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Edukacja logistyczna

Jacek Szo∏tysek1
Akademia Ekonomiczna w Katowicach

Wybory ontologiczne w logistyce miasta
Celem tego wystàpienia jest towarzyszàce mi ju˝ od d∏u˝szego czasu zaniepokojenie niejednoznacznoÊcià poj´ç, le˝àcych
u podstaw logistyki miasta. Owa niejednoznacznoÊç nie tylko komplikuje prace prowadzone z praktykami (na przyk∏ad
z przedstawicielami miast), czy ze studentami, ale te˝ wprowadza wiele zamieszania do rozwa˝aƒ o charakterze teoriopoznawczym lub porzàdkujàcym. Nawet metaj´zyk logistyki (przyjmuj´, ˝e takowy istnieje) nie u∏atwia zbli˝enia stanowisk
w kwestiach poj´ç podstawowych. Ponadto wysoce niepokoi pojawianie si´ w Polsce szeregu publikacji z tej dziedziny, realizowanych w sposób naruszajàcy zasad´
rzetelnoÊci naukowej w zakresie dba∏oÊci
o ciàg∏oÊç prowadzonych badaƒ. Stàd pragn´ zasygnalizowaç kilka problemów natury ontologicznej, zach´cajàc do dyskusji.

Logistyka miasta – nazewnictwo
Przyj´∏o si´ ju˝ od jakiegoÊ czasu nazywaç city logistics logistykà miejskà. Ta nazwa zosta∏a swego czasu skrytykowana
przez prof. B. Rzeczyƒskiego na ∏amach
czasopisma „Logistyka”2 w 2002 roku, który sugeruje, ˝e prawid∏owà nazwà winna
byç „logistyka w mieÊcie”. T∏umaczenie city
logistics u wielu autorów sprowadza si´ do
dywagacji, czy city oznacza jedynie miasto,
czy te˝ centrum miasta. Idàc dalej tym tropem, przypisuje si´ obszar stosowania logistyki wy∏àcznie do miast lub ich centrów.
Tymczasem w publikacjach angloj´zycznych coraz powszechniej spotykamy poj´cie Urban logistics – zatem logistyka miasta,
a nie wy∏àcznie (lub z du˝ym naciskiem na)

jego centrum. Dlaczego uwa˝am, ˝e kwestia nazwy jest istotna? Dlatego, ˝e sugeruje ona (bàdê opisuje) poÊrednio zakres stosowania i przedmiot badania3 tego dzia∏u
logistyki4, niepotrzebnie go ograniczajàc.
Zarówno w przestrzeni ˝ycia publicznego,
jak i w kontaktach indywidualnych, zbyt
cz´sto pos∏ugujemy si´ s∏owami, które raczej budzà skojarzenia, ni˝ wprowadzajà
w sfer´ znaczeƒ. Ten oczywisty deficyt nale˝y w metaj´zyku logistyki likwidowaç.
Stàd moja propozycja przedyskutowania
jednej lub alternatywnych nazw city logistics, oddajàcych jej istot´. Ze swojej strony
proponuj´ nazw´ logistyka miasta.

Logistyka miasta – zakres
stosowania
S∏owo kreuje rzeczywistoÊç, to˝samoÊç,
szczególnie w sytuacji, gdy jest pierwotne
(w procesie poznawania) w stosunku do
opisywanego zjawiska5. Stàd stosowanie
przymiotnika „miejska” czy te˝ rzeczownika „miasto” nak∏ada na badany przez city logistics obiekt ograniczenia formalne.
Spójrzmy na skutek, jaki „miasto”, b´dàce
komponentem nazwy, mo˝e wywieraç na
badany przedmiot6. Skoro „logistyka miejska” ma dotyczyç miasta – zatem nie ma
zastosowania do takich jednostek osadniczych, które nie spe∏niajà cech miasta –
czyli w warunkach Polski nie posiadajà
praw miejskich (kryterium formalne), ale
ju˝ w przypadku Kuby t´ logistyk´ mog´
zastosowaç do takich jednostek, które
w warunkach polskich nie sà zapewne nawet wioskami – gdy˝ miasto wed∏ug stan-

