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Człowiek ambitny 

 jest w stanie osiągnąć prawie wszystko,  

poświęcając swój czas.  

Pytanie tylko, czy cel jest tyle wart 
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Streszczenie 

Niniejsza dysertacja podejmuje problematykę poprawy efektywności dostaw ładunków 

w zabytkowych centrach dużych miast i aglomeracji przy wykorzystaniu rowerów 

towarowych. Stanowi ona próbę odpowiedzi na mnożące się od lat pytania wynikające 

z realizacji procesu transportowego w fazie „ostatniego kilometra” (ostatniej mili). Omawiane 

zagadnienia zostały przedstawione w sposób obiektywny, poruszając nie tylko aspekt 

logistyki rowerowej, lecz także logistyki miejskiej w ogóle oraz specyfiki dystrybucji 

towarów, które bezpośrednio wiążą się ze sobą. Ponadto rozprawa obejmuje charakterystykę 

dostaw ładunków w miastach, popartą licznymi badaniami i rzeczywistymi przykładami 

udokumentowanymi na fotografiach, wchodzącymi w skład materiału zgromadzonego przez 

autora. Dokonano również usystematyzowania dostępnej wiedzy w zakresie rodzajów 

środków transportu wykorzystywanych w logistyce rowerowej oraz zaproponowano 

rekomendacje dotyczące ich użycia.  

Dalsza część opracowania obejmuje formalizację zagadnień omawianej problematyki 

w celu stworzenia modelu matematycznego, w ramach którego zidentyfikowane zostały 

następujące elementy: model symulacyjny systemu dostaw, kryterium oceny efektywności 

systemu, model popytu na dostawę ładunków, metody trasowania pojazdów oraz wyboru 

lokalizacji punktów przeładunkowych. Wraz z zaproponowanymi w kolejnych 

podrozdziałach metodami stanowiącymi środek do rozwiązania poszczególnych problemów, 

otrzymano kompleksowe narzędzie praktyczne służące projektowaniu nowych oraz analizie 

istniejących systemów dostaw w miastach. Praca zawiera liczne propozycje metod podejścia 

do tematyki, a mianowicie: związanych z wyborem wskaźnika oceny efektywności, 

lokalizacji punków przeładunkowych, czy wyznaczaniem poziomu kosztów procesu 

transportowego. 

Część badawcza dysertacji obejmuje eksperyment symulacyjny zrealizowany 

za pomocą specjalnie stworzonego oprogramowania, mający na celu weryfikację stawianych 

hipotez. Badania eksperymentalne przeprowadzono przy szeregu założeń, w szczególności 

dotyczących wartości parametrów wejściowych odzwierciedlających rzeczywisty wymiar 

poruszanego zagadnienia. Opracowano plan eksperymentu pełnoczynnikowego 

uwzględniającego zmienność popytu na przewozy ładunków, a otrzymane wyniki zostały 

przeanalizowane w aspekcie istotności statystycznej oraz użyteczności praktycznej.  
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Całość zwieńczono wnioskami płynącymi z zaprezentowanej pracy badawczej. Dokonano 

weryfikacji wspomnianych hipotez, a także zaproponowano dalsze kierunki badań i rozwoju 

tematyki. 
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Summary 

The dissertation deals with the issues of cargo delivery in historic centers of large cities 

and agglomerations, with the use of cargo bikes. It is a response to difficulties in the 

implementing the "last kilometer phase" (last mile) in the transport process. The issues 

discussed by the author were presented in the most objective way as possible, refers to not 

only the aspect of bicycle logistics, but also urban logistics in general and the specificity of 

the distribution of goods because they are directly related to each other. In addition, the 

dissertation include the city cargo carriage characteristics  supported by researches and real 

examples presented in the photos which constitute a huge collection of the author’s research 

material. The available knowledge on the types of means of transport used in bicycle logistics 

was systematized and recommendations for their use were proposed. 

The next part of the dissertation concerns the formalization of bicycle logistics in order to 

create a mathematical model. The following areas have been identified: simulation model of 

the cargo delivery system, system efficiency criterion, analysis of the demand for cargo 

delivery, vehicle routing, choosing of the location of loading points. Methods to solve these 

problems are presented in the following sections. In this way, a comprehensive tool for 

designing new systems of load delivery and analyzing the existing ones, was presented. The 

study includes author’s proposed methods of approaching the topic of selecting the efficiency 

criterion, location of loading points, determining the costs of the transport process and others. 

The research part of the study includes a simulation experiment. It was made in dedicated 

software in order to verify the dissertation hypotheses. Assumptions of input parameters were 

made, which represents the real dimension of the issue. The plan for a full-factor experiment 

was developed also, which represents the volatility of demand. The results of the experiment 

were tested for statistical significance and practical usage. 

The study was crowned with conclusions from the presented research. The 

aforementioned hypotheses were verified and the future directions of research and 

development of main subject were proposed. 
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1. Wprowadzenie 

1.1. Uzasadnienie wyboru tematu 

Transport - wchodzący w skład trzeciego sektora gospodarki narodowej (tj. sektora 

usług), stanowi element konieczny, pozwalający na jej prawidłowe funkcjonowanie i rozwój 

[155]. Wśród badaczy tematu funkcjonuje powiedzenie, że transport jest dla państwa 

odpowiednikiem układu krwionośnego w organizmie człowieka. Trafność tego stwierdzenia 

można zobrazować na przykładzie dowolnego zakładu produkcyjnego, który bez możliwości 

przemieszczania ludzi i ładunków, nie byłby w stanie wyprodukować swoich dóbr (ze 

względu na deficyt personelu oraz surowców), ani przeprowadzić ich sprzedaży (tj. zaspokoić 

popytu) [56]. Brak transportu powoduje więc całkowity paraliż owego podmiotu. 

Uwzględniając analogię, należy przyjąć poprawność stwierdzenia w kontekście do całego 

kraju. 

Równocześnie transport wchodzi w strukturę szerszego pojęcia tj. logistyki, a swoim 

zakresem obejmuje przemieszczanie osób i ładunków. W przypadku pierwszym, zjawiska 

oraz prawidłowości zachodzące w procesie technologicznym są stosunkowo dobrze opisane 

naukowo, co pozytywnie wpływa na rozumienie systemów transportowych oraz ich 

elementów. Jednakże zupełnie odmienną sytuację obserwuje się w przypadku drugim. 

Procesy przewozu ładunków pozostają odmianą transportu funkcjonującą w praktyce, lecz 

często nieposiadającą adekwatnego uzasadnienia teoretycznego [6], [26], [102], [280]. 

Ważnym czynnikiem determinującym taki stan rzeczy jest specyfika samego procesu 

technologicznego, jak również jego otoczenie. Silna konkurencja na globalnym rynku usług, 

oddziałuje na sektor przewozów ogółem, co powoduje brak dostępności rzetelnych danych, 

które niejednokrotnie stanowią tajemnicę handlową przedsiębiorstw. Paradoksalnie skutkuje 

to licznymi trudnościami stanowiącymi przeszkodę do poprawy funkcjonowania istniejących 

systemów. 

Na domiar tego, konkurencja stanowi zarówno barierę, jak i przyczynek do optymalizacji 

transportu [22]. Jego złożoność i zakres sprawiły, że niemożliwym jest sprawowanie nad nim 

kontroli jedynie ludzkim umysłem. Skomplikowane narzędzia matematyczne i rozwój 

technologii IT stały się nieodłączną częścią egzystencji transportu. Dodatkowo świadomość 

ekologiczna społeczeństwa oraz liczne restrykcje wprowadzone ze strony organów 

prawodawczych znacząco przyczyniają się do rozwoju technologii i optymalizacji procesów 

przewozu. Wymusza to konsultacje przedsiębiorców ze światem nauki, co ma obopólne, 

pozytywne skutki. Z jednej strony w celu poprawy funkcjonowania danego systemu, 
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potrzebne jest kolekcjonowanie i udostępnianie badaczom danych o systemie, z drugiej zaś 

w wyniku zastosowania odpowiednich narzędzi, możliwe jest testowanie odmiennych 

wariantów rozwiązań bez konieczności ponoszenia znacznych kosztów inwestycyjnych 

i adaptacyjnych. Niewątpliwie istotnym czynnikiem na drodze do lepszego zrozumienia 

funkcjonowania systemów oraz ich parametryzacji jest postęp technologiczny, 

a w szczególności rozwój telematyki oraz telemetrii. Nie bez znaczenia pozostaje również 

rozwój branży IT, dzięki której operacje na dużych zbiorach danych stały się nie tyle 

łatwiejsze, co przede wszystkim w ogóle możliwe.  

Powyższe spostrzeżenia można także zaobserwować w obszarze działań logistyki 

miejskiej, a w szczególności w odniesieniu do transportu ładunków wewnątrz aglomeracji 

[147]. Jest to spowodowane faktem, iż ze względu na specyfikę terenową oraz funkcjonalną, 

miasta stanowią obszary, na których występują liczne problemy komunikacyjne. Nie ma więc 

przeszkód, aby stwierdzić, że w ujęciu globalnym zarówno duże miasta, jak i aglomeracje 

miejskie stoją przed wizją braku skutecznego rozwiązania kongestii transportowej. 

Szczególnie widoczne jest to w Europie, która pomimo odrębności terytorialnej państw, 

posiada wspólną przeszłość historyczną.  

Niezaprzeczalnie jednym z koniecznych działań mającym na celu zapobieganie kongestii 

transportowej jest poprawa efektywności dostarczania ładunków. Jest to jednak zadanie 

trudne i pracochłonne, ponieważ niekontrolowane rozrastanie się ośrodków miejskich przez 

setki lat, uniemożliwia głęboką ingerencję w infrastrukturę, a co za tym idzie poszukiwanie 

alternatywy dla tradycyjnych technologii dostaw staje się zagadnieniem bardzo 

skomplikowanym [188], [190]. Liczne ograniczenia fizyczne, organizacyjne lub/i społeczne, 

nie pozwalają skutecznie wdrażać rozwiązań mogących poprawić nie tylko funkcjonowanie 

systemu, ale co więcej jakości życia na danym obszarze. Ważnym z tego punktu widzenia jest 

także aspekt środowiskowy, który powinien być brany pod uwagę podczas prac nad 

systemem. Jego  istotność widać w wielu miastach Europy, w tym również w Polsce. 

Przykładowo: problem smogu w Krakowie, czy Nowym Sączu, gdzie notorycznie 

zanieczyszczenie powietrza przekracza wszelkie możliwe normy, przyczyniając się do 

ciężkich chorób mieszkańców. W tak abstrakcyjnym scenariuszu, wprowadzanie zmian 

dotyczących funkcjonowania transportu miejskiego, bez wcześniejszej analizy obecnego 

stanu w całościowym (również środowiskowym) ujęciu, mogłoby okazać się niemożliwe a co 

więcej, gdyby wariant okazał się gorszy (w tym wypadku bardziej szkodliwy dla zdrowia), 

skutki jego adaptacji mogłyby być tragiczne. Dobrą praktyką wspomagającą modernizację 

w tak ciężkich przypadkach (ale nie tylko) są badania symulacyjne oparte na rzeczywistych 
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danych. Mogą one skutecznie pomóc w oszacowaniu, czy koszty poniesione na rozwój lub 

optymalizację systemu (w tym koszty społeczne) mogą przynieść wymierne efekty, a jeżeli: 

„tak” - to przypuszczalnie „jakie?”. Niemniej jednak badania symulacyjne stanowią narzędzie 

wspomagające wybór scenariusza, ale to do badacza należy jego przygotowanie.  

Z niewielkiej gamy rozwiązań mogących pozytywnie wpłynąć na poprawę 

funkcjonowania systemów dystrybucji ładunków w miastach przy jednoczesnym 

pozytywnym wpływie na jakość życia w tych obszarach, wydaje się być logistyka rowerowa. 

Jako pojęcie stosunkowo nowe w świecie nauki, jest ono dobrze znane z rozwiązań 

praktycznych funkcjonujących od ponad 100 lat - przykładowo w krajach azjatyckich. Jednak 

obecnie nabiera ono nowego znaczenia i może być odpowiedzią na liczne problemy 

transportowe, z którymi zmagają się przede wszystkim duże miasta krajów Europy. Swój 

renesans zawdzięcza niewątpliwie rozwojowi technologii, a zwłaszcza wspomaganiu 

elektrycznemu napędu, co sprzyja adaptacji rozwiązania do zastosowań komercyjnych. 

