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Logistyka a ekologia w transporcie
Coraz wyraêniej dotychczasowa era
przemys∏owa stopniowo przekszta∏ca
si´ w er´ ekologicznà, w której g∏ówny akcent k∏adzie si´ na umiej´tnoÊç
racjonalnego zarzàdzania zasobami
naturalnymi. Do podstawowych za∏o˝eƒ ery ekologicznej nale˝à m. in.:
• akceptacja koncepcji zrównowa˝onego rozwoju (ekorozwoju)
• dà˝enie do ochrony g∏ównych ekosystemów Ziemi
• kreowanie narodowych polityk ekologicznych
• opanowanie wiedzy o zarzàdzaniu
zasobami przyrody
• tworzenie nowych, proekologicznych organizacji biznesowych [1].
Nale˝y tak˝e zauwa˝yç, i˝ przy
tworzeniu narodowej polityki ekologicznej jednym z jej g∏ównym elementów winna byç koncepcja zrównowa˝onego rozwoju transportu.
Biznes transportowy powinien braç
pod uwag´ w swojej dzia∏alnoÊci odpowiedzialnoÊç za Êrodowisko naturalne. Ekologia, jako nauka badajàca
funkcjonowanie i zale˝noÊci miedzy
organizmami ˝ywymi a Êrodowiskiem, staje si´ swoistà ideologià
prowadzenia wspó∏czesnego biznesu, zaz´biajàc si´ coraz bardziej
z ekonomià. Zarówno osiàganie wysokich efektów ekonomicznych bez
wzgl´du na ekologi´, jak i ca∏kowita
nienaruszalnoÊç Êrodowiska naturalnego bez liczenia si´ z realiami gospodarczymi, nie sà dobrymi rozwiàzaniami. Optymalne rozwiàzania powinny braç pod uwag´ racjonalne
potrzeby gospodarki przy uwzgl´dnieniu wymogów ekologicznych.
W równej mierze dotyczy to transportu, jako dziedziny aktywnoÊci gospodarczej i jej wp∏ywu na Êrodowisko naturalne.
Rozwój gospodarczy oraz restrukturyzacja przemys∏u ci´˝kiego i wydobywczego spowodowa∏y sukcesywne
nasycenie popytu na towary masowe.
W rozwini´tych gospodarczo krajach
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Unii Europejskiej przewozy masowe
ulegajà zmniejszeniu na korzyÊç tzw.
drobnicy, co z kolei rodzi koniecznoÊç
dostosowania poszczególnych ga∏´zi
transportu. Od kilku lat obserwujemy
wyraêne zainteresowanie klientów
przewozami, w których szybkoÊç dostawy ma istotne znaczenie. Mi´dzy
innymi z uwagi na ten czynnik preferowany jest transport drogowy, posiadajàcy wysokà zdolnoÊç do tworzenia
sieci. Jest on bardziej elastyczny, nie
wymaga stosunkowo du˝ych nak∏adów na infrastruktur´ punktowà, a infrastruktura liniowa utrzymywana jest
przez paƒstwo. Ostatnia dekada,
z uwagi na brak w∏aÊciwej polityki
transportowej w naszym kraju, to dynamiczny rozwój transportu samochodowego przy jednoczesnym znacznym
spadku przewozów wykonywanych
ekologicznymi Êrodkami transportu,
takimi jak kolej czy ˝egluga Êródlàdowa. Prawie ca∏y przyrost masy towarowej, która pojawi∏a si´ w okresie integracji naszej gospodarki z unijnà, zosta∏ przej´ty przez transport drogowy,
którego udzia∏ w ogólnej iloÊci przewozów làdowych dochodzi do 80%.
Skutki tego odczuwamy wszyscy
w postaci kongestii na drogach, gwa∏townego pogorszenia si´ ich jakoÊci,
degradacji Êrodowiska naturalnego,
zwi´kszenia liczby wypadków.
Zalet i wad poszczególnych ga∏´zi
transportu mo˝na by wymieniç bardzo
wiele. Nale˝y jednak rozpatrywaç je
w kontekÊcie uwarunkowaƒ ekonomicznych, technologicznych, ekologicznych a nawet politycznych, majàc
na uwadze racjonalne sprz´˝enie ga∏´zi transportu w celu utworzenia przyjaznej dla Êrodowiska i spo∏eczeƒstw
sieci transportowej.
Polityka UE w zakresie zrównowa˝onego rozwoju ga∏´zi transportowych
od kilku ju˝ lat koncentruje si´ na strategii o˝ywienia przewozów intermodalnych przy udziale kolei czy ˝eglugi
Êródlàdowej, poniewa˝ transport to-

