co to
znaczy, na co otwarcie) oraz europeizacja i globalizacja gospodarki?
(1) gospodarka Êwiatowa wyznacza kierunki rozwoju miast o innej ni˝ dotychczas konfiguracji zmiennych i wp∏ywie
tych zmiennych na miasta w sieci (jakie
to zmienne, czego dotyczà i jaka to
jest konfiguracja?)
(2) przytoczone wed∏ug Derycke’a przenikanie granic regionów i paƒstw przez
strefy wp∏ywów poszczególnych miast
nie jest ewenementem. Bo ju˝ od wieków wiadomo, jakie by∏y i sà ponadlokalne oddzia∏ywania chocia˝by Rzymu,
Pary˝a czy Londynu, a w naszej cz´Êci
Europy takie pozosta∏oÊci austrow´gierskie jak Budapeszt i Wiedeƒ
(3) miasta wymagajàce zarzàdzania logistycznego (które z katalogu wielkoÊci,
owej konfiguracji itd.?) poddawane sà
z natury rzeczy procesowi internacjonalizacji (na czym to polega?) w kontekÊcie jego cyklu ˝yciowego, obejmujàcego wed∏ug przytoczonej teorii serie stadiów/transformacji rozmieszczenia ludnoÊci i dzia∏alnoÊci gospodarczej (interesujàce by∏oby wyjaÊnienie, czy to sà jedyne czynniki znaczàce w tych stadiach
i jak si´ ma do tego logistyka miejska?)
(4) kluczowe znaczenie zarówno w procesie internacjonalizacji miast, jak
i spe∏nienia wymogów miast mi´dzynarodowych przypisaç nale˝y logistyce miejskiej (w jakim konkretnie sensie i co z tego wynika?)
(5) miasto definiuje si´ raz jako obszar integrujàcy w przestrzeni gospodarczej,
w tym ekonomicznej (?) ka˝dà dzia∏alnoÊç zwiàzanà z gospodarowaniem zasobami rzeczowymi i ludzkimi (a wieÊ
nie jest takim obszarem, zapewne ÊciÊlej integrujàcym cz∏owieka z miejscem jego gospodarowania?)
(6) druga definicja traktuje miasto jako
przestrzeƒ ekonomicznà, spo∏ecznà
i kulturowà (?).
Gdyby poprzestaç na urbanistycznych
dyrektywach funkcji miasta, to syntetycznie sformu∏owa∏a je w 1933 roku
Karta Ateƒska, wypracowana na IV Mi´dzynarodowym Kongresie Architektury
Nowoczesnej w Atenach i zredagowana
w kilka lat póêniej przez znanego architekta francuskiego le Corbusiera:
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miasto = mieszkanie + praca +
wypoczynek + us∏ugi + komunikacja.
Wspó∏zale˝noÊç tych czynników i poziomy ich jakoÊci funkcjonalnej decydujà o image miasta, w tym o jego atrakcyjnoÊci marketingowej dla mieszkaƒców, gospodarki i otoczenia, Wspó∏czesna rola sterowania tymi czynnikami zapewnienia miastu warunków co najmniej
zrównowa˝onego rozwoju nak∏adana
jest na logistyk´ miejskà, a jej przydatnoÊç dla bytu miasta staje si´ oczywista,
zw∏aszcza po takim tragicznym sprawdzianie jej u˝ytecznoÊci jak po zbombardowaniu World Trade Center 11
wrzeÊnia 2001 roku w ponad Nowym
Jorku. Znaczenie i nieodzownoÊç zarzàdzania logistycznego miastami autor wy∏o˝y∏ krótko w publikacji „Racje i ogólne cele logistyki miejskiej”, Logistyka
1999, nr 4, s. 10-11.