dardów kubaƒskich musi posiadaç przynajmniej dwie ulice z ponumerowanymi
posesjami. Idàc dalej w rozwa˝aniach –
gdyby zaw´ziç city logistics do centrum (tak
zwanego city), wówczas nie móg∏bym
z przyczyn formalnych stosowaç jej w miastach nie posiadajàcych oficjalnego centrum (na przyk∏ad Tychy na Âlàsku do niedawna nie mia∏y centrum). Ponadto, nie
ka˝de centrum (formalne czy te˝ nie) ma
problemy zwiàzane na przyk∏ad z wyjàtkowo wysokim nagromadzeniem przep∏ywów7. Dlaczego nie mog´ zastosowaç zasad logistyki miasta do du˝ej wsi? Zapewne dlatego, ˝e nie jest miastem – czyli nie
ma funkcji kulturotwórczej, a wi´kszoÊç
jej mieszkaƒców ma rolnicze êród∏a utrzymania. Czy nale˝y w ten sposób rozumowaç? Definicje miasta zazwyczaj eksponujà fakt wzgl´dnie sta∏ej koncentracji ludnoÊci na niewielkiej przestrzeni, pozarolniczy charakter dzia∏alnoÊci i kulturotwórczy
wk∏ad ludnoÊci. Tymczasem to w∏aÊnie
przestrzeƒ obiektywnie powoduje koniecznoÊç jej pokonywania (w ró˝nych celach), zatem wymaga organizowania i realizowania dzia∏aƒ transportowych, zaÊ samo przemieszczanie jest powodem wielu
k∏opotów, zarówno dla organizatorów,
przemieszczajàcych si´ osób czy ∏adunków, jak i otoczenia. Proponuj´ spojrzeç
na miasto przez pryzmat nieco innej definicji. Miasto rozumiane jako wspólna przestrzeƒ, nale˝àca do spo∏ecznoÊci jà zamieszkujàcej, uprawnionej do zagwarantowania jej warunków spe∏nienia politycznego, spo∏ecznego i ekologicznego, jednoczeÊnie zak∏adajàc obowiàzek solidarnoÊci jego mieszkaƒców8. Wówczas „mia-

Prof. nadzw. dr hab. in˝. Jacek Szo∏tysek – Katedra Logistyki Ekonomicznej, Akademia Ekonomiczna w Katowicach (przyp. red.).
Logistyka XXI wieku. S∏owo odr´bne z refleksjà nad jej przeznaczeniem, Logistyka nr 3/2002, s.8-11.
3 Nazwa „przedmiot badania” wchodzi w zakres nazwy „przedmiot poznania”, która jest definiowana jako okreÊlenie tego, co istnieje poza przedmiotem
poznajàcym, o czym ludzie mogà myÊleç i mówiç (por. S.Stachak: Wst´p do metodologii nauk ekonomicznych, Ksià˝ka i Wiedza, Warszawa 1997, s.51).
4 Moim zdaniem logistyka miasta stopniowo wy∏ania si´ z logistyki jako dziedziny wiedzy, majàc swoje odr´bne cechy (specyficzne uwarunkowania), wyró˝niajàce jà od typowych zastosowaƒ w biznesie, czy w wojsku.
5 To znaczy gdy spotykamy si´ najpierw ze s∏owem, a póêniej za jego pomocà poznajemy zjawisko.
6 U˝ywam okreÊlenia „przedmiot” w znaczeniu, opisanym przez S. Stachaka w cytowanej uprzednio pracy „Wst´p do metodologii…” na stronach 51-56 –
jako „przedmiot materialny”, ale równie˝ „przedmiot abstrakcyjny albo idealny”.
7 Abp. Alfons Nossol zwraca uwag´ na to, ˝e po godzinach pracy centrum Opola wymiera – jest to skutkiem usytuowania w nim wy∏àcznie instytucji bankowych i jego zdaniem istnieje koniecznoÊç zach´cenia m∏odych ludzi do ponownego zasiedlenia centrum (patrz Gazeta Wyborcza Opole z 8 czerwca 2008
– „Abp. Nossol na 10-lecie: za du˝o tu banków”).
8 The European Charter for the Safeguarding of Human Rights in the City adopting the stance of the European Charter of Local Autonomy : The city is a collective space which belongs to all those who live in it, who have the right to find there the conditions for their political, social and ecological fulfillment, at the same time assuming duties of solidarity.
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sto” staje si´ s∏owem uniwersalnym (s∏owem-symbolem), majàcym znacznie szersze znaczenie, ni˝by to wynika∏o z przyj´tych dogmatycznie definicji miasta. Stàd
mo˝liwoÊç stosowania zasad logistyki miasta zarówno do centrów miast, miast, jak
i innych jednostek osadniczych przypominajàcych swojà strukturà (na przyk∏ad g´stoÊcià i charakterem zabudowy) miasta.
Te rozwa˝ania nie zamykajà jednak zakresu – musimy równie˝ odpowiedzieç na pytanie o to, czym logistyka miasta zajmuje
si´. Czy sà to wy∏àcznie przep∏ywy osób,
∏adunków i informacji (czyli codzienne
dzia∏ania), czy te˝ obejmuje swoim zakresem równie˝ zaopatrzenie w media (woda,
gaz, pràd, ∏àcznoÊç). Czy zajmujemy si´
przep∏ywami wewnàtrz systemu miasta,
czy te˝ na zewnàtrz? Istniejàce w tym zakresie poglàdy sà wyjàtkowo niespójne.