Mając na uwadze wszystkie wcześniejsze rozważania oraz dotychczasowy rozwój 

naukowy autora, połączony z jego pasją do tematyki rowerowej, podjęto próbę wskazania 

ciekawego rozwiązania dla problematyki dostaw ostatniego kilometra. Jest nim logistyka 

rowerowa, która może być odpowiedzią na brak alternatywy w kontekście dostaw ładunków 

w dużych miastach. Podejście to promowane jest w opracowaniu poprzez charakteryzację 

podstawowych założeń komercyjnego wykorzystania rowerów cargo. Połączenie prywatnych 

zainteresowań związanych z projektowaniem i produkcją rowerów towarowych oraz 

zaangażowanie w prace badawcze z zakresu transportu intermodalnego sprawiły, że wymiar 

praktyczny zagadnienia mógł spotkać się w jednym miejscu z wymiarem teoretycznym, dając 

nań świeże spojrzenie. Ponadto, doświadczenie zaczerpnięte z prac dotyczących reorganizacji 

systemów transportowych skutkowały przeniesieniem niektórych rozwiązań skali makro, 

w obszar transportu ładunków w zabytkowych centrach miast (do skali mini). Niemniej 

ważnym czynnikiem determinującym wybór obszaru zainteresowań, niewątpliwie była chęć 

wpłynięcia na poprawę jakości życia w najbliższym otoczeniu (wymienione wcześniej: 

Kraków i Nowy Sącz). Fatalna sytuacja pod względem jakości powietrza na tych obszarach 

potęguje zasadność podjętego tematu.  

Po drodze do osiągnięcia postawionych celów, napotkano szereg nieznanych wcześniej 

zależności wymagających wyjaśnienia. Począwszy od poznania i opisu charakteru otoczenia 

systemu dostaw, zrozumienia rządzących nim praw, analizy popytu na przewozy, analizy 

środków transportu, aż po zaprojektowanie jego struktury – to tylko niektóre zagadnienia 

poruszone w opracowaniu. Zdecydowanie eksploracja tak interdyscyplinarnej i stosunkowo 
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młodej dziedziny nauki wymaga globalnego spojrzenia, jednak celowo część teoretyczna 

pracy została skrócona do niezbędnego minimum, nakreślając zarys zagadnienia bez 

wchodzenia w zbędne szczegóły. Był to zabieg konieczny do zachowania klarowności 

merytorycznej całości rozprawy. 

1.2. Cel, hipoteza badawcza i zakres pracy  

W rezultacie dokonanego przeglądu literatury oraz ogólnej analizy tematu, 

zidentyfikowano obiekt badań w postaci systemu dystrybucji ładunków wewnątrz miasta 

z wykorzystaniem rowerów towarowych wraz z jego elementami. Na tej podstawie założono 

cel pracy, zdefiniowany jak poniżej: 

 

„Zwiększenie efektywności systemu dystrybucji ładunków w miastach z wykorzystaniem 

rowerów towarowych poprzez racjonalizację technologii obsługi transportowej.” 

 

Celami pośrednimi, koniecznymi do realizacji celu głównego są: 

 

1) uzasadnienie kryterium oceny efektywności systemu dystrybucji ładunków 

w mieście, uwzględniającego technologię obsługi transportowej oraz postulaty 

strategii zrównoważonego rozwoju, 

2) stworzenie narzędzia w postaci modelu symulacyjnego systemu dystrybucji 

ładunków wykorzystującego rowery towarowe, służącego do poprawy 

efektywności procesów obsługi transportowej, 

3) opracowanie metody wyznaczania lokalizacji punktu przeładunkowego dla 

systemu dystrybucji rowerami towarowymi w obszarze miejskim, 

4) wybór metody kształtowania tras dostawy ładunków rowerami towarowymi dla 

zmiennych parametrów popytu na przewozy w obszarze miejskim.  

 

W opracowaniu postawiono następującą tezę badawczą:  

 

„Istnieje możliwość poprawy efektywności funkcjonowania systemu dystrybucji ładunków 

wykorzystującego rowery towarowe, w wyniku wyboru lokalizacji stacji przeładunkowej oraz 

stosowania efektywnych metod marszrutyzacji tras dostawy.” 
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Prezentowana dysertacja składa się z siedmiu rozdziałów, streszczeń, spisów: treści, 

rysunków, tabel oraz czterech załączników. W rozdziale pierwszym przytoczono główne 

przesłanki, które zdecydowały o wyborze tematyki opracowania. Postawiono również cele 

i hipotezy pracy oraz opisano jej zakres. 

Rozdział drugi poświęcono tematyce systemowego ujęcia logistyki miejskiej jako bytu 

nadrzędnego względem dystrybucji ładunków w mieście. Przedstawiono niezbędne definicje 

i dokonano charakteryzacji jej elementów. Idąc tokiem rozumowania „od ogółu do szczegółu” 

omówiono koncepcję fizycznej dystrybucji dóbr oraz zaprezentowano podstawowe schematy 

funkcjonowania wraz ze wskazaniem wad i zalet. Najważniejszą częścią rozdziału jest 

wnikliwa, wielowymiarowa analiza specyfiki miejskiego transportu ładunków, poparta 

licznymi przykładami, w wielu wypadkach przedstawionymi na fotografiach pochodzących 

z prywatnego archiwum. Wskazano również wiodące trendy w dziedzinie poprawy 

efektywności dostaw. 

W rozdziale trzecim dokonano usystematyzowania wiedzy z zakresu logistyki rowerowej, 

zgodnie z przewodnim założeniem o hierarchizacji systemu dystrybucji. Zaprezentowano 

główne typy rowerów towarowych istniejących obecnie na rynku, natomiast całość 

zwieńczono podsumowaniem w formie krótkich sugestii dotyczących możliwości ich 

wykorzystania w procesie transportowym. W dalszej części zostały omówione niektóre 

projekty oraz inicjatywy z zakresu logistyki rowerowej i przewozów ładunków w miastach. 

Rozdział czwarty stanowi wstęp do modelowania symulacyjnego. Dokonano formalizacji 

poszczególnych zagadnień w obrębie tematyki. Przedstawiono matematyczny model systemu 

dostaw oraz dokonano wyboru wskaźnika oceny jego efektywności obejmującego założenia 

zrównoważonego rozwoju transportu. Ponadto sformalizowano: popyt na usługi przewozowe, 

zagadnienia wyznaczania tras przejazdu i lokalizacji punktów przeładunkowych. 

W rozdziale piątym zaprezentowano sposób podejścia do wyznaczenia kosztów 

operacyjnych oraz zewnętrznych transportu dla rowerowego systemu dostaw. Dokonano 

charakteryzacji metod trasowania pojazdów poddanych dalszej analizie oraz zaproponowano 

metodę wyznaczania lokalizacji punktu przeładunkowego ze zbioru dostępnych wariantów. 

Całość tej części pracy stanową zaadaptowane procedury wykorzystane w późniejszym 

modelowaniu symulacyjnym. 

Rozdział szósty rozpoczęto od charakteryzacji oprogramowania stworzonego na potrzeby 

rozprawy. Przedstawiono jego strukturę wraz z opisem działania poszczególnych modułów. 

Następnie założono wszystkie niezbędne do dalszych działań parametry wejściowe oraz 

dokonano obliczeń stawek kosztów zewnętrznych i operacyjnych zgodnie z przedstawioną 
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metodyką. W kolejnym kroku wyznaczono lokalizację punktu przeładunkowego w Krakowie, 

celem dopełnienia ostatniego etapu tworzenia systemu dostaw. Następnie przyjęto założenia 

dotyczące prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia na przewóz odzwierciedlające 

zmienność popytu w czasie. W ostatnim podrozdziale wykonano eksperyment 

pełnoczynnikowy, dzięki któremu możliwe było przebadanie wszystkich możliwych 

kombinacji prawdopodobieństwa dla przedstawionych przedziałów. Zbadano również 

wybrane, specyficzne stany systemu oraz dokonano analizy regresji.  Całość zamyka dyskusja 

otrzymanych wyników wraz z prezentacją graficzną. 

W rozdziale siódmym zawarto podsumowanie dysertacji wraz z odniesieniem do 

postawionych celów i hipotezy badawczej. Wskazano wady i zalety płynące 

z zaprezentowanego podejścia oraz wymieniono dalsze kierunki badań. 
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2. Zagadnienie logistyki miejskiej w kontekście systemów dystrybucji 

ładunków 

2.1. Systemowe ujęcie logistyki miejskiej 

Rozpoczynając rozważania dotyczące dystrybucji ładunków w mieście, należy 

podkreślić, że stanowi ona integralną część logistyki miejskiej. W jej skład wchodzi szeroki 

wachlarz odmiennych procesów zachodzących wewnątrz miasta, przez co jest ona 

definiowana w różnoraki, zazwyczaj subiektywny sposób, często zależny od intencji badacza. 

W związku z tym, iż celem niniejszego opracowania nie jest systematyzacja wszystkich 

definicji lub dowodzenie ich trafności, zdecydowano się przyjąć do dalszych rozważań tę, 

która najlepiej pasuje do stawianych hipotez. Dlatego też określenie: „logistyka miejska” 

w dalszej części rozprawy rozumie się jako (zgodnie z [304]): „planowanie, wdrażanie 

i monitorowanie ekonomicznej efektywności i sprawności przepływu ludzi, ładunków oraz 

związanych z nimi informacji na obszarach zurbanizowanych w celu poprawy jakości życia 

ich mieszkańców”.  

W myśl przytoczonej definicji dla zagadnień z obszaru logistyki miejskiej równie 

ważnym elementem co planowanie i wdrażanie, jest proces monitorowania efektywności 

ekonomicznej [281], [288]. W wielu wypadkach to właśnie aspekt ekonomiczny decyduje 

o powodzeniu implementacji danego systemu do świata rzeczywistego, a co więcej równie 

często jest on silnie skorelowany z aspektem ekologicznym. Prostym przykładem może być 

tutaj ograniczenie zużycia paliwa przez autobus miejski na skutek lepszego doboru trasy 

przejazdu przez miasto, bez szkody dla sprawności przepływu pasażerów. W rozumieniu 

ogólnym, w wielu przypadkach analiza ekonomiczna systemu prowadzi bezpośrednio do 

ograniczenia energochłonności, co sprzyja poprawie wskaźników ekologicznych [138]. Silne 

nacechowanie definicji przez autora względami ekonomicznymi, prowadzi również do 

refleksji, iż za każde polepszenie funkcjonowania systemu, finalnie płaci jego użytkownik 

(pośrednio lub bezpośrednio). Zważając zatem na realia współczesnego świata, ważną rolę 

konkurencji oraz ogólną globalizację rynku usług, można dojść do wniosku, że analiza 

ekonomiczna procesów logistyki miejskiej jest w stanie uzasadnić funkcjonowanie całego 

systemu lub wręcz przeciwnie. Ważne jest jednak, aby polepszenia, o których mowa nie 

ograniczały celów nadrzędnych egzystencji systemu jakim są przepływy: ludzi, ładunków 

oraz informacji. Z tego wniosek, iż logistyka miejska jest tworem wielopłaszczyznowym, 

a rzetelne tworzenie lub analizowanie jej procesów wymaga globalnego nań spojrzenia. 

Takowe umożliwia między innymi ogólna teoria systemów. 
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Zgodnie z powyższym, „system” rozumie się jako celowo zorganizowany twór złożony 

z licznych elementów oraz powiązań między nimi [102]. W odniesieniu do systemowego 

ujęcia logistyki miejskiej można stwierdzić, że uczestnicy logistyki miejskiej, inaczej mówiąc 

- jej interesariusze – współistnieją z samymi sobą oraz innymi elementami systemu 

np.: infrastrukturą, uregulowaniami prawnymi lub środkami transportu, a także są z nimi 

powiązani pewnymi relacjami. Zważając na rodzaje tych relacji, wzajemne postulaty 

interesariuszy oraz fundamentalne funkcje pełnione w mieście, można wyodrębnić 

następujące podsystemy logistyki miejskiej [280]: 

 transport ładunków i transfer mediów, 

 gospodarowanie odpadami, 

 transport pasażerski, a w nim transport zbiorowy, 

 magazynowanie, 

 sterowanie przepływami ładunków i osób. 

Niewątpliwie najbardziej kojarzonymi z miastem strumieniami są przepływy ludzi 

i ładunków. Oba stanowią odrębną dziedzinę dla badaczy naukowych, w związku z czym nie 

można analizować ich w jednakowy sposób. Transport pasażerski, w skład którego wchodzi 

również transport zbiorowy, pełni funkcję zaspokojenia mobilności wynikającej z różnorakich 

potrzeb podróży. Najbardziej szablonowymi są podróże do/ z miejsca: pracy, edukacji, 

rozrywki lub wynikające z potrzeb medycznych, czy wyznaniowych. Już samo istnienie 

transportu pasażerskiego wymaga ciągłego monitorowania jego egzystencji oraz ingerencji 

w balans pomiędzy podróżami indywidualnymi i transportem zbiorowym, którego głównym 

celem jest zaspokojenie konstytucyjnego prawa obywatela do mobilności. Brak działań w tym 

zakresie może powodować totalny paraliż miasta poprzez nasilającą się kongestię 

transportową oraz skrajne pogorszenie jakości życia na danym obszarze. Transport pasażerski 

stanowi jeden z fundamentów logistyki miejskiej, podobnie jak transport ładunków, który 

został dokładniej omówiony w dalszej części rozprawy. 