Inicjalnym induktorem logistyki miejskiej by∏a logistyka handlu, a dok∏adniej
logistyka dystrybucji w systemie dostaw
towarów do sieci handlu detalicznego
w ÊródmieÊciach aglomeracji. I dzisiaj
ten problem nie straci∏ na wa˝koÊci, chocia˝ markety handlowe lokalizowane na
peryferiach miast z du˝à dogodnoÊcià
komunikacyjnà oraz niektóre formy handlu bezpoÊredniego i zastosowanie mediów zakupu elektronicznego cz´Êciowo ∏agodzà ucià˝liwoÊci tej Êródmiejskiej logistyki dostaw. Problem tkwi jednak nie w jego ∏agodzeniu lecz w rozwiàzywaniu z korzyÊcià dla triady partnerów: nabywców – handlu detalicznego –
miasta, a tak˝e dla zachowania (a w niektórych przypadkach przywracania)
ÊródmieÊciom ich naturalnej funkcji
ogniskowania ˝ycia miast.
Logistyka miejska jawi si´ przeto jako
antidotum na patologi´ ruchu w centralnym obszarze miasta (ÊródmieÊciu,
a zw∏aszcza centrum, stanowiàcym jàdro
koncentracji aktywnoÊci handlowo-us∏ugowej ca∏ego miasta i jego zurbanizowanego otoczenia, jego sektor w´z∏owy),
w szczególnoÊci wi´kszego, b´dàcego
oÊrodkiem o nak∏adajàcych si´ wielu ró˝norodnych funkcjach us∏ugowych, gospodarczych, mieszkaniowych i transportowych. WÊród tych ostatnich dochodzi coraz cz´Êciej z coraz wi´kszym
zagro˝eniem bezpieczeƒstwa i ekonomii interesów w∏asnych oraz naruszeniem interesów podmiotów obs∏ugi i dewastacjà infrastruktury miejskiej do sytuacji konfliktowych, wytwarzajàcych

chaos komunikacyjny.
Stàd te˝ (w przytoczonej wy˝ej publikacji autora zapisano):
(1) Logistyka miejska zajmuje si´ przede
wszystkim logicznym porzàdkowaniem czasowo-przestrzennym przep∏ywu przez ÊródmieÊcie ró˝nych rodzajowo i nat´˝eniowo strumieni ruchu
samochodowego indywidualnego osobowego, dostawczego, wywozowego
i nierzadko równie˝ tranzytowego
oraz Êrodków transportu zbiorowego
autobusowego i tramwajowego, w nielicznych przypadkach trolejbusowego,
operujàcego na sieci ulicznej.
(2) Logistyka miejska dostarcza za∏o˝eƒ
dla optymalizacji systemu miasta pod
kàtem planowania, sterowania i nadzorowania wszelkich uwarunkowanych istotnie ruchowo, przebiegajàcych w tym systemie procesów w wymiarze ekonomicznym, ekologicznym,
technologicznym i socjalnym (ta definicja odpowiada wynikom dyskusji
problemu w Europejskiej Szkole Planowania Miast w 1992 roku i dotyczy
ca∏ego miasta).
Dla porównania warto przytoczyç definicj´ „city logistics”, a wi´c logistyki
skierowanej na rozwiàzywanie problemu dostaw Êródmiejskich (przedstawionà na 12 Niemieckim Kongresie Logistycznym w 1995 roku, 12 Deutscher
Logistik-Kongress, Logistik-Loesungen
fuer die Praxis, Berichtsband 1998, Band
1, s. 156-170): city logistics wymaga takiego wiàzania, kanalizowania i sterowania potokami towarów i us∏ug, nieodzownymi dla zaopatrzenia, oczyszczania i wewn´trzej sprawnoÊci funkcjonalnej miasta, aby wywo∏ywa∏o to
mo˝liwie ma∏o strat czasu i ogranicza∏o
zb´dne drogi przewozu zasobów oraz
powstawanie wàskich garde∏ i zatorów.