warów drogami jest na granicy wyczerpania mo˝liwoÊci rozwoju, gwa∏townie roÊnie jego negatywne oddzia∏ywanie na Êrodowisko naturalne,
a koszty spo∏eczne sà coraz wi´ksze.
Trendy zmian na rynku us∏ug TSL
ka˝à zastanowiç si´ nad tym, jak post´powaç, aby ochroniç to, co dla
spo∏eczeƒstwa winno byç jednà
z najwa˝niejszych wartoÊci – Êrodowisko naturalne? Jakà form´ przemieszczania, sk∏adowania i dystrybucji dóbr zastosowaç, jakie przyjàç
struktury organizacyjne, by procesy
te by∏y „przyjazne” dla otoczenia,
a zarazem mo˝liwe do zaakceptowania pod wzgl´dem ekonomicznym?
Jakà rol´ w tych procesach mo˝e
odegraç logistyka, tworzenie zintegrowanych ∏aƒcuchów dostaw oraz
sieci transportowych?
Podobnych pytaƒ mo˝na by zadaç
bardzo wiele i z pewnoÊcià trudno by
by∏o uzyskaç na nie jednoznacznà odpowiedê. Dlatego te˝ przedstawimy
nasz punkt widzenia tylko na niektóre zagadnienia.
Przy kszta∏towaniu systemów transportowych oraz systemów logistycznych regionów czy te˝ paƒstw, istotne
znaczenie ma znalezienie pewnego
optimum mi´dzy dà˝eniem do obni˝ania poziomu kosztów w skali tych
systemów, a dà˝eniem do odpowiedniego poziomu Êwiadczonej us∏ugi
i obs∏ugi ostatecznego klienta. Zatem
przedmiotem analiz w tej skali nie powinny byç poszczególne elementy
systemów, lecz ca∏oÊciowe rozwiàzania, dajàce mo˝liwoÊci racjonalizacji
ca∏kowitych kosztów [2]. Mo˝emy
mówiç, ˝e warunek ten jest spe∏niony,
kiedy poziom i jakoÊç Êwiadczonych
us∏ug sektora TSL b´dzie odpowiada∏
preferencji i oczekiwaniom klientów,
a przy wyborze formy i sposobu ich
zaspokojenia analizie poddane zostanà wszystkie koszty powstajàce
w czasie ich Êwiadczenia, równie˝ te
zewn´trzne.