Niemniej jednak ważną funkcję pełnią także pozostałe podsystemy, przykładowo – 

gospodarka odpadami. Pomimo, że potocznie „śmieci” stanowią pewnego rodzaju ładunek, to 

charakteryzuje się on odrębną specyfiką, która wymusza odmienne reguły jego traktowania. 

Z tego względu wspomniany podsystem tworzy część „wstecznego łańcucha dostaw”, który 

ma niebagatelne znaczenie na funkcjonowanie aglomeracji miejskiej i stanowi oddzielne 

zagadnienie naukowe. Zachwianie tej gałęzi logistyki, może w skrajnych przypadkach 

doprowadzić do paraliżu bytowego miasta lub/i ekologiczno – sanitarnej katastrofy. 
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Podsystem „magazynowania”, a w szerszym ujęciu: „gospodarki magazynowej”, 

odpowiada za czynności pośredniczące w zaopatrzeniu aglomeracji w towary. Na terenie 

magazynów, pełniących często funkcję centrum dystrybucji dokonuje się np.: kompletacji, 

konfekcjonowania lub/i przeładunków towarów. Dzięki temu możliwa jest optymalizacja 

i realizacja dostaw ładunków według określonych harmonogramów, upłynniany jest ruch 

drogowy oraz zwiększa się pośrednio jego bezpieczeństwo. Wzrost znaczenia gospodarki 

magazynowej jest tym większy, im większa jest aglomeracja miejska oraz im trudniejszy 

w realizacji jest proces dystrybucji dóbr wewnątrz niej.     

Podsystem sterowania przepływami osób i ładunków ma za zadanie korelowanie działań 

wspomnianych gałęzi w celu usprawnienia ich funkcjonowania i eliminacji zdarzeń mających 

negatywny wpływ na cały system, w tym także jego elementy. Bez niego, bardzo 

prawdopodobny byłby scenariusz, w którym w godzinach szczytu na głównych arteriach 

miasta, równocześnie spotkaliby się: dostawcy z wielkimi ciężarówkami, matki z dziećmi 

wracające z przedszkola, biznesmeni w transporcie indywidualnym, tramwaje i samochody 

specjalizowane pobierające odpady komunalne. Takie niekorzystne połączenie negatywnie 

wpływa na każdą sferę życia prywatnego, ekonomicznego oraz środowisko naturalne. Dlatego 

też, konieczne jest regulowanie działań wewnątrz miasta nie tylko poprzez zakazy 

(np. wjazdu dla ciężarówek w określonych godzinach), ale również sugestie wymuszające 

określone zachowania społeczne (strefy płatnego parkowania). Odpowiedź na pytanie: „Co?” 

i „Jak?” regulować, powinna stanowić obiekt rzetelnej analizy oraz ciągłego monitorowania. 

Pomimo, iż jest to zadanie trudne i nieposiadające dobrych rozwiązań (na przykład na wzgląd 

na sprzeczne interesy uczestników życia miejskiego), jest ono niezbędne.  

Nakreślenie znaczenia i funkcji poszczególnych podsystemów celowo zostały 

przedstawione w formie skrótowej, ponieważ mimo, że nie stanowią one bezpośredniego 

tematu opracowania, to silnie się z nim wiążą. Dlatego w celu zachowania spójności logicznej 

całej pracy, był to zabieg konieczny. 

Powracając w tym miejscu do zagadnień ściśle związanych z tematem niniejszej 

rozprawy, należy przytoczyć jeszcze kilka istotnych faktów. Jak już pokrótce wspomniano 

można wnioskować, że transport ładunków to jedna z współistniejących gałęzi logistyki 

miejskiej, w której mieszają się postulaty różnych grup jej uczestników. Ponadto kwestia 

prawidłowej identyfikacji interesariuszy miejskiego transportu towarowego, ma niebagatelny 

wpływ na powodzenie przeprowadzenia większości inwestycji w tym zakresie. Sprzeczność 

interesów każdego z uczestników determinuje fakt, że każda z grup subiektywnie rozpatruje 

dany projekt, chcąc dopasować go maksymalnie do swoich potrzeb. Dlatego też, w celu 
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znalezienia pewnego konsensusu, w pierwszym kroku procesu implementacji koncepcji do 

praktycznego zastosowania, konieczna jest prawidłowa identyfikacja stron zainteresowanych. 

Zazwyczaj występujące grupy to [na podstawie 103]: 

 elementy sektora publicznego: władze samorządowe i pozostałe instytucje 

publiczne,  

 elementy sektora prywatnego: instytucje, przedsiębiorstwa, izby handlowe, 

mieszkańcy, użytkownicy miast, deweloperzy.  

Każdy z elementów może pełnić cztery zasadnicze funkcje: reprezentują popyt (inaczej 

potrzebują go), współtworzą system, eksploatują system, sterują nim. Cele i oczekiwania 

każdej grupy użytkowników są niekiedy bardzo zróżnicowane, jednakże w pewnych 

aspektach mogą być do siebie podobne. W sposób ogólny można przyjąć, że w większości 

przypadków wiodącymi celami są: maksymalizacja zysku dla podmiotów logistycznych 

(w tym przewoźników) i podniesienie jakości życia dla reszty użytkowników (mieszkańców, 

przedsiębiorców itd.). Z innej zaś strony (tj. sektora publicznego), głównym oczekiwaniem 

jest poprawa efektywności ekonomicznej miasta oraz niwelacja szkodliwego oddziaływania 

systemu logistycznego. Pogodzenie tych postulatów powinno odbywać się już na poziomie 

planowania przedsięwzięcia, a w dalszej perspektywie konieczne jest ciągłe monitorowanie 

oraz dopasowanie do zmieniających się warunków otoczenia systemu. Nieakceptowalnym 

stanem w dłuższej perspektywie byłaby sytuacja, gdy równowaga pomiędzy postulatami 

interesariuszy zostałaby drastycznie zachwiana. Tak niezrównoważony system oddziaływałby 

szkodliwie na otoczenie, przez co jego funkcjonowanie stałoby się nieuzasadnione. 

Zważywszy na powyższe, można w kilku słowach opisać istotę transportu ładunków 

w mieście, w kontekście całej sieci logistycznej. Jak wskazuje źródło [1] system logistyczny 

miasta charakteryzuje się następującymi cechami: 

 niejednorodność oraz złożoność (złożony z innych elementów i podsystemów), 

 różnorodność powiązań – (np. techniczne społeczne, prawne itd.), 

 hierarchiczność – zgodnie z teorią systemów, każdy system stanowi część 

większego systemu o porządku hierarchicznym, 

 różnorodność rozwojowa (podsystemy różnią się pomiędzy sobą poziomem 

rozwoju), 

 otwartość (otoczenie ma wpływ na system) oraz zmienność czasowa (system jest 

zmienny w czasie np. w pryzmacie zasięgu), 

 wysoka wartość, 
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 dynamiczność (system jako całość oraz współistniejące podsystemy mogą 

pogarszać lub polepszać efektywność swojego funkcjonowania w czasie), 

 nieliniowość oraz nierównomierność przestrzenna, 

 o zróżnicowanym sterowaniu, 

 adaptacyjność (posiada zdolność do reorganizacji i samouczenia), 

 celowość (stworzony do realizacji określonych celów), 

 zróżnicowanie pod względem funkcjonalnym (podsystemy zarządcze 

i wykonawcze). 

Za pomocą przedstawionego zbioru cech można opisać nie tylko system logistyczny 

miasta w ogóle, ale również wszystkie lub prawie wszystkie jego podsystemy. Analizując dla 

przykładu podsystem odpowiadający za dystrybucję ładunków nie ma przeszkód, aby 

stwierdzić, że składa się on z mniejszych, hierarchicznie powiązanych ze sobą modułów: np. 

„składowania tymczasowego” oraz „realizacji procesu przewozowego”, które reagują na 

zmiany popytu płynące z rynku usług, stanowią wysoką wartość pieniężną, posiadają 

zróżnicowane sterowanie itd. Wszystkie wyżej wymienione cechy w sposób przybliżony, lecz 

trafny opisują każdy z modułów, co stanowi o ich uniwersalności. 

Zważywszy na temat i zakres pracy, w późniejszych badaniach nie rozpatruje się całości 

systemu logistycznego miasta, a jedynie jego część odpowiedzialną za transport ładunków. 

Dlatego też, konieczna jest identyfikacja najważniejszych z punktu widzenia opracowania, 

elementów wspomnianego podsystemu. W ujęciu ogólnym można je przyporządkować 

do dwóch grup: infrastruktury, w tym liniowej i punktowej oraz suprastruktury.  

Do infrastruktury liniowej systemu miejskiego transportu ładunków zaliczane są między 

innymi: drogi lądowe, a w tym: ulice, ścieżki rowerowe, chodniki, linie tramwajowe, 

kolejowe; drogi wodne, śródlądowe; w szczególnych przypadkach również korytarze 

powietrzne (dystrybucja przy użyciu dronów). Infrastrukturę punktową stanowią natomiast 

takie elementy jak np.: skrzyżowania, węzły drogowe, wiadukty, mosty, tunele, zajezdnie, 

dworce, porty, terminale przeładunkowe, magazyny i inne budowle magazynowe, punkty 

dystrybucji, parkingi oraz zatoki parkingowe. Koniecznymi składowymi są także: sieć 

telekomunikacyjna i sieć transferu danych, które posiadają równocześnie cechy infrastruktury 

liniowej i punktowej. 

Pod pojęciem suprastruktura rozumie się wszystkie dostępne podmioty transportu 

realizujące przewozy ładunków, czyli np.: rowery, wózki rowerowe, skutery, hulajnogi, 

samochody osobowe, dostawcze, ciężarowe, zespoły pojazdów, łodzie, barki, drony, 



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

str. 20 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022  

 

tramwaje, pociągi i zespoły trakcyjne; o napędzie spalinowym, elektrycznym, hybrydowym 

lub bez napędu.  

Oczywiście listy wymienionych powyżej elementów infra- i suprastruktury mogą być 

znacznie dłuższe, a ich struktura zależy od specyfiki obsługiwanego obszaru. 

2.2. Koncepcja dystrybucji fizycznej dóbr 

Znając podstawowe zależności charakteryzujące system logistyczny miasta należy 

zwrócić uwagę na fakt, że popyt na transport ładunków wewnątrz aglomeracji jest w dużej 

mierze bezpośrednim wynikiem logistyki dystrybucji. Jest to element pośredniczący 

pomiędzy producentem a odbiorcą finalnym (konsumentem), pozwalający na przemieszczenie 

ładunków (i usług) [256]. Genezy tego pojęcia należy dopatrywać się w pierwowzorze 

określanym w literaturze jako: „koncepcja fizycznej dystrybucji towarów”. Pod tym pojęciem 

rozumie się działalność zorientowaną na osiągnięcie zysku obejmującą: planowanie, 

realizację i kontrolę przepływu wyrobów gotowych z miejsca produkcji do miejsca zbytu 

[151]. Konieczne jest, aby przepływ towarów odbywał się przy założeniu osiągnięcia 

minimalnych kosztów dla przedsiębiorstwa oraz równoczesnym zapewnieniu wysokiej 

jakości obsługi klienta tj. takiej, która spełnia jego wymagania, a nawet je przewyższa [257]. 

Warto również zaznaczyć, że istnieją przypadki użycia określenia „zaopatrzenia” zamiast 

„dystrybucji” co z naukowego punktu widzenia wydaje się być błędne. Pomimo, iż w mowie 

potocznej możliwe jest wykorzystanie wyrażenia: „zaopatrzenie sklepu”, to naukowy termin: 

„logistyka zaopatrzenia” zarezerwowany jest dla przedsiębiorstw produkcyjnych oraz 

gospodarki materiałowej (surowców, półproduktów, komponentów). Z tego powodu, 

w rozprawie rozgraniczono te kwestie, ale jednocześnie nie ogranicza to możliwości 

zastosowania zaproponowanych rozwiązań w zakresie logistyki zaopatrzenia.  

Bardzo istotnym okresem w historii logistyki dystrybucji były wczesne lata 70., 

w których zwrócono uwagę na systemowe postrzeganie wszystkich elementów łańcucha 

dostaw (lub bardziej precyzyjnie: sieci popytu). W ramach ewolucji poglądów wysnuto 

wnioski, które funkcjonują po dziś dzień, a mianowicie: dystrybucja towarów powinna być 

zintegrowana poprzez współpracę podmiotów ją realizujących, nastawiona na minimalizację 

kosztów całego procesu oraz maksymalizację zadowolenia klientów (odbiorców finalnych). 

Integracja, o której mowa nie ogranicza się jedynie do podmiotów realizujących dystrybucję, 

ale również do etapów przedprodukcyjnych m. in.: zaopatrzenia, prognozowania popytu, 

magazynowania itd. W ostatnich 20-30 latach doceniono kwestię optymalizacji 
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wspomnianych procesów, czego naturalnym wynikiem jest wzrost znaczenia outsourcing’u 

usług logistycznych.  