Przytoczenie obu definicji (wybranych
spoÊród wielu) jest wskazane o tyle, ˝e
w teorii i praktyce logistyki stosowanej
na u˝ytek urbanistyczny, oba poj´cia logistyki (tj. „logistyka miejska” i „city logistics”) traktowane bywajà nierzadko
jako synonimy, czasem zaÊ w tych samych dokumentach stosowane bywajà
zamiennie. Powtórzyç zatem trzeba, i˝:
(1) Logistyka miejska dotyczy ca∏ego
miasta i jego zurbanizowanego otoczenia, w tym oczywiÊcie jego Êródmiejskiego obszaru.
(2) City logistics, to dzia∏anie na rzecz
rozwiàzywania problemów wy∏àcznie
Êródmiejskich, oczywiÊcie ze Êwiado-
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moÊcià ich wi´zi i wspó∏zale˝noÊci
z otoczeniem.
Ka˝da z tych logistyk we w∏aÊciwym
zakresie jest odbiciem innowacyjnego
podejÊcia do in˝ynierii ruchu miejskiego, które autor okreÊla jako „in˝ynieri´
logistycznà ruchu miejskiego”. Stanowi
ona w istocie zespó∏ wspó∏zale˝nych
i zharmonizowanych dzia∏aƒ infrastrukturalnych i organizacyjnych w zarzàdzaniu przep∏ywem strumieni ludzi, ∏adunków i informacji:
• we w∏aÊciwym miejscu i dystrybucji
skanalizowanej
• we w∏aÊciwym czasie i bez opóênieƒ
• we w∏aÊciwej technologii i z zastosowaniem w∏aÊciwych Êrodków oraz
uwzgl´dnieniem ich kompatybilnoÊci
• przy sta∏ym monitorowaniu stopnia
niezawodnoÊci dystrybucji, popytu
i poda˝y (w aspekcie iloÊciowym, jakoÊciowym, dost´pnoÊci czasowej i przestrzennej) oraz oczekiwaƒ klienta tak˝e, np. w postaci indywidualnych zamówieƒ dostaw
• uwzgl´dniajàcych substytucj´ us∏ug
w sferze in˝ynierii logistycznej ruchu
• postrzegajàcych konkurencyjnoÊç
(czasowà, jakoÊciowà, kosztowà itd.)
alternatywnych infrastruktur i organizacji strumieni
• po kosztach satysfakcjonujàcych wy-

twórc´ i dystrybutora oraz respektujàcych ich akceptacj´ przez konsumenta (klienta)
• po akceptowalnych kosztach publicznych (globalnych, spo∏ecznych)
• z zachowaniem bezpieczeƒstwa ekologicznego (w tym oczywiÊcie ludzkiego), materialnego i informacyjnego.
Analiza zadaƒ niemieckiego projektu
city logistics ISOLDE, wspomnianego
równie˝ w omawianym artykule (Innerstaedtischer Service mit optimierten logistischen Dienstleistungen fuer den Einzelhandel = Âródmiejski serwis ze zoptymalizowanymi us∏ugami dla handlu detalicznego) wskazuje, ˝e wi´kszoÊç tych
wymagaƒ jest w nim zawarta. Akronim
ISOLDE jest naciàgni´ciem nazewniczym, bowiem „Service” i „Dienstleistungen” oznaczajà w istocie to samo, to jest
us∏ugi. Mo˝na to zrozumieç tylko jako
ch´ç znalezienia jakiejÊ symbolicznej nazwy dla owego projektu i stàd zapo˝yczenie z wagnerowskiego Tristana i Izoldy. Skoro tak, to mo˝na równie˝ te same
zachowania projektotwórcze nazwaç
przez analogi´ drugim imieniem i przyjàç, ˝e TRISTAN oznacza Technologi´
regulacji injekcji sklepów towarami
agregowanej nat´˝eniowo.
I w koƒcu refleksja semantyczna. Ka˝da nowa dzia∏alnoÊç i powstajàca o niej

W 2001 r firma Schenker - czo∏owy dostawca us∏ug logistycznych na
rynku polskim og∏osi∏a konkurs Logistyczna Praca Roku. W wyniku
tego konkursu zostanie wy∏oniona i nagrodzona najlepsza pod wzgl´dem
merytorycznym praca, zawierajàca praktyczne aspekty rozwiàzaƒ
logistycznych i spedycyjnych. Jej obszerne fragmenty uka˝à si´ na
∏amach czasopisma Logistyka, które sprawuje patronat medialny nad
konkursem.