Big Fish poszukuje dla swojego Klienta:
Head of Purchasing
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/2c/1404968.htm
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Wp∏yw transportu drogowego
na Êrodowisko i alternatywne
rozwiàzania
Wed∏ug Âwiatowej Organizacji Zdrowia (United Nations, World Health Organization Regional Oficce for Europe,
17 January 2001 ECE/AC. 21/2001/1,
EUR/00/5026094/1, Overview of Instruments Relevant to Transport, Environment and health and Recommendations for Further Steps) ha∏as powoduje nie tylko, np. problemy ze snem, ale
tak˝e ujemnie wp∏ywa na stan naszego
zdrowia psychicznego i przyczynia si´
do spadku poziomu inteligencji. Oko∏o
30% ludnoÊci w krajach Unii Europejskiej jest nara˝one na ha∏as powy˝ej
55 decybeli, a przekroczenie tego progu powoduje, i˝ zaczynajà si´ problemy ze zdrowiem. Przeprowadzone badania wskazujà na jego poÊredni
wp∏yw na wzrost zachorowalnoÊci na
choroby serca i nadciÊnienie.
Co prawda, wypadki drogowe pozostajà ciàgle jednym z najwa˝niejszych tzw. kosztów zewn´trznych
(ich finansowy wymiar oblicza si´ dzisiaj na oko∏o 156 mld euro rocznie),
jednak badania w poszczególnych
krajach wykazujà jednoznacznie, ˝e
liczba ofiar zatruç spalinami samochodowymi wyraênie przekracza liczb´ ofiar wypadków. W∏oska Narodowa Agencja Ochrony Ârodowiska
przeprowadzi∏a specjalne badania,
w czasie których okaza∏o si´, ˝e spaliny samochodowe sà poÊrednià przyczynà co najmniej 4,7% wszystkich
zgonów ludzi powy˝ej 30 roku ˝ycia
i oko∏o 30% zachorowaƒ na choroby
uk∏adu oddechowego u dzieci do 15
roku ˝ycia. Pesymistyczne sà równie˝
wnioski p∏ynàce z badaƒ przeprowadzonych na uniwersytecie w Bazylei.
Wynika z nich jednoznacznie, ˝e ka˝dego roku spaliny samochodowe zabijajà we Francji, Szwajcarii i Austrii
oko∏o 20 tysi´cy osób.
W Polsce, w strefie powy˝ej 70 decybeli, ˝yje ponad 30% mieszkaƒców. Raport Inspekcji Ochrony Ârodowiska
stwierdza, ˝e mimo tego polskie miasta na ogó∏ nie majà map klimatu akustycznego, poniewa˝ ha∏as nie jest
w naszym kraju traktowany w katego-

rii problemu. W dalszym ciàgu mierzy
si´ tutaj zanieczyszczenia charakterystyczne dla okresu, kiedy g∏ównym trucicielem by∏ przemys∏ ci´˝ki. By∏o to
odczuwalne szczególnie na terenach
Âlàska. I choç truje on w chwili obecnej
znacznie mniej, to liczba przypadków
astmy i innych, zale˝nych od Êrodowiska chorób, nie maleje, lecz wr´cz przeciwnie – lawinowo roÊnie [3].
Innym, niekorzystnym czynnikiem
jest wielkoÊç terenu potrzebna dla
przewiezienia okreÊlonego potoku ∏adunków przez transport drogowy,
która jest przesz∏o trzykrotnie wi´ksza ni˝ w przypadku wykorzystania
w tym celu transportu kolejowego.
Czy wobec tego powinniÊmy z tego rodzaju transportu zrezygnowaç?
Oczywistym wydaje si´ fakt, i˝ jest to

Poszukiwany KIEROWNIK TRANSPORTU
Du˝a firma logistyczna
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/2b/1403177.htm