Dystrybucja fizyczna towarów obejmuje kilka podstawowych schematów dostaw, 

z których każdy posiada swoje wady i zalety. Ze względu na tematykę rozprawy i bezpośredni 

związek z modelowaniem systemów dostaw ładunków, warto wspomnieć o kilku 

najważniejszych: 

 dostawy bezpośrednie – zgodnie z pierwotną koncepcją opierają się o produkcję: 

„na zamówienie” lub „na skład” (ang. make to order lub make to stock), w którym 

to przypadku popyt jest zaspokajany z zapasów - składów przyfabrycznych. 

Stanowią one racjonalne rozwiązanie w przypadku zamówień dużych partii 

produktu, dużej wartości dostaw, produktów wyspecjalizowanych oraz towarów 

łatwo psujących się. 

 dostawy bezpośrednie w połączeniu z „trasą mleczarza” – teoretycznie zasady 

wykorzystania trasy mleczarza (ang. milk run) można zastosować do większości 

modeli dystrybucji. Zgodnie z nimi dostawczy środek transportu obsługuje 

relacje: dostawca – wielu odbiorców lub wiele dostawców – jeden odbiorca. Takie 

rozwiązanie prowadzi do obniżenia kosztów transportu poprzez konsolidację, 

jednakże warunkiem koniecznym realizacji jest rozwiązanie problemu 

doboru tras. 

 zdecentralizowane struktury wieloszczeblowe – masowa produkcja wyrobów 

gotowych dystrybuowana jest za przez licznych pośredników utrzymujących 

zapasy magazynowe. Jest to model korzystny z uwagi na minimalizację 

globalnych kosztów obsługi logistycznej oraz relatywnie niskie koszty transportu. 

 scentralizowany model dystrybucji – model oparty o centrum dystrybucji 

obsługujące popyt wszystkich odbiorców/klientów. Wyróżnia się dwie 

podstawowe odmiany: 

o model bazujący na centrach logistycznych utrzymujących zapasy 

magazynowe – obiekt pełni funkcje magazynowe oraz transferowe. 

W centrum dystrybucji przechowywane są zapasy, które zaspokajają popyt 

odbiorców. 

o model bazujący na centrach logistycznych wykorzystujących przeładunek 

kompletacyjny – obiekt typu cross-docking pełni funkcje sortowni oraz 
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dokonuje kompletacji przy jednoczesnym braku długotrwałego 

składowania ładunków (max.: 12-48h).  

o systemy logistyczne dodające wartość – (ang value-added logistics 

structures) – polegają na wykorzystaniu centrów logistycznych do innych 

celów niż tradycyjne magazynowanie, np. do montażu finalnego 

lub nadaniu produktowi określonych cech. 

 systemy hybrydowe – modele mieszane, które dopasowane są do charakteru 

łańcucha dostaw, popytu oraz samego produktu. 

Każdy z wymienionych modeli charakteryzuje się odmienną strukturą wad i zalet. 

W przypadku systemów rowerowej dystrybucji towarów napotkać można większość z nich, 

a konkretne rozwiązanie warunkowane jest zazwyczaj specyfiką ładunku ([7], [13], [40], [50], 

[51], [54], [55], [91], [148], [162], [169], [183], [210], [249], [285]). Dla przykładu, jeżeli 

brać pod uwagę dostawy przesyłek kurierskich, które stanowią część łańcucha dystrybucji 

towarów gotowych, prawdopodobieństwo odnalezienia systemu hybrydowego jest ogromne. 

Możliwe jest łatwe wskazanie rowerowych dostaw bezpośrednich np. w przypadku rozwózki 

gotowych potraw tj. cateringu. Nasuwa się zatem stwierdzenie, iż w zastosowaniach 

praktycznych występują rozwiązania dzielące podstawy funkcjonalne z wymienionymi 

modelami dystrybucji. Finalnie, łączą się one w konkretnych rozwiązaniach, często 

zapożyczając od siebie wzajemnie wybrane osobliwości. Stanowi to wynik wieloletniej 

optymalizacji zagadnienia oraz globalnego spojrzenia badaczy. W Tabeli 1 zaprezentowano 

poglądowy zbiór cech każdego z wymienionych modeli, opracowany na podstawie źródeł 

literaturowych: [9], [16], [38], [75], [255], [257], [258], [262].  
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Tab.1  Wady i zalety wybranych schematów funkcjonalnych koncepcji fizycznej dystrybucji dóbr 

Schemat funkcjonowania Wady Zalety 

Dostawy bezpośrednie Wysoki  poziom zapasów Łatwa koordynacja 

Dostawy bezpośrednie + trasa 

mleczarza 
Złożona koordynacja 

Obniżenie kosztów 

transportu 

Zdecentralizowane struktury 

wieloszczeblowe 
Wysokie stany magazynowe 

Wysoki poziom obsługi 

klienta, niskie koszty 

transportu 

Scentralizowany model 

dystrybucji 

Wzrost odległości fizycznej 

od odbiorcy. 

Skomplikowanie 

Zwiększona integracja 

łańcucha dostaw. 

*Centra dystrybucji utrzymujące 

zapasy 

Wyższe koszty operacji 

magazynowych 

Możliwość obniżenia 

kosztów transportu 

*Centra dystrybucji 

wykorzystujące przeładunek 

kompletacyjny 

Skomplikowana koordynacja Niski poziom zapasów 

Systemy logistyczne dodające 

wartość 

Centra konsolidacji pełnią 

funkcję montażowni 

Skrócenie czasu dostawy 

ładunków złożonych 

Systemy hybrydowe Skomplikowana koordynacja 
Najlepsze dopasowanie do 

potrzeb odbiorcy 

Źródło: opracowanie własne na podstawie: [9, 16, 38, 75, 255, 257, 258, 262] 

 

Zważywszy na powyższe można wnioskować, że wybór konkretnego modelu dystrybucji 

ładunków powinien być poprzedzony wnikliwą analizą. Z uwagi na przytoczone wcześniej 

cele logistyki dystrybucji, które skupiają się przede wszystkim na minimalizacji kosztów 

procesu przemieszczania oraz zadowoleniu klienta, należy porównywać konkretne stadia 

przypadków w kontekście właśnie tych dwóch kryteriów. W sytuacji oceny systemu 

obsługującego popyt w aglomeracji, nie należy zapominać o pozostałych aspektach 

omówionych wcześniej, a reprezentujących postulaty wszystkich uczestników logistyki 

miejskiej. Pomimo, że w obecnych czasach często ogranicza się optymalizację procesu 

jedynie do wymiaru ekonomicznego, to zazwyczaj pozostałe wskaźniki (np. opisujące 

negatywny wpływ na środowisko naturalne), również ulegają poprawie. Jednakże nie wolno 

zapominać, iż jedynie globalne spojrzenie na system i otoczenie, daje pełen obraz 

problematyki zagadnienia.  
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2.3. Specyfika miejskiego transportu ładunków 

Miejski transport ładunków ujmowany jest jako ([21]): dynamiczny, złożony system 

generujący trudne w koordynacji, duże potoki ruchu, którego charakter podyktowany jest nie 

tylko różnorodnymi czynnikami definiującymi popyt na przewozy, ale także zróżnicowaniem 

wymagań jego uczestników oraz unikalnej specyfiki otoczenia. Z praktycznego punktu 

widzenia, można intuicyjnie stwierdzić, że w miastach o górzystym ukształtowaniu terenu, 

dystrybucja ładunków będzie charakteryzowała się odmienną specyfiką, aniżeli w takich 

o względnie płaskim ukształtowaniu. Podobnie różnice można zauważyć w przypadku analizy 

np. obszarów o charakterze czysto turystycznym i biznesowym. Należy przypuszczać, iż 

generowany popyt na przewozy ładunków w obydwu przypadkach będzie zupełnie inny, co 

w konsekwencji przełoży się na wymagania stawiane przewoźnikom. W miastach 

turystycznych można spodziewać się dużej liczby restauracji, barów małych sklepów itp., 

więc przewidywane dostawy będą reprezentować zróżnicowany asortyment i stosunkowo 

niewielki wolumen. W skupiskach firm biznesowych, rozumianych jako „dzielnica 

biurowców”, prawdopodobnie będą to w większości dostawy przesyłek kurierskich, listowych 

lub pocztowych. Jeżeli natomiast „skupisko firm” zostanie przedstawione jako kumulacja 

przedsiębiorców prowadzących działalność w sposób uwzględniający fizyczny przepływ 

towarów, spodziewać należy się częstych dostaw o znacznych wolumenach. Wszystkie 

przypadki wymuszają użycie odmiennych technologii transportu, z jednej strony ze względu 

na uwarunkowania fizyczne obsługiwanego obszaru, z drugiej zaś na parametry popytu. Te 

dwie cechy warunkują i zarazem uzasadniają się wzajemnie, przez co nie można rozpatrywać 

ich oddzielnie. W tym miejscu warto więc jeszcze raz podkreślić, jak ważną kwestią są 

uczestnicy procesu logistycznego, czyli inaczej interesariusze.  

Jak wspomniano we wcześniejszych częściach rozprawy, do uczestników miejskiego 

systemu logistycznego można zaliczyć np.: władze miasta, gminy, przewoźników, 

mieszkańców, turystów, a więc „jednym słowem” wszystkich tych, na których transport 

oddziałuje pośrednio lub bezpośrednio, bądź ewentualnie są z nim powiązani. Praktyka 

pokazuje, że współistnienie interesariuszy o odmiennych, bardzo często całkowicie 

sprzecznych oczekiwaniach (interesach) generuje liczne konflikty na różnych płaszczyznach. 

Przykładowo w sferze ekonomicznej, przewoźnicy będą dążyć do maksymalizacji swoich 

zysków oraz minimalizacji kosztów, natomiast przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze będą 

oczekiwać zmniejszenia kosztów dostawy (minimalizacja zysków dla przewoźników) wraz 

z podniesieniem jakości procesu. Jest to konflikt interesów wprost wykluczających się. 
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Więcej postulatów poszczególnych grup zawarto w Tabeli 2 opracowanej na podstawie źródła 

[304]. Dzięki niej można zidentyfikować główne oczekiwania wybranych uczestników 

w odniesieniu do transportu ładunków w mieście. 

Tab.2  Oczekiwania wybranych uczestników logistyki miejskiej wobec transportu ładunków w mieście 

Uczestnik Oczekiwanie 

Przewoźnik 

Obniżenie kosztów przewozu. Brak 

ograniczeń dostaw, w szczególności: 

administracyjnych i prawnych. Możliwość 

swobodnego parkowania na czas czynności 

przeładunkowych. Dowolność dostaw 

ładunków w ujęciu miejsca i czasu. 

Przejrzystość informacji i polityki 

restrykcyjnej. 

Organizatorzy transportu zbiorowego Zmniejszenie liczby samochodów w mieście. 

Przedsiębiorstwa i podmioty gospodarcze 

Obniżenie kosztów, wzrost jakości dostaw, 

a w tym punktualności. Konsolidacja 

ładunków oraz często specjalne wymagania 

dotyczące technologii transportu. Dostępność 

przestrzeni dedykowanej operacjom 

przeładunkowym. 

Mieszkańcy oraz turyści 

Zmniejszenie liczby samochodów w mieście, 

ograniczenie uciążliwości dostaw, 

zmniejszenie hałasu, zajętości przestrzeni 

oraz kongestii transportowej. 

Władze samorządowe 

Zmniejszenie zanieczyszczenia środowiska, 

zajętości przestrzennej, liczby środków 

transportu oraz kongestii transportowej. 

Stosowanie centrów przeładunkowych 

obsługujących miasto, inteligentnych 

systemów transportowych. Wzrost 

bezpieczeństwa ruchu drogowego. Poprawa 

koordynacji procesów. 
Źródło: opracowanie własne na podstawie: [304]  

 

Ważnym czynnikiem dla wielu stron jest aspekt zanieczyszczenia środowiska. Sam 

problem jest złożony i wielowymiarowy. W jego zakres wchodzi między innymi emisja 

szkodliwych substancji, hałasu oraz drgań. Jak podaje źródło [232, 233] transport ładunków 

w krajach Unii Europejskiej jest w blisko połowie (42%) odpowiedzialny za emisję gazów 

cieplarnianych, z czego: transport międzykontynentalny generuje - 10% wszystkich gazów, 

międzymiastowy - 23%, natomiast wewnątrzmiastowy - 9%. Resztę (58%) generuje transport 

pasażerski. Miejski transport ładunków bazuje na transporcie kołowym wykorzystującym 

silniki wysokoprężne, dlatego też Unia Europejska wyznaczyła długoterminowe cele mające 



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

str. 26 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022  

 

zmienić obecną sytuację. Cele zawarte w Białej Księdze dotyczą nie tylko wolnego od emisji 

CO2 transportu miejskiego do roku 2030 w dużych miastach, ale również średniej emisji CO2 

dla nowych samochodów dostawczych sprzedawanych w Unii Europejskiej. 