Do Komisji Konkursowej zg∏oszono pi´ç prac magisterskich z czterech
oÊrodków akademickich: z Warszawy, Poznania, Katowic i Wroc∏awia.
Tematy prac sà nast´pujàce:
❏ Zarzàdzanie Logistyczne w Przedsi´biorstwie;
❏ Funkcje Operatora Logistycznego w ¸aƒcuchu Logistycznym;
❏ Logistyczne studium wykonalnoÊci systemu szybkiej kolei
miejskiej (SKM) we Wroc∏awiu;
❏ Bran˝a Polskich Mi´dzynarodowych Przewoêników Drogowych
w Perspektywie Przystàpienia Polski do Uni Europejskiej;
❏ Zarzàdzanie siecià dystrybucji paliw w PKN ORLEN S.A. Oddzia∏
we Wroc∏awiu.

wiedza podlegajà licznym próbom trafnego ich opisu terminologicznego. Logistyk´ stosowanà na u˝ytek innowacyjnego zarzàdzania miastem zacz´to nazywaç „logistykà miejskà”, choç w przewa˝ajàcej liczbie przypadków odniesienia
logistyki do ró˝nych dziedzin gospodarczych uzupe∏nia si´ jà dope∏niaczem, np.
„logistyka produkcji”, „logistyka utylizacji” itd. Obszar jej funkcjonowania okreÊlany bywa rzadko przymiotnikowo, np.
„logistyka ekologiczna”. Gdyby pos∏u˝yç
si´ obszerniejszym doÊwiadczeniem badawczym, literaturowym i praktycznym
u niemieckiego sàsiada, to tam stosuje
si´ okreÊlenie Stadtlogistik lub Staedtelogistik” czyli „logistyka miasta” lub „logistyka miast” nie zaÊ staedtische Logistik, czyli „logistyka miejska”. Ró˝nica
jest mniej wi´cej taka, jak zakres normy
ISO 14000 „System zarzàdzania Êrodowiskowego” i „system zarzàdzania Êrodowiskiem” (np. w specjalnoÊci akademickiej). Ta dywagacja nie oznacza kwestionowania poprawnoÊci nazewnictwa
wprowadzanego w j´zyku polskim,
wskazuje tylko, i˝ przy formu∏owaniu nowych terminów nale˝y bardzo wnikliwie
wczytywaç si´ w ich odpowiedniki obce,
a nazewnictwo próbowaç systematyzowaç, np. wed∏ug czynnoÊci, obszarów
stosowania czy zasad post´powania.

Wszystkie prace zosta∏y przekazane do oceny Komisji w sposób
uniemo˝liwiajàcy identyfikacj´ Autora oraz uczelni.
Og∏oszenie werdyktu Komisji Konkursowej i wr´czenie nagród nastàpi
na uroczystoÊci otwarcia nowego centrum logistycznego Schenkera
i Spedpolu w Nadarzynie k/Warszawy. Termin otwarcia tego centrum
zosta∏ zaplanowany na czerwiec br.
Zapraszajàc wszystkich uczestników konkursu Logistyczna Praca Roku,
fundator nagród - firma Schenker, pragnie zaprezentowaç jeden
z najnowoczeÊniejszych obiektów w Europie, dzi´ki któremu jest
mo˝liwe Êwiadczenie us∏ug logistycznych na najwy˝szym poziomie.
Przewidziana jest kontynuacja tego konkursu. Ju˝ teraz zapraszamy
do udzia∏u przysz∏ych absolwentów-magistrów, ˝yczàc powodzenia na
egzaminach.
Zofia Woêniak
Dyr ds. Marketingu
Schenker Sp.z o.o.
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