niemo˝liwe. PowinniÊmy natomiast
dà˝yç do zmniejszenia jego negatywnych skutków poprzez szersze stosowanie wieloga∏´ziowych systemów
transportowych. Takie podejÊcie lansuje UE w dziedzinie transportu,
w kreowanej przez Komisj´ Europejskà polityce transportowej. W tej
kwestii bardzo wa˝nym dokumentem
unijnym jest Bia∏a Ksi´ga (Europejska
Polityka Transportowa 2010: czas na
podjecie decyzji), którà podzielono
na nast´pujàce cz´Êci tematyczne [4].
• Cz´Êç I. Zmiany proporcji mi´dzy
ga∏´ziami transportu
• Cz´Êç II. Eliminacja wàskich garde∏
• Cz´Êç III. U˝ytkownicy w centrum
uwagi polityki transportowej
• Cz´Êç IV. Ukierunkowanie globalizacji transportu.
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Istotnà diagnozà zdefiniowanà
w Bia∏ej Ksi´dze jest stwierdzenie
o zbyt ma∏ej harmonizacji polityki
transportowej. Dlatego uznano za pilnà potrzeb´ wypracowania wspólnej
polityki transportowej, zmierzajàcej
do zapewnienia transportu zrównowa˝onego, w którym bardzo du˝e znaczenie ma kwestia ochrony Êrodowiska
naturalnego i zdrowia ludzkiego. Taki
zrównowa˝ony system transportowy:
• umo˝liwia bezpieczny, zasadny z ekonomicznego i dopuszczalny ze spo∏ecznego punktu widzenia dost´p do
innych osób, miejsc, dóbr i us∏ug
• spe∏nia ogólnie akceptowane wymagania dotyczàce jakoÊci zdrowia
i stanu Êrodowiska (np. normy
przyj´te przez Âwiatowà Organizacj´ Zdrowia dla êróde∏ zanieczyszczeƒ powietrza i ha∏asu)
• chroni ekosystemy poprzez nie przekraczanie krytycznych poziomów
pojemnoÊci ekosystemów (np. okreÊlonych przez UNECE a dotyczàcych
zakwaszenia, eutrofizacji i warstwy
ozonowej powierzchni Ziemi
• nie nasila negatywnych zjawisk globalnych, tj. zmian klimatu, zanikania
pow∏oki ozonowej w stratosferze
czy rozprzestrzeniania sta∏ych zanieczyszczeƒ organicznych.
W Bia∏ej Ksi´dze podkreÊlono równie˝, ˝e intermodalnoÊç ma kluczowe
znaczenie dla rozwijania alternatyw
transportowych dla transportu samochodowego, które w sposób optymalny ∏àczà najlepsze w∏asnoÊci poszczególnych ga∏´zi transportu i zarazem
sà bardziej przyjazne dla Êrodowiska
naturalnego. Jednak, aby tego rodzaju system transportowy móg∏ si´ rozwijaç, potrzebne sà nowoczesne terminale transportu kombinowanego,
wokó∏ których powstanà magazyny
oraz zak∏ady, gdzie towar b´dzie konfekcjonowany, metkowany, pakowany
i przechowywany. Rozwijajàc powy˝szà koncepcje budujemy obraz centrum logistycznego, do którego du˝e
potoki ∏adunków dostarczane sà ekologicznymi Êrodkami transportu (kolej, ˝egluga) i po odpowiednim przygotowaniu rozwo˝one samochodami
dostawczymi do finalnego odbiorcy
(sklepów, ma∏ych hurtowni). Natomiast towar do zak∏adów produkcyj-
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nych, znajdujàcych si´ najcz´Êciej na
obrze˝ach miast, dostarczany jest
w kontenerach lub wymiennych naczepach. Eliminujemy w ten sposób
ci´˝ki transport samochodowy z naszych aglomeracji miejskich, jak równie˝ z dróg prowadzàcych do nich.
Dla pe∏nego obrazu w∏aÊciwie funkcjonujàcego (pod wzgl´dem ochrony Êrodowiska naturalnego) systemu transportowego nale˝y uwzgl´dniç koniecznoÊç
utworzenia sieci centrów logistycznych,
pomi´dzy którymi wyst´powaç b´dzie
Êcis∏a zale˝noÊç wymiany towaru, informacji o nim i o potrzebach klientów.
Funkcjonowanie i rozwój sieci gospodarczych oraz zwiàzane z tym trendy
w dystrybucji wp∏ywajà obecnie na obraz ∏aƒcuchów dostaw, które najcz´Êciej przybierajà kszta∏t du˝ych sieci logistycznych, pe∏niàcych rol´ infrastruktury dla sieci gospodarczych [5]. Tak
wi´c w rozwoju us∏ug logistycznych nast´puje p∏ynne przechodzenie od logistycznych koncepcji ∏aƒcuchów dostaw
do sieci logistycznych, w których przy
w∏aÊciwej polityce paƒstwa ekologia
mo˝e odgrywaç istotne znaczenie.
Do istotnych czynników w∏aÊciwych rozwiàzaƒ logistycznych niewàtpliwie nale˝y zaliczyç:
• wspó∏udzia∏ ró˝nych ga∏´zi transportu
w procesie przemieszczania ∏adunków
• preferowanie transportu intermodalnego
• zmniejszenie liczby magazynów
poprzez tworzenie du˝ych centrów
dystrybucji, a tym samym zmniejszanie przewozów pomi´dzy kilkoma punktami
• w∏aÊciwa gospodarka zasobami, przep∏ywem materia∏ów i surowców.