Kwestia drgań i hałasu odnosi się w głównej mierze do pojazdów napędzanych silnikami 

spalinowymi i/lub o relatywnie dużej masie własnej i/lub osiągających duże prędkości. 

Zanieczyszczenie jakim jest hałas (jest to w zasadzie szczególny rodzaj drgań) negatywnie 

wpływa na ludzi i zwierzęta, powodując między innymi: długotrwałe skutki psychiczne [112]. 

Same drgania natomiast, destrukcyjnie oddziałują na infrastrukturę oraz budynki w mieście. 

Zakładając, iż w interesie przewoźników leży minimalizacja kosztów przewozu, a zatem 

osiąganie jak największych współczynników wypełnienia przestrzeni ładunkowej, 

wnioskować można, że będą oni dążyć do zwiększania masy rzeczywistej pojazdów, co 

bezpośrednio będzie się przekładało na zwiększenie hałasu i drgań, a to z kolei leży 

w sprzeczności z interesem mieszkańców danego obszaru. Problematykę transportu ładunków 

w mieście należy więc rozpatrywać przede wszystkim w czterech aspektach, wzajemnie ze 

sobą powiązanych [282]: 

 dostarczenia ładunku do odbiorcy, 

 kosztów środowiskowych, 

 bezpieczeństwa ruchu drogowego, 

 wpływu na jakość życia oraz wizerunek miasta. 

Dopiero taka analiza daje podstawy do poszukiwania kompromisu pomiędzy interesami 

uczestników logistyki miejskiej. 

Jak wskazuje [102] dostawy ładunków do centrów miast, wpływają na prawidłowe 

utrzymanie jego funkcji społecznych i ekonomicznych. Wiążą się one z ograniczoną 

dostępnością transportową, charakteryzowaną głównie przez dwa komponenty: komponent 

przestrzenny – tj. zagospodarowanie przestrzeni oraz komponent transportowy – 

tj. wyrażający zdolność odbywania podróży pomiędzy punktami infrastruktury transportowej 

[102]. Transport ładunków w mieście jest wynikiem funkcjonowania podmiotów 

gospodarczych oraz instytucji leżących w jego obrębie [282], ale i potrzeb prywatnych 

mieszkańców. Należy powiedzieć, iż obok transportu stricte wewnątrz miejskiego występują 

również przewozy „z” i „do” miasta (przykładowo: zaopatrzenie przedsiębiorstw, dystrybucja 

wyrobów gotowych) oraz przewozy tranzytowe. Analogiczną sytuację można zaobserwować 

w transporcie pasażerskim. Jak wynika z dotychczasowych badań [282], większość transportu 

ładunków w miastach obsługiwana jest środkami transportu samochodowego. Dla przykładu, 
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na podstawie przeprowadzonych badań pilotażowych w ramach programu DORED [164], 

[166], [280], można wysnuć następujące wnioski:  

 87% odbiorców była obsługiwana przez środki transportu o ładowności 

w przedziale: 500 – 3500kg, 

 najczęściej występującą wagą partii ładunku były: 500kg, 100kg, 300kg 

oraz 20kg, 

 ładunek był zróżnicowany pod względem rodzaju jednostki ładunkowej, 

 40% dostaw było realizowanych codziennie, 13% - dwa razy na tydzień, 17% - 

trzy razy na tydzień oraz 10% - jeden raz na tydzień, 

 czas zatrzymania w związku z przeprowadzeniem operacji przeładunkowych nie 

przekraczał 30 minut w 77% przypadków i dokonywano ich zazwyczaj 

w godzinach pracy obiektów tj.: 10:00-18:00. 

Z innych badań wynika [60], że przeciętny ładunek przewożony przez duże, ciężkie 

samochody, waży mniej niż 100kg i objętością nie przekracza 1m3. Powołując się również na 

[60], w próbie 1900 przebadanych pojazdów poruszających się po Bredzie w Niderlandach, 

40% z nich wiozła zaledwie jedno pudło. Większość dostępnych źródeł potwierdza, że 

współczynnik wykorzystania ładowności pojazdów w transporcie wewnątrzmiejskim waha 

się od 30% do 50% , ale zdarzają się sytuacje, w których jest zdecydowanie niższy. 

Mając na uwadze dalsze rozważania warto zauważyć, że na podstawie przeprowadzonych 

badań [254] można stwierdzić, iż dostawy ładunków w historycznym centrum Krakowa 

charakteryzują się podobnymi cechami, jak w większości miast europejskich. Ponadto do 

głównych problemów, zidentyfikowanych w drodze pomiarów należą: 

 zbyt duża liczba samochodów przeprowadzająca proces dostawy, 

 zbyt duży ruch tych pojazdów w strefach przeznaczonych dla pieszych, 

 nadmierna emisja spalin i hałasu, 

 prywatny postój pojazdu pod pretekstem realizowania dostaw. 

Co więcej, przewozy ładunków w miastach to proces chaotyczny i nieskoordynowany 

[280]. Przyczyn takiego zjawiska należy doszukiwać się w tym, że są one realizowane przez 

niezależne podmioty, które mają za zadanie zaspokojenie jedynie swoich potrzeb. Ponadto 

wszelkie próby koordynacji przewozów, zazwyczaj napotykają problem braku danych 

o przewozach ładunków, a próba naukowego podejścia do zagadnienia, angażująca istniejące 

modele teoretyczne, kończy się porażką ze względu na ich zbyt duże uogólnienie lub 

wspomniany już brak. Winne jest także podejście do problemu dostaw w mieście mówiące 
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o tym, że wystarczające jest administracyjne uregulowanie tej kwestii – np. poprzez 

wprowadzenie zakazu godzinowego, w których mogą się one odbywać [280]. 

Dodatkowym czynnikiem utrudniającym lub w niektórych wypadkach nawet 

uniemożliwiającym przeprowadzenie sprawnego procesu dystrybucji ładunku jest intensywny 

ruch drogowy, który powoduje wydłużenie czasu dostawy [282]. Przewoźnik, jako podmiot 

niemający wpływu na natężenie ruchu drogowego, nie jest w stanie skrócić czasu realizacji 

zlecenia, co z kolei negatywnie wpływa właśnie na natężenie ruchu. Z drugiej zaś strony, 

problematyczne może okazać się precyzyjne określenie ram czasowych, w których dostawa 

zostanie sfinalizowana. Nasuwa się wniosek, że proces dostawy cechuje się niskim poziomem 

elastyczności. Dlatego też można zaobserwować, że podmioty gospodarcze w dużych 

miastach częściej preferują dostawy nocne, które z kolei stanowią zazwyczaj sporą 

uciążliwość dla okolicznych mieszkańców.  

Wśród utrudnień związanych z dystrybucją ładunków wewnątrz miast, wyróżnić można 

także bariery fizyczne (wiadukty, mosty, ciasne uliczki) oraz bariery prawne (drogi 

jednokierunkowe, zakazy wjazdu, ograniczenia tonażu i dostaw), które determinują problemy 

dotyczące wyboru alternatywnej trasy przejazdu [61]. Występują również liczne utrudnienia 

odnoszące się do samych czynności przeładunkowych np. ograniczenia czasu postoju pojazdu 

w danym miejscu, czy niesprzyjające okoliczności pojawiające się podczas wykonywania 

manewrów. Można zaobserwować, iż w miastach o bogatej historii (np. sięgających 

korzeniami, aż do średniowiecza), szczególnie uciążliwe i problematyczne są dostawy 

do ścisłego centrum (zazwyczaj zabytkowego), gdzie znajduje się duża część odbiorców 

niedetalicznych takich jak np.: sklepy, hotele, restauracje. W tym przypadku pojawiają się 

więc komplikacje na poziomie różnorodności dostaw do poszczególnych odbiorców zarówno 

jeżeli chodzi o podatność transportową ładunków, jak i ich częstotliwość. Przykładowo sklep 

o niewielkiej powierzchni będzie preferował dostawy częstsze i mniejsze, zaś wręcz 

przeciwnie będzie w przypadku obiektu wielkopowierzchniowego, który posiada własne 

strefy magazynowe. Natomiast jeżeli chodzi o restauracje, kwiaciarnie oraz małe punkty 

gastronomiczne, będą one oczekiwać częstych dostaw świeżych dóbr, zapewne podlegających 

pod Konwencję ATP (fr. Accord Relatif aux Transports Internationaux de Denrées Périssable 

et aux Engins Spéciaux a Utiliser pour ces Transports), która określa między innymi 

szczególne warunki transportu szybko psujących się produktów spożywczych. 

Jak już wcześniej wspomniano, dystrybucja ładunków na obszarach miejskich 

negatywnie wpływa na płynność ruchu oraz jego bezpieczeństwo. Dzieje się tak również ze 

względu na zwiększone zapotrzebowanie przestrzenne samochodów dostawczych. Dla 
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przykładu można wskazać realizację dostaw do sklepów, restauracji itp. zlokalizowanych na 

katowickim Śródmieściu (opisana sytuacja ma odzwierciedlenie w innych zakątkach Polski 

i Europy). Przy jego głównej arterii, ulicy 3-go Maja będącą ważniejszym ośrodkiem 

handlowym dzielnicy, usytuowane jest torowisko tramwajowe. Niejednokrotnie dochodzi tam 

do sytuacji stwarzających niebezpieczeństwo dla pieszych, dostawców i pozostałych 

uczestników ruchu. Samochody realizujące czynności przeładunkowe nie zawsze mieszczą 

się na wolnym terenie przed obiektem, ponieważ występują tam ograniczenia w postaci 

kwietników, czy latarni. Dlatego też kierowcy parkują w sposób nieodpowiedni, łamiąc 

przepisy ruchu drogowego. Nie zważając na fakt, że ich poczynania paraliżują w ten sposób 

ruch tramwajowy, który na tej ulicy ma duże natężenie, realizują proces dostawy. Często 

zatem dochodzi w tym miejscu do sytuacji, w której tramwaj nie może przejechać obok tak 

zaparkowanego pojazdu dostawczego, ponieważ spowodowałoby to uszkodzenie jego 

elementów. 

 Kolejnym niebezpiecznym zjawiskiem jest ograniczanie widoczności innym 

uczestnikom ruchu przez pojazd ciężarowy wykonujący proces transportowy – np. zasłanianie 

znaków, wyjazdów, przejść dla pieszych z powodu wy- lub załadunku. Sama specyfika ruchu 

pojazdów ciężarowych i dostawczych w porównaniu z samochodami osobowymi jest inna, 

tzn. pojazdy te poruszają się wolniej, wolniej ruszają oraz wykonują inne manewry. Z pozoru 

prosty skręt w drogę poprzeczną, w wykonaniu samochodów ciężarowych niejednokrotnie 

skutkuje zajęciem kilku pasów ruchu lub wykonywaniem manewru wbrew naturalnemu 

ruchowi pojazdów ze względu na jego duże gabaryty oraz niewielki promień skrętu. 

Problemem są również ciężkie samochody stojące lub jadące po chodniku, co nie tylko 

stwarza niebezpieczeństwo dla poruszających się pieszych (mowa tutaj nie tylko o konfliktach 

ruchowych, ale także o sytuacjach niebezpiecznych, gdy załadowany, ciężki pojazd wjeżdża 

na krawężnik oponą, która pod wpływem naprężenia może wybuchnąć skutecznie raniąc lub 

zabijając znajdujących się w niedalekiej odległości ludzi!). W konsekwencji zniszczeniu 

ulega infrastruktura dla pieszych, gdyż chodniki zazwyczaj nie są w stanie przyjąć zadanych 

obciążeń, skutkiem czego powstają wypusty i pęknięcia powodujące występowanie kolejnych 

sytuacji konfliktowych tym razem z udziałem pieszych i innych korzystających z traktu. 

W tym miejscu należy także wspomnieć o uszkodzeniu nawierzchni drogowych 

(tj. koleinach, spękaniach, utracie równości podłoża wyłożonego kostką brukową), które są 

wynikiem oddziaływania nań masy samochodów ciężkich np. podczas wysokich temperatur 

otoczenia. Zatem powyższy argument stanowi kolejny negatywny aspekt związany 

z dostawami realizowanymi za pośrednictwem pojazdów samochodowych. Celem 
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dopełnienia tematu, należy nadmienić, iż świadomie nie poruszono sprawy transportu 

ładunków objętych Konwencją ADR (fr. Accord européen relatif au transport international 

des marchandises dangereuses par route) tj. materiałów niebezpiecznych, ponieważ pomimo, 

iż stanowią one realne niebezpieczeństwo już samym swoim istnieniem, realizowanie dostaw 

takich ładunków na obszarach historycznych centrów miast jest zazwyczaj niepotrzebne, 

a w przypadku dużych miast – wręcz administracyjnie zabronione (bez odpowiednich 

zezwoleń). 