Logistyka miasta – dba∏oÊç
o ciàg∏oÊç badaƒ naukowych
Logistyka miejska staje si´ w coraz wi´kszym stopniu dyscyplinà empirycznà, która – si´gajàc do (lub raczej mieszczàc si´
w ramach) ekonomii ustala zwiàzki mi´dzy
parametrami aktywnoÊci ekonomicznej
miasta, a ró˝nego rodzaju zjawiskami spo∏ecznymi. Istnieje coraz wi´ksze zapotrzebowanie na wykorzystywanie w logistyce
miejskiej nowych metod badaƒ empirycznych, jak na przyk∏ad eksperymenty psychologiczne, data mining, symulacje komputerowe, reprezentatywne badanie opinii, analizy przypadków i inne9. Zatem sàdz´, ˝e nie mo˝emy obejÊç si´ bez wsparcia pozornie odleg∏ych dyscyplin czy dziedzin. Nak∏ada to na osoby zajmujàce logistykà (ale nie tylko) obowiàzek zapoznawania si´ z aktualnym dorobkiem w tym
obszarze innych autorów. Piszàc o ciàg∏oÊci badaƒ mam na myÊli uwzgl´dnianie we
w∏asnych badaniach i publikacjach (a przynajmniej znajomoÊç) co najmniej dorobku
autorów krajowych – publikacji ukazujàcych si´ w wiodàcych wydawnictwach tematycznie zwiàzanych z treÊcià rozwa˝aƒ.
Mam tu na myÊli przyk∏adowo w dziedzinie logistyki: „Logistyk´”, „Gospodark´
Materia∏owà i Logistyk´” czy „Eurologistyk´”, w dziedzinie transportu: „Transport

Miejski i Regionalny”, „Transport i Komunikacj´” itp. Mogà to byç równie˝ wydawnictwa internetowe – na przyk∏ad LogForum.
Wreszcie wydawnictwa uczelniane (na
przyk∏ad prace naukowe, monografie czy
podr´czniki) – zdaj´ sobie spraw´ z niekiedy ˝enujàco niskiego poziomu promocji swoich produktów tych˝e instytucji, nie
mniej jednak odrobina wysi∏ku pozwala na
odnalezienie wszelkich nowoÊci wydawniczych. Takà list´ referencyjnà mo˝na sporzàdzaç w dowolny sposób – ka˝dy powa˝ny badacz ma w∏asnà na swój u˝ytek.
Obowiàzkiem (a nie prawem) uczonego
jest znajomoÊç dorobku innych przedstawicieli swojej dziedziny i dziedzin pokrewnych. Nie mo˝na bowiem skutecznie rozwijaç teorii ignorujàc dorobek innych badaczy. Niedawno zosta∏a opublikowana
praca B. Rzeczyƒskiego pt.: „Logistyka miejska. Propedeutyka. Pierwszy polski wyk∏ad”
(Wydawca: Politechnika Poznaƒska, Poznaƒ 2007). Wydanie takiego podr´cznika
nale˝y witaç z uznaniem – jest to okolicznoÊç u∏atwiajàca propagowanie treÊci nowych zastosowaƒ logistyki oraz zapoznanie si´ z poglàdami, cz´sto niezwykle oryginalnymi i inspirujàcymi. Tytu∏ ksià˝ki,
a w zasadzie jego cz´Êç („pierwszy polski
wyk∏ad”) sprowokowa∏ mnie do zwrócenia
uwagi na kilka faktów. Pierwszà krajowà
publikacjà zwartà na temat logistyki miasta by∏a opublikowana w roku 2005 monografia mojego autorstwa pt.: „Logistyczne
aspekty zarzàdzania przep∏ywami osób i ∏adunków w miastach”10 (Wydawnictwo AE
w Katowicach – na przeglàdarce google
daje 6 wskazaƒ11, prezentowana w pismach bran˝owych transportowych); nast´pnie pierwszym polskim podr´cznikiem logistyki miasta by∏a ksià˝ka mojego
autorstwa pt.: „Podstawy logistyki miejskiej”
(Wydawnictwo AE w Katowicach 2007 – na
google 8 wskazaƒ, prezentowana w kilku
pismach bran˝owych logistycznych i transportowych). Prawdopodobnie trzecià publikacjà zwartà (tu mo˝na si´ sprzeczaç,
gdy˝ ksià˝ka ta pojawi∏a si´ w krótko
przed lub w tym samym czasie ze wspomnianà pozycjà B. Rzeczyƒskiego) by∏a
ksià˝ka Blanki Tundys pt.: ”Logistyka miejska. Koncepcje, systemy, rozwiàzania” (wydana przez Wydawnictwo Difin, Warszawa
2008 – 26 wskazaƒ na google) i wreszcie