Logistyka a transport
Dla pe∏nego obrazu wp∏ywu logistyki na ochron´ Êrodowiska naturalnego nale˝y niewàtpliwie przybli˝yç
zagadnienie z tzw. logistyki wtórnej
lub ekologistyki.
Ekologistyka jest to zintegrowany
system, który [5]:
• opiera si´ na koncepcji zarzàdzania
recyrkulacyjnym przep∏ywem strumieni materia∏owych w gospodarce
oraz przep∏ywami sprz´˝onych
z nimi informacji

• zapewnia gotowoÊç i zdolnoÊç efektywnego planowania segregacji
i przetwarzania oraz ponownego
wykorzystania odpadów wg przyj´tych zasad procesowych i techniczno – technologicznych, spe∏niajàcych wymogi normalizacyjne i zasady ochrony Êrodowiska
• umo˝liwia podejmowanie technicznych i organizacyjnych decyzji w kierunku zmniejszenia (minimalizacji)
negatywnych skutków oddzia∏ywania na Êrodowisko, towarzyszàcych
realizacji procesów zaopatrzeniowych, przetwórczych, produkcyjnych, dystrybucyjnych i serwisowych
w logistycznych ∏aƒcuchach dostaw.
Mo˝emy wi´c powiedzieç, i˝ logistyka powtórnego zagospodarowania
oznacza zastosowanie koncepcji logistyki w odniesieniu do pozosta∏oÊci
poprodukcyjnych, aby w ten sposób
spowodowaç ekologiczne i ekonomiczne przep∏ywy pozosta∏oÊci przy
jednoczesnej transformacji przestrzenno – czasowej, ∏àcznie ze zmianami iloÊci i gatunku. Przedmiotem logistyki
powtórnego zagospodarowania sà: surowce wtórne, odpady, puste opakowania i pojemniki, zwroty, zamienne
agregaty, produkty u˝ywane i zu˝yte.
Logistyka powtórnego zagospodarowania realizuje cele ekonomiczne
i ekologiczne. Cel ekonomiczny polega
na obni˝eniu kosztów logistycznych
i poprawie poziomu obs∏ugi logistyki
powtórnego zagospodarowania, a cel
ekologiczny polega na redukowaniu
zanieczyszczeƒ pochodzàcych z logistyki procesów zagospodarowania.
Najlepszym rozwiàzaniem dla logistyki wtórnej by∏oby, gdyby odwóz niektórych towarów realizowany by∏ ekologicznym Êrodkiem transportu, takim
jak, np. kolej. Nale˝y zdawaç sobie
spraw´, i˝ z uwagi na dost´pnoÊç i elastycznoÊç jest to stosunkowo k∏opotliwe, ale przy zastosowaniu systemu
ACTS staje si´ to ju˝ bardzo realne. Odpowiednio przystosowane pojemniki
na odpady dowo˝one by∏yby transportem samochodowym do bocznic lub
torów „ogólnego dost´pu”, tam prze∏adowywane na wagony, a nast´pnie
transportem kolejowym odwo˝one do
spalarni czy wysypisk zlokalizowanych
daleko poza aglomeracjami.

Poszukiwany Pracownik administracyjny MAGAZYNU
ACCO Polska Sp. z o.o.
http://www.jobpilot.pl/misc/adframe/jobpilot/7d5/2b/1403177.htm
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Unia Europejska stale poszukuje nowych rozwiàzaƒ, pozwalajàcych na kreowanie silnego wzrostu gospodarczego przy zachowaniu efektywnego systemu transportowego, jednoczeÊnie
umo˝liwiajàcych osiàgni´cie w pe∏ni
korzyÊci na rynku wewn´trznym. Rozwiàzania te dà˝à do sukcesywnego
zmniejszania roli transportu drogowego i promocji ekologicznych Êrodków
transportu. Rozwój logistyki, budowanie ∏aƒcuchów dostaw czy te˝ sieci
opartych – tam gdzie to jest mo˝liwe
na transporcie kolejowym, czy wodnym
– niewàtpliwie b´dzie mia∏ du˝e znaczenie dla ochrony Êrodowiska naturalnego. Podobna polityka powinna byç
wdra˝ana równie˝ w naszym kraju,
gdzie istniejàcy system transportowy
charakteryzuje si´ niedoborami poda˝y
w pewnych jej cz´Êciach, wysokimi
kosztami eksploatacji i ma∏ymi mo˝liwoÊciami elastycznoÊci wobec zmian
popytu. Istnieje wi´c pilna potrzeba