Zagadnienie dystrybucji towarów w mieście, wiąże się bezpośrednio z problematyką 

dostaw ostatniego kilometra (ostatniej mili – ang.: last mile delivery). Ze względu na fakt, że 

niniejsza rozprawa oparta jest o warunki europejskie, gdzie obowiązuje Międzynarodowy 

Układ Jednostek Miar (SI), zdecydowano o używaniu określenia: „dostawy ostatniego 

kilometra”. Jak wskazują następujące źródła: [34], [37], [102], jest to najbardziej 

kosztochłonny i problematyczny etap procesu przewozowego, a co więcej współistnieje on 

z tożsamym problemem o nazwie „dostawy pierwszego kilometra”. Zarówno w jednym, jak 

i w drugim przypadku, wspomniane koszty generowane są na kilku płaszczyznach, przez 

następujące czynniki: 

a) ograniczenia przestrzenne, 

b) ograniczenia funkcjonalne, 

c) ograniczenia administracyjne, w tym czasowe. 

Należy zwrócić uwagę, że nie są to wszystkie determinanty. Jak wskazuje źródło [37] 

również niedopasowanie czasowe i przestrzenne odbiorcy oraz przewoźnika (kuriera) stanowi 

problem generujący znaczne koszty procesu. Dowiedziono, że nawet 65% kosztów dostawy 

da się zredukować, w sytuacji, gdy dostarczenie ładunku nie jest związane z obecnością 

odbiorcy [37]. Badania, o których mowa stanowią uzasadnienie stosowania zbiorczych 

punktów odbioru przesyłek. Pomimo, że w kontekście dystrybucji ładunków wewnątrz miast, 

istnieje teoretyczna możliwość zastosowania takich urządzeń, więcej uwagi poświęca się 

wyżej wymienionym ograniczeniom, co stanowi dopełnienie tematyki i odnosi 

się bezpośrednio do stawianych w rozprawie hipotez. 

 

Ograniczenia przestrzenne. W krajach całego świata, a dotyczy to zwłaszcza dużych 

aglomeracji europejskich, widoczne jest zjawisko niedopasowania infrastruktury starszych, 

często zabytkowych części miast w stosunku do popytu na usługi logistyczne, w tym potrzeby 

transportowe. Wynika to bezpośrednio z faktu rozwoju technologii i techniki oraz 

równocześnie szeroko pojętej urbanizacji [102]. Kształtujące się przez stulecia szlaki 
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komunikacyjne w tych obszarach, zazwyczaj bez wyraźnego planu i bez uwzględnienia  

obecnych potrzeb transportowych (niemożliwych do przewidzenia 150 lat temu), 

charakteryzują się:  

 wąskimi, wysoko zabudowanymi ulicami,  

 małymi skrzyżowaniami dróg z fizycznymi ograniczeniami (w postaci: budynków 

z nisko usytuowanymi balkonami),  

 dróg pokrytych zabytkową nawierzchnią, 

 występowaniem innych elementów powodujących trudności w procesie 

dystrybucji towarów. 

Walory turystyczne, determinujące występowanie dużego ruchu pieszego, w sposób 

szczególny utrudniają dostawy. Osoby zwiedzające, często nieświadomie blokują ciągi 

komunikacyjne, celem np. przyglądnięcia się obiektom architektonicznym lub zrobienia 

zdjęcia, nie zważając przy tym na powodowane konflikty ruchowe. Stwarzają tym samym 

niebezpieczeństwo zarówno dla otaczających je osób, jak i pojazdów.  

Odrębna kwestia - niedopasowania środków transportu do infrastruktury przybiera różny 

wymiar, w każdym z rozpatrywanych przypadków. Rysunki 1 i 2 przedstawiają przykłady 

niedopasowania środka transportu do zaplecza infrastrukturalnego klienta w procesie dostawy 

ładunku. Można stwierdzić, iż takie sytuacje są nie tylko bardzo problematyczne dla 

personelu obsługującego proces, lecz także stwarzają niebezpieczeństwo dla innych osób oraz 

mienia, co widać wyraźnie na pierwszym przykładzie - uszkodzenia budynków powstałe 

wskutek próby przejazdu. 

 

 
Rys.1.  Niedopasowanie środka transportu do zaplecza technicznego klienta - Czechy. Archiwum prywatne 

  

Rysunek 2 przedstawia natomiast rozładunek produktów szybko psujących się (świeże 

mięso wiszące na hakach), w miejscu nieprzystosowanym do gabarytów samochodu 
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ciężarowego. Bliskość innych obiektów technicznych oraz niewystarczająca ilość przestrzeni 

do wykonywania manewrów wraz ze słabą widocznością powodują występowanie 

niebezpiecznych sytuacji konfliktowych w ruchu drogowym, w tym z udziałem pieszych 

i operatorów innych maszyn. 

 

 
Rys.2.  Niedopasowanie środka transportu do zaplecza technicznego klienta. Niemcy. Archiwum prywatne 

 

Ograniczenia funkcjonalne. Miejski transport ładunków charakteryzuje się dużym 

zróżnicowaniem interesariuszy wraz z ich oczekiwaniami, odmiennymi wobec siebie samych, 

co w literaturze określane jest jako heterogeniczność miejskiego transportu towarowego 

[104]. Zjawisko to dodatkowo potęguje złożoność problemu dostaw w mieście i wymusza 

poszukiwanie kompromisu pomiędzy przeciwstawnymi priorytetami każdego z uczestników 

tego procesu, co nie jest zadaniem prostym. Również kwestia oceny efektywności systemów 

jest odmienna w zależności od grupy uczestników procesu dostawy, który to temat został 

poruszony szerzej w podrozdziale 4.2. Ograniczenia funkcjonalne to takie, które wynikają 

ze złożoności procesu dostawy ładunków w obrębie miasta, zróżnicowania i liczby stron 

w nim uczestniczących (przewoźników, klientów, dostawców, odbiorców, mieszkańców, 

władz miasta, turystów) oraz z samej dywersyfikacji ładunków pod względem podatności 

transportowej. Ich konsekwencją jest między innymi nieodpowiedni dobór środka transportu 

do zadania przewozowego nie tylko pod względem wymiarów i masy całkowitej, ale także 

ładowności. Jak wskazują badania do dystrybucji ładunków w mieście, często stosuje się 

pojazdy duże, wykorzystując ich możliwości przewozowe tylko w kilku procentach. 

Zagadnienie to zostało szerzej poruszone we wcześniejszych akapitach. Celem niwelacji 

negatywnych skutków omawianych ograniczeń, podejmuje się próbę poprawy efektywności 

transportu w mieście, w wyniku czego można wskazać liczne przykłady dystrybucji ładunków 

z wykorzystaniem wspólnej infrastruktury. Dotyczy to zarówno infrastruktury punktowej, jak 
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i centrów logistycznych ulokowanych zazwyczaj na obrzeżach strefy (mimo, iż nie jest 

to reguła), w których przeprowadza się konsolidację ładunków. Zdarza się także, 

iż równolegle z normalnym funkcjonowaniem takiego centrum, przeprowadzane są próby 

optymalizacji ścieżki rozwózki. Zasadność zastosowania wspomnianego systemu dystrybucji, 

pojawia się wtedy, gdy większa liczba operatorów jednoczy swoje siły w jednym celu, 

a motywację do działań przeprowadza się za pośrednictwem władz miejskich. Skutkuje 

to unikaniem powielania tożsamych ideowo inwestycji oraz lepszym wykorzystaniem 

powierzchni miejskiej, która w większości przypadków nie daje możliwości znaczącej 

rozbudowy zakładów. Co więcej, jak podaje źródło [282] nawet niewielka redukcja (10-15%) 

przejazdów, uzyskana dzięki wspólnemu działaniu przedsiębiorstw przy ich liczbie 50 000 na 

rok, daje możliwość zaoszczędzenia paliwa na poziomie 1-2 mln litrów oraz zmniejszenia 

emisji dwutlenku siarki i tlenków węgla o 120 ton. Jednocześnie pozytywnie wpływa 

na problem zakorkowania miasta, czyli kongestii transportowej definiowanej jako [41]: 

„natężenie ruchu środków transportu większe od przepustowości dostępnej infrastruktury”. 

Jest to kolejne z ograniczeń funkcjonalnych dostaw ładunków. Warto zaznaczyć, iż problem 

kongestii jest zarówno przyczyną, jak i skutkiem utrudnionych dostaw, ponieważ z jednej 

strony składają się na nią: przyrost liczby samochodów osobowych, natomiast z drugiej: 

przyrost samochodów dostawczych i ciężarowych realizujących dystrybucję [41].  

 

Ograniczenia administracyjne. Ruch samochodów dostawczych w obszarze miejskim 

oddziałuje negatywnie na jakość życia mieszkańców oraz na atrakcyjność turystyczną 

regionu. Stwierdzenie to posiada wiele uzasadnień, wśród których wymienić można 

przykładowo wzrost sytuacji niebezpiecznych w ruchu drogowym, będących konsekwencją 

czynności przeładunkowych lub manewrowania pojazdów. Ponadto proces ten generuje 

koszty środowiskowe takie jak: drgania, hałas, zanieczyszczenie powietrza itd., które są 

sceptycznie odbierane przez podmioty chcące skorzystać z turystycznych walorów 

omawianych obszarów. Co więcej, zanieczyszczenia negatywnie oddziałują na budynki 

i pozostałą infrastrukturę powodując jej szybką degradację. Występowanie wymienionych 

czynników, warunkuje wdrażanie działań prewencyjnych i/lub minimalizujących ich skutki, 

wprowadzanych przez organy administracji publicznej bądź inne, dzierżące prawo do 

organizacji egzystencji na danym obszarze. Zalicza się do nich różnego rodzaju zakazy 

oraz ograniczenia administracyjne, a w tym: całkowite zakazy wjazdu (ruchu) pojazdów 

o określonej masie, wymiarach, naciskach na oś, czasowe zakazy wjazdu (ruchu) lub czasowe 

ograniczenia w realizacji dostaw oraz limitację czasową postoju związanego z czynnościami 
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przeładunkowymi [282]. Tabela 3 przedstawia podział popularnych środków zaradczych 

stosowanych w różnych częściach Europy z uwzględnieniem czynnika czasu obejmowania. 

 

Tab.3  Podział najczęściej stosowanych, administracyjnych środków regulacji procesu dostawy 

Stałe Czasowe 

całkowity zakaz ruchu/wjazdu dla 

określonych pojazdów 

czasowy zakaz ruchu/wjazdu dla 

określonych pojazdów 

limitacja operatorów procesów dostaw czasowe ograniczenie realizacji dostaw 

adaptacja przestrzeni 
limitacja czasu wykonania operacji 

ładunkowych 
Źródło: opracowanie własne 

 

Rysunek 3 obrazuje przykład ograniczeń ruchu dla samochodów ciężarowych 

reprezentując tym samym pierwszą z wymienionych grup, tj. zakaz wjazdu dla określonych 

pojazdów.  

 

   
Rys.3.  Przykłady ograniczeń administracyjnych – tonażowe zakazy wjazdu. Archiwum prywatne 

 

Jej funkcje można określić dwojako. Zakazy wyrażone znakami drogowymi mogą 

jednocześnie podejmować próbę regulacji dostaw na danym obszarze oraz chronić kierowców 

tych samochodów przed powodowaniem sytuacji niebezpiecznych w postaci wjazdu 

w obszar, gdzie ruch takich pojazdów może być technicznie niemożliwy. Niestety jak 

pokazuje praktyka, kierowcy bardzo często łamią takie zakazy, nie tylko ze względu na swoją 

niekompetencję, ale również na fakt, iż powszechną praktyką (szczególnie w Polsce) jest 

nieuzasadnione stosowanie zakazów wjazdu, powodując (prawny) brak możliwości dojazdu 

do firmy. Taki stan rzeczy można odnieść do kwestii oznakowania wiaduktów w Polsce, 

gdzie ustawione zakazy często nie odpowiadają technicznym możliwościom przejazdu pod 

nimi. Dochodzi zatem do sytuacji, w której kierowca jedzie drogą krajową i bez 
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wcześniejszego ostrzeżenia dowiaduje, że ma przed sobą wiadukt oznaczony znakiem zakazu 

wjazdu pojazdów o maksymalnej wysokości nieprzekraczającej 3,9m. Warto w tym miejscu 

nadmienić, że przeciętna ciężarówka posiada wysokość 4,0m. Jeżeli kierowca zdecyduje się 

na przejazd, to w kolejnym etapie prawdopodobnie okaże się, że rzeczywista wysokość 

maksymalna wiaduktu jest dużo wyższa. Pomijając powody takich sytuacji, które mają swoje 

uwarunkowania w prawie, konsekwencją działań będzie fakt, iż kierowca przypuszczalnie 

wyciągnie wniosek, że drogowe znaki zakazu mogą nie odpowiadać wartościom 

rzeczywistym. W analogicznej sytuacji w przyszłości, taki kierowca bazując na 

wcześniejszych doświadczeniach podejmie kolejną próbę przejazdu pod wiaduktem 

oznakowanym zakazem wjazdu dla pojazdów powyżej dopuszczalnej wysokości. 