omawiana ksià˝ka B. Rzeczyƒskiego (6
wskazaƒ na google). Nie wdajàc si´ w dalsze spory, czyj wyk∏ad mo˝e nosiç miano
pierwszego (opublikowanego), zastanawia
mnie fakt, ˝e mimo takiego spektrum publikacji zwartych prof. B. Rzeczyƒski nie
zauwa˝a w swojej ksià˝ce ich istnienia.
Ma∏o tego, nie zauwa˝a ˝adnej z moich
publikacji (a opublikowa∏em ich w sumie
33 w okresie od 2004 roku – 25 w j´zyku
polskim, 4 w j. rosyjskim i 4 w j. angielskim). Zatem albo moje publikacje sà nic
nie warte, albo o ich istnieniu B. Rzeczyƒski nie ma poj´cia. W pierwszym przypadku warto by∏oby podjàç merytorycznà dyskusj´, która piszàcemu te s∏owa mog∏aby
pomóc w odnalezieniu byç mo˝e nowych
pól badawczych, albo – w drugim przypadku – Êwiadczy o niedostatecznym przep∏ywie informacji. Dlatego proponuj´, by logistycy – dotychczas zwarte i stosunkowo
nieliczne Êrodowisko, zechcieli przyjàç takie honorowe zobowiàzanie, ˝e o swoich
publikacjach i przemyÊleniach b´dà informowaç obowiàzkowo któryÊ z liczàcych
si´ oÊrodków naukowych – na przyk∏ad Instytut Logistyki i Magazynowania, który na
siebie nast´pnie weêmie obowiàzek upowszechniania zdobytych informacji. Mamy
bowiem szanse dynamicznego rozwoju
koncepcji logistyki miasta jedynie w Êcis∏ej
wspó∏pracy, w twórczym podejÊciu do
przemyÊleƒ innych fachowców.

Zamiast podsumowania
Logistyka miasta to obszar nie tylko
moich zainteresowaƒ. Miasto jako byt z∏o˝ony i niejednorodny jest fenomenem badanym przez przedstawicieli wielu dziedzin wiedzy. W tych badaniach od niedawna majà swój udzia∏ równie˝ logistycy.
Chcemy wnieÊç wiele w zakresie zwalczania negatywnych (bo utrudniajàcych rozwój miasta) skutków narastajàcej kongestii. Chcemy, by z naszà pomocà u˝ytkownikom miast funkcjonowa∏o si´ lepiej – by
odczuwany poziom ˝ycia by∏ coraz wy˝szy. Musimy zatem mówiç jednym (meta)
j´zykiem, u˝ywaç okreÊleƒ doprecyzowanych, wspó∏dzieliç wiedz´ i wyciàgaç z indywidualnego wysi∏ku wspólne efekty. By
te ˝yczenia si´ spe∏ni∏y, musimy wspólnie
wziàç si´ do dzie∏a.

9 Pisze o tym równie˝ A.K. Koêmiƒski: Ekonomia a inne nauki spo∏eczne, Master of Business Administration, Nr 1/2008, s.74. WàtpliwoÊci co do efektów stosowania takich badaƒ w ekonomii jest te˝ wiele – W. Morawski na ∏amach tego samego periodyku zastanawia si´, czy takie instrumentarium pozwala jednak tworzyç teorie naukowe czy mechanizmy (por. W. Morawski: Czy „rynek jest dla demokracji tym, czym ziarenko piasku dla ukszta∏towania si´ per∏y ostrygi”?,
Master of Business Administration, Nr 1/2008).
10 W tej pracy powo∏uj´ si´ na 5 artyku∏ów autorstwa B. Rzeczyƒskiego, którego niektóre przemyÊlenia wysoce ceni´ i daj´ temu wyraz w mojej monografii.
11 Wskazania na dzieƒ 18 czerwca 2008 r.
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