podj´cia stosownych dzia∏aƒ, gdy˝ polityka UE zmierza w kierunku rozwoju
przewozów kombinowanych i innych
technologii przewozowych zgodne
z zasadà „from road to sea”.
Transport kolejowy w naszym kraju,
z uwagi na swój ekologiczny charakter
(60% linii jest zelektryfikowanych), niezawodnoÊç, bezpieczeƒstwo przewozu (bardzo ma∏a liczba wypadków
w stosunku do transportu samochodowego) i jeszcze doÊç du˝à dost´pnoÊç,
mo˝e byç optymalnym rozwiàzaniem
dla poszczególnych u˝ytkowników
przewozów towarowych.
Centra logistyczne obs∏ugiwane zasadniczo przez transport kolejowy i pracujàce w sieci z pewnoÊcià przyczynià
si´ do usprawnienia przep∏ywu potoku
∏adunków. Nale˝y wi´c na koniec zadaç
jeszcze jedno pytanie: czy lepiej budowaç kosztowne drogi, mosty, obwodnice miast (co niewàtpliwie jest potrzebne – rozwa˝ania dotyczà jedynie skali

potrzeb), a na co dzieƒ walczyç z kongestià na drogach, skutkami wypadków
oraz godziç si´ na degradacj´ Êrodowiska naturalnego, czy lepiej wykorzystaç
to, co ju˝ posiadamy i przy niewielkich
stosunkowo nak∏adach finansowych
usprawniç i zmodernizowaç przep∏yw
∏adunków po sieci linii kolejowych, wykorzystujàc w sposób optymalny przewozy intermodalne.
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W∏adys∏aw Górski, Edward Mendyk

Prawo transportu drogowego
Wydawnictwa Komunikacji i ¸àcznoÊci, Warszawa 2005
ISBN: 83-206-1566-6
Obj´toÊç 252 strony
Niedawno do ksi´garƒ trafi∏a ksià˝ka „Prawo transportu
drogowego” W∏adys∏awa Górskiego i Edwarda Mendyka, zawierajàca syntetycznie opracowane aktualne uregulowania
prawa transportu làdowego, g∏ównie drogowego i kolejowego, uj´te w jasny i przyst´pny sposób. Autorzy uwzgl´dnili
liczne zmiany prawne, które nastàpi∏y w ostatnich latach
w zwiàzku z dostosowywaniem polskiego systemu prawnego do standardów przyj´tych w Unii Europejskiej (stan prawny na 1 stycznia 2005 r.). Do tekstu podr´cznika za∏àczono
podstawowe akty normatywne obowiàzujàce w dziedzinie
transportu làdowego (wyciàg z kodeksu cywilnego, Ustawa
– Prawo przewozowe) oraz niektóre wzory dokumentów
przewozowych. W ksià˝ce, majàcej charakter podr´cznika,
poruszane sà m. in. nast´pujàce zagadnienia: zasady odpowiedzialnoÊci przewoênika z tytu∏u przewozu przesy∏ek,
mi´dzynarodowe kolejowe prawo przewozowe, problematyka prawna przewozów towarowych, dochodzenie roszczeƒ w transporcie, elementy ubezpieczeƒ transportowych.
Zdaniem Autorów, podr´cznik mo˝e s∏u˝yç s∏uchaczom studiów prawniczych, ekonomicznych, a tak˝e praktyce gospodarczej. Odnosi si´ to zw∏aszcza do ma∏ych i Êrednich przedsi´biorców, którzy nie majà sta∏ej obs∏ugi prawnej i muszà sami
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sobie radziç ze skomplikowanymi problemami prawa transportowego. Chodzi zarówno o przewoêników, spedytorów, jak te˝
o przedsi´biorstwa korzystajàce z us∏ug transportu, którym taka pomoc jest szczególnie potrzebna.
Tomasz Janiak
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