W konsekwencji, często postępowanie w sposób analogiczny zaprowadza kierowcę 

w pułapkę, której skutki są tragiczne (ofiary, uszkodzony samochód, konstrukcja wiaduktu, 

paraliż komunikacyjny i opóźniona dostawa). Sytuacja ta została opisana celowo, aby 

podkreślić, że podobne zachowanie można zaobserwować w centrach miast, gdy duża 

ciężarówka blokuje całkowicie ruch drogowy lub klinuje się pomiędzy budynkami 

bez możliwości powrotu. Oczywiście zazwyczaj wina bezwzględnie spadnie na kierowcę, 

a osoby bez szerszego spojrzenia na problem będą (często mylnie) doszukiwać się przyczyny 

w błędnym wyborze trasy, na skutek bezgranicznej ufności w programy nawigacyjne. 

Pomimo, że można wdrożyć rozwiązania chroniące przed tego typu zdarzeniami, stosuje się 

je tylko w niektórych przypadkach – zazwyczaj takich, w których złamanie zakazu mogłoby 

mieć poważne konsekwencje. Rysunek 4 przedstawia jedno z takich rozwiązań - fizyczne 

urządzenia ograniczające poruszanie, w postaci wysuwanych słupków metalowych, służących 

bezwzględnej kontroli wjazdu do danej strefy. Dodatkowym plusem jest kontrola, nie tylko 

nad samochodami dostawczymi, ale również nad mniejszymi pojazdami.  

 

  
Rys.4.  Fizyczne ograniczenia wjazdu. Archiwum prywatne 
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Mając na uwadze powyższe można stwierdzić, iż organy podejmujące próbę organizacji 

ruchu dostawczego w miastach mogą spowodować liczne utrudnienia nie tylko w samym 

procesie, ale również w ruchu innych użytkowników dróg. W rezultacie efekt finalny będzie 

odmienny od zamierzonego, a nawet gorszy niż przed ową regulacją, co powinno skłaniać do 

głębokiej analizy przed podjęciem zdecydowanych działań.  

Kolejnym środkiem z administracyjnej grupy limitacji czasu dostępu pojazdów 

dostawczych i ciężarowych do realizacji procesu dystrybucji ładunków są czasowe zakazy 

wjazdu. Stosowane są przez liczne miasta w Europie i polegają na wyłączeniu z ruchu 

drogowego ciężkich pojazdów w newralgicznych dla płynności ruchu porach dnia 

(lub w ogóle w ciągu dnia). Zakazy, o których mowa mogą dotyczyć poszczególnych stref lub 

całych miast. Często spotkane są ograniczenia, które w swojej istocie nie mają za zadanie 

poprawiać sytuacji drogowej, a wprost chronić mieszkańców przed negatywnymi skutkami 

procesu transportowego (przede wszystkim hałasu). Z tego względu w praktyce występują 

zakazy wjazdu pojazdów ciężarowych lub limitacja osiąganych na danej drodze prędkości 

w godzinach nocnych. Opisane rozwiązania mają zastosowanie przede wszystkim 

w Niemczech, gdzie droga dojazdowa do dużych zakładów czynnych całą dobę lub 

od wczesnych godzin porannych, wiedzie w niedalekiej odległości od obszarów zabudowy 

mieszkaniowej. Idąc tym tokiem, wskazać można inne rozwiązania, które w swojej istocie 

mają na celu narzucenie okien czasowych na procesy dystrybucji. Rysunek 5 przedstawia 

przykłady znaków limitujących czasowo dostawy na danym obszarze. 

 

   
Rys.5.  Przykłady ograniczeń administracyjnych – czasowe zakazy ruchu dla pojazdów realizujących dostawy. 

Archiwum prywatne 

 

Do działań ukierunkowanych na lokalne rozwiązanie problemu, zaliczane jest 

zwiększanie powierzchni przeznaczonej na infrastrukturę, kosztem terenów: dla pieszych 

(turystów), zielonych lub innych. Pozornie może się wydawać, że jest to podejście słuszne, 
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jednakże czasem konsekwencją jest negatywny odzew społeczny. Biorąc również pod uwagę 

działania rozwiniętych miast świata, widoczny jest trend wręcz przeciwny - tj. polegający na 

oddawaniu terenów zielonych mieszkańcom.  

Poza ograniczeniami dotyczącymi wjazdu/ruchu pojazdów, innym rodzajem działań jest 

limitacja czasu oraz miejsca postoju przeznaczonych na poczet operacji przeładunkowych. 

Czasem działania mają charakter odwrotny do zamierzonego, tzn. zabrania się wjazdu lub 

zatrzymania wszystkich pojazdów, wyłączając te środki transportu, które realizują dostawy. 

W pewnym sensie jest to nadanie przywilejów temu procesowi. Przykłady opisanych 

rozwiązań przedstawiono na Rysunku 6.  

 

   
Rys.6.  Przykłady ograniczeń administracyjnych - limitacja wjazdu, czasu oraz miejsca postoju pojazdów w związku 

z operacjami przeładunkowymi. Archiwum prywatne 

 

Podobnym zabiegiem jest wyznaczanie dedykowanych miejsc dla np. rozładunku 

towarów (lub nawet pozwolenie na wjazd w związku z realizacją dostawy). W konsekwencji 

również i tutaj nadane są przywileje środkom transportu, które odpowiedzialne są za proces, 

ponieważ dopuszcza się zatrzymanie i krótki postój pomimo obowiązującego zakazu. Bardzo 

często na tej podstawie, wyznacza się specjalne zatoki przeładunkowe, które nie tylko 

pozwalają kierowcy szybciej (lub w ogóle) znaleźć miejsce postoju, ale również wpływają na 

upłynnienie ruchu drogowego i częściowe odseparowanie go od samochodu realizującego 

dostawę. Skutkuje to poprawą bezpieczeństwa wszystkich uczestników ruchu drogowego 

w tym miejscu. Rysunek 7 przedstawia przykłady zastosowania zatok przeładunkowych. 
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Rys.7.  Zatoki przeładunkowe. Archiwum prywatne 

 

Jednym z ostatnich, a zarazem ważniejszych działań administracyjnych, mającym 

bezpośredni wpływ na dostawy jest limitacja operatorów logistycznych. Poprzez stawianie 

wymogów ekologicznych lub/i opłat za wjazd do danej strefy, ogranicza się liczbę pojazdów 

korzystających z infrastruktury, jak również wspiera lokalną ochronę środowiska. Jest 

to także bodziec do inwestowania w nowoczesne technologie oraz angażowanie w proces 

przewozu ekologicznych środków transportu. Najlepszy przykład obrazujący to rozwiązanie, 

można odnaleźć w Niemczech, ponieważ ten kraj wprowadził jako jeden z pierwszych 

w Europie, zakaz wjazdu do centrów miast dla pojazdów, które nie spełniają określonej 

normy emisji EURO (nie tylko dla samochodów ciężarowych). Podobne rozwiązanie 

odnajdziemy także w Austrii, gdzie pojazdy ciężarowe wjeżdżające np. do Wiednia, muszą 

być specjalnie oznakowane (na podstawie certyfikatu EURO), a brak naklejki na szybę 

skutkuje stosunkowo wysoką karą pieniężną.  

Jak opisano powyżej, dystrybucja ładunków wewnątrz miast to złożony proces powiązany 

z licznymi ograniczeniami zewnętrznymi, charakteryzujący się sprzecznością interesów jego 

uczestników oraz mieszkańców obszarów, na których jest przeprowadzany. Powstaje zatem 

pytanie: „jak poradzić sobie z tak licznymi problemami generującymi ogromne koszty 

na każdym etapie?”. Zarówno praktyka, jak i literatura naukowa wskazują pewne, możliwe 

kierunki rozwoju, mogące pomóc w poprawieniu efektywności przeprowadzanych procesów 

(na przykład: [86], [98], [121], [144], [165], [174], [186], [226], [259], [260], [265], [266], 

[268], [269], [302]). Celem ogólnej identyfikacji zagadnień w kontekście tematu rozprawy, 
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poniżej wymieniono kilka koncepcji poprawy efektywności dystrybucji ładunków, które są 

stosunkowo popularne i jednocześnie mają szanse na szersze zastosowanie. Opis stanowi 

jedynie fragmentaryczną charakteryzację, bez zgłębiania tematyki. 

 

Optymalizacja procesów, dostawy nocne i dystrybucja podziemna. Istnieje zbiór 

koncepcji, mających w założeniu wpłynąć na poprawę jakości obsługi popytu w transporcie 

ładunków. W sposób ogólny można opisać je jako „optymalizacja”, która różni się co do 

sposobu, w zależności od analizowanego obszaru, aczkolwiek często skupia się na 

modyfikacji łańcucha dostaw, obejmując wykorzystanie centrów przeładunkowych oraz 

reorganizację tras rozwózki (zazwyczaj przy wspomaganiu narzędziami informatycznymi). 

Niektóre koncepcje uwzględniają ponadto zmianę godzin realizacji procesu na porę nocną. 

Wymaga to jednak zaangażowania odpowiedniej technologii, która przede wszystkim 

ogranicza generowany hałas, co przekłada się na zmniejszenie uciążliwości dostaw dla 

postronnych osób [280]. Optymalizacja może wykraczać poza wspomniane ramy, dotycząc 

również zwiększenia współczynnika wykorzystania przestrzeni ładunkowych pojazdów. 

Najciekawsze i najbardziej abstrakcyjne koncepcje zakładają tworzenie systemów dostaw 

podziemnych, realizowanych w otoczeniu istniejącej (często historycznej) infrastruktury. 

Pomimo wielu zalet płynących z takiego rozwiązania, jak np.: absolutna separacja od ruchu 

ulicznego i zmniejszenie kongestii transportowej, można mnożyć liczne wady skupione 

głównie wokół kosztów oraz braku uniwersalności takiego przedsięwzięcia. 

 

Transport lotniczy – drony. Jest to jedna z najnowszych koncepcji dotyczących nie 

tylko transportu wewnątrzmiejskiego. Opiera się na wykorzystaniu bezzałogowych statków 

powietrznych (docelowo autonomicznych) jako środków transportu obsługującego popyt na 

przewozy (zazwyczaj) wysokowartościowej drobnicy. Innowacyjność tego rozwiązania 

polega na swoistej „modzie” na stosowanie dronów, których istnienie jest oczywiście 

naturalnym następstwem rozwoju technologii. Trudno doszukiwać się (na obecną chwilę tj. 

bez złożonego systemu sterowania, kontroli oraz uwzględniając obecną opłacalność tej 

technologii transportu) możliwości powszechnego zastosowania dronów w dystrybucji. Ich 

wykorzystanie ma uzasadnienie w przypadku wąskiej grupy ładunków o określonej 

podatności naturalnej oraz w specyficznym otoczeniu. Warto zauważyć, iż firma DHL 

zaproponowała pilotażowy projekt o nazwie: „Paketkopter”, w którym za pośrednictwem 

dronów, obsługiwano popyt na transport leków w obrębie trudnodostępnych wysp, leżących 

na Morzu Północnym, a należących do Federacji Niemiec (obsłudze podlegała w zasadzie 
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tylko wyspa Juist) [160]. Pomimo wad, nie należy przekreślać tego rozwiązania, ponieważ 

z dzisiejszej perspektywy, dywagacje na ten temat przyszłej rentowności mogą okazać się 

trudne. W uzasadnionych przypadkach może być to ciekawa alternatywa dla rozwiązań 

tradycyjnych, jednakże zaważając na założenia zrównoważonego rozwoju transportu, należy 

zastanowić się, czy transport lotniczy będzie chętnie rozwijany w najbliższych latach oraz czy 

samo wykorzystanie dronów, sprawdzi się na dużą skalę w aglomeracjach miejskich, 

w których niewielka kolizja powietrzna dwóch urządzeń może doprowadzić do strat 

materialnych lub ofiar w ludziach znajdujących się na ziemi.  

 

Transport szynowy. Obejmuje swoim zakresem wykorzystanie linii kolejowych, 

tramwajowych lub ewentualnie metra w procesach dystrybucji ładunków. Każde z tych 

rozwiązań jest zazwyczaj próbą wykorzystania istniejącej infrastruktury w celu rozwiązania 

problemów komunikacyjnych miasta. Istnieje wiele przykładów w Europie, które 

z powodzeniem przeszły fazę testów i sprawnie funkcjonują po dziś dzień. Jednak, aby 

zastosowanie którejś z tych technologii było rentowne, wymagane jest spełnienie kilku 

warunków. Przede wszystkim popyt na takie przewozy będzie musiał wykazywać pewną 

regularność oraz odpowiednią wielkość. Trudno bowiem wyobrazić sobie sporadyczne 

ładunki drobnicowe obsługiwane za pośrednictwem pociągu towarowego. Innym aspektem 

jest kwestia infrastruktury i suprastruktury, a przede wszystkim analiza dopuszczalnych 

nacisków na oś, klas nacisków osiowych torowisk, ograniczeń skrajni, minimalnego 

dopuszczalnego promienia łuku skrętu oraz stosowanych jednostek transportowych. 

W wachlarzu rozwiązań praktycznych napotkać można kilka implementacji takich jak [na 

podstawie 282]: zastosowanie klasycznego taboru kolejowego; specjalizowanego taboru 

kolejowego dopuszczonego do wjazdu na torowiska tramwajowe i w obszary mieszkalne 

blisko zabudowań; specjalizowanego taboru tramwajowego; przebudowanego, osobowego 

taboru tramwajowego. Wymogiem koniecznym dla sprawnego funkcjonowania tej 

technologii jest bezinwazyjne wkomponowanie schematów linii komunikacyjnych 

w istniejącą sieć oraz połączenie rozkładów jazdy w sposób przystępny dla mieszkańców. 

W zamian można otrzymać sieć dystrybucji ładunków, względnie odseparowaną (częściowo 

lub całkowicie) od miejskiego ruchu drogowego, w miarę odpornego na kongestię 

transportową, lecz mającą cechy transportu intermodalnego (kombinowanego) tzn. często 

wymagającą pomocniczych środków transportu i koordynacji pomiędzy kontrahentami. 
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Transport śródlądowy. Podobnie jak w przypadku transportu szynowego, może być 

wynikiem wykorzystania specyfiki miasta w procesie transportowym, które niewątpliwie 

skutkuje odciążeniem sieci drogowej. Niestety ta technologia przewozu sprawdzi się zaledwie 

w kilku/kilkunastu procentach miast w Europie, z uwagi na fakt, iż do jej wdrożenia 

wymagane są cieki wodne o określonych parametrach oraz odpowiednia infrastruktura 

punktowa. Niewątpliwą korzyścią przemawiającą za systemem transportowym opartym 

o żeglugę śródlądową, jest duża odporność na zakorkowanie miasta (należy brać również pod 

uwagę przewozy dowozowo/odwozowe realizowane najczęściej transportem kołowym). 

 

Transport przesyłowy ładunków stałych. Określany jako przyszłościowa forma 

transportu miejskiego, jest odpowiednikiem rurowego przenośnika z czynnikiem roboczym 

(ośrodkiem pośredniczącym). Technologia przewozu (przesyłu) polega na transporcie 

specjalnych jednostek (często w formie kapsuł), wewnątrz zamkniętej rury o dużej średnicy, 

przy pomocy czynnika roboczego – najczęściej powietrza. Technicznie rzecz ujmując 

w rurze, za pomocą pomp wytwarzane jest ciśnienie (pod- lub nadciśnienie), które powoduje 

przemieszczanie się jednostek ładunkowych wraz z ładunkiem. Równolegle współistnieją 

podobne rozwiązania wykorzystujące lewitację magnetyczną. Ze względu na wysokie koszty 

instalacji i stosunkowo mały stopień wypełnienia jednostek ładunkowych, rurociąg 

kapsularny posiada liczne ograniczenia funkcjonalne, jednakże może się sprawdzić zwłaszcza 

na niewielkich obszarach. Poza tym, ma też wiele zalet [na podstawie 282]: może być 

umieszczony pod ziemią lub nad nią, co skutkuje brakiem kolizji z uczestnikami ruchu 

drogowego. Charakteryzuje się: lokalną redukcją zanieczyszczeń podczas użytkowania, 

mniejszym zużyciem energii w porównaniu z innymi środkami transportu, niezawodnością 

i bezpieczeństwem przewozu, możliwością wykonywania małych i częstych dostaw 

w obrębie obsługiwanego obszaru.  

 

Transport kołowy. Najbardziej rozpowszechniona forma transportu w logistyce 

miejskiej, charakteryzująca się licznymi rozwiązaniami przyszłościowymi. Paradoksalnie jest 

przyczyną sporej części negatywnych skutków dystrybucji. Proponowane przez przemysł 

rozwiązania, w wielu wypadkach zdają się być jedynie maskowaniem problemu. Jako 

przykład można podać zastąpienie dostawczego samochodu spalinowego – elektrycznym. 

Pomijając kontrowersyjne kwestie emisji zanieczyszczeń oraz zużycia energii w ujęciu cyklu 

życia produktu, można stwierdzić, iż owe „zastąpienie” nie będzie miało wpływu na 

kongestię transportową, ponieważ zajętość powierzchni w obydwu przypadkach będzie 
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prawdopodobnie jednakowa. Tak więc zastępowanie spalinowych pojazdów służących do 

dystrybucji, ich elektrycznymi lub hybrydowymi odpowiednikami, szczególnie w polskich 

uwarunkowaniach energetycznych (74,54% energii elektrycznej zainstalowanej pochodzi ze 

źródeł innych niż odnawialne, zazwyczaj paliwa kopalniane [246]) można uznać za środek 

doraźny, nie stanowiący rozwiązania problemu. Istnieją jednak systemy dystrybucji oparte 

o inne środki transportu aniżeli samochody - np. skutery (spalinowe lub elektryczne) oraz 

rowery towarowe (elektryczne lub bez wspomagania napędu) [20], [23]. Zarówno jedne, jak 

i drugie definiują podobny charakter organizacyjny oraz strukturalny systemu. Dlatego też 

analizując studium przypadku obsługi popytu w centrum miasta przy użyciu rowerów 

towarowych, można przypuszczać, że użyte rozwiązania, modele i algorytmy znajdą 

zastosowanie w systemie obsługi wykorzystującym skutery. W opracowaniu celowo 

wymieniono te modele, w grupie przyszłościowych rozwiązań mogących rozwikłać niektóre 

problemy dystrybucji towarów, ponieważ pomimo, iż nie są to rozwiązania nowe, to przy 

ówczesnym rozwoju technologii napędów elektrycznych oraz badaniom symulacyjnym, 

technologie te mogą okazać się nowatorskie. Z tego względu w dalszej części poruszony 

został temat logistyki rowerowej, przedstawionej jako forma dystrybucji ładunków w mieście, 

często budząca kontrowersje (szczególnie w świece nauki), a wykazująca cechy 

innowacyjnego narzędzia do rozwiązania większości problemów dostaw ostatniego kilometra. 
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3. Analiza stanu istniejącego dystrybucji ładunków rowerami towarowymi 

3.1. Charakterystyka systemów rowerowych 

System dystrybucji ładunków przy wykorzystaniu rowerów towarowych, tak jak każdy 

inny, posiada zestaw cech charakterystycznych dotyczących swojej budowy oraz 

funkcjonalności, a wynikających bezpośrednio ze specyfiki zastosowanej technologii. 

W niniejszym rozdziale wyszczególniono oraz opisano główne cechy systemów dystrybucji 

rowerami, opierając się zarówno na założeniach teoretycznych, jak i na analizie przykładów 

funkcjonujących wdrożeń. 

 

Podmiot transportu. Faktem oczywistym jest to, że w omawianych systemach obsługi 

podmiotem transportu jest rower, a konkretnie jego towarowa odmiana (ang. cargo bike, 

cargo bicycle). Analiza istniejących definicji tego pojęcia w kontekście charakteru 

opracowania wydaje się bezzasadna, ponieważ mnogość rozwiązań, które występują na rynku 

prowadzi do zbyt dużego uogólnienia. Z tego względu na potrzeby rozprawy przyjęto, iż 

rower towarowy to odmiana lub pochodna roweru (tradycyjnego), która swoją odpowiednio 

wyspecjalizowaną konstrukcją pozwala przemieszczać określone partie ładunków. Celowo 

użyto określenia „odmiana lub pochodna”, ponieważ jak podano w dalszych rozdziałach, 

konstrukcje pojawiające się w sprzedaży często posiadają więcej niż trzy koła, nie są 

napędzane siłą mięśni człowieka i nie posiadają zbyt wielu cech wiążących je z rowerem 

tradycyjnym, jednakże dzielą z nim główne rozwiązania techniczne oraz podzespoły. 

Podejmując próbę usystematyzowania tego złożonego zagadnienia, należy rozpocząć od 

jednostek najbardziej zbliżonych do współczesnego roweru dwukołowego. Mając na uwadze 

polskie uwarunkowania, najprostszym rowerem towarowym jest zaadaptowany do transportu 

ładunków rower tradycyjny – Rysunek 8. Adaptacja ta może przybrać wręcz trywialną postać 

tj. montażu kosza, sakw lub innego pojemnika, jak również doczepienie przyczepy lub wózka 

do pojazdu. Wbrew pozorom takie rozwiązania stanowią na chwilę obecną większą część 

w ogólnej strukturze rowerów towarowych w Polsce. To właśnie prostota konstrukcji, niska 

cena oraz bezproblemowa obsługa (cięższe rowery towarowe wymagają wyspecjalizowanych 

serwisów) determinuje egzystencję takich typów rowerów, aczkolwiek niewykluczone, że 

z upływem czasu owa tendencja ulegnie zmianie. Należy zaznaczyć, iż wspomniany rodzaj 

roweru towarowego nie będzie mieć zastosowania w masowej (przemysłowej) dystrybucji 

towarów ze względu na swoje skromne możliwości przewozowe, jednakże idealnie sprawdzi 

się podczas użytku prywatnego. 
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Rys.8.  Polski pierwowzór roweru towarowego. Archiwum prywatne 

 

Rozwojowymi wersjami zwykłego roweru z koszykiem lub z przyczepką są rowery 

miejskie o wzmocnionej konstrukcji – Rysunek 9. W Polsce jest ich stosunkowo mało, ale 

w krajach o bogatej kulturze rowerowej, licznie wpisują się w codzienną egzystencję. Cechą 

charakterystyczną tych pojazdów jest zazwyczaj podnóżek centralny oraz zestaw masywnych 

bagażników. Poza tymi szczegółami oraz kilkoma detalami w konstrukcji ramy, można 

odnieść błędnie wrażenie, że są to zwykłe rowery miejskie, jednak pozwalają one przewieźć 

więcej ładunku aniżeli wcześniej wspomniane. Co więcej, dzięki podnóżkowi centralnemu 

operacje przeładunkowe są prowadzone w sposób bezpieczny i efektywny. Z punktu widzenia 

zastosowań przemysłowych, również te odmiany nie posiadają uzasadnienia ekonomicznego, 

lecz mając na uwadze inne sektory wykorzystania cargo bike, wypełniają one lukę w sektorze 

zastosowań prywatnych do zaspokajania stosunkowo niewielkiego popytu na przewozy. 

 

 

Rys.9.  Lekka odmiana roweru towarowego do zastosowań prywatnych. Archiwum prywatne 
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Następną grupą rowerów towarowych są konstrukcje dwukołowe z wyodrębnioną 

przestrzenią ładunkową. Może być ona umiejscowiona zarówno z przodu pojazdu (Long John 

– Rysunek 10), jak i z tyłu (Long tail – Rysunek 11). Poza tymi cechami poszczególne 

modele są w stanie różnić się między sobą diametralnie, przede wszystkim możliwościami 

ładunkowymi. Najmniejsze z nich dostępne na rynku są niewiele dłuższe od tradycyjnego 

roweru, natomiast największe potrafią osiągać długość niemal 3m i ładowność powyżej 

100kg. Tak duży wachlarz rozwiązań oraz możliwość daleko idącej personalizacji 

akcesoriów, czyli między innymi zabudowa do przewozu dzieci, dedykowane skrzynie 

ładunkowe itp., sprawiają, że klient może dokonać wyboru środka transportu dokładnie 

takiego, jakiego potrzebuje. Dzięki właściwościom ładunkowym na poziomie 

porównywalnym z małymi samochodami osobowymi, tego typu rowery mają szansę 

sprawdzić się w zastosowaniu przemysłowym. 

 

 
Rys.10.  Rower towarowy typu Long John. Archiwum prywatne 

 

Ważną cechą odróżniającą Long John’y i Long tail’e jest sposób prowadzenia. Wbrew 

pozorom jest to istotny czynnik, który należy wziąć pod uwagę rozważając wdrożenie 

systemu dystrybucji bazującego na rowerach towarowych, ponieważ w połączeniu 

z warunkami terenowymi miast, ów czynnik będzie wpływać na sprawność funkcjonowania. 

W przypadku ciasnych uliczek zabytkowego centrum, może okazać się, że zmiana kierunku 

jazdy o 180°, trzymetrowego roweru dwukołowego, ważącego około 150 kg masy brutto 

będzie co najmniej niebezpieczna, a czasem wręcz niemożliwa. Ponadto, inaczej będzie 

zachowywać się rower ze skrzynią ładunkową z przodu, a inaczej ze skrzynią umiejscowioną 

z tyłu. Wynika to między innymi z ograniczenia widoczności: drogi - na skutek przewozu 

wysokiego ładunku oraz przedniego koła - w większości przypadków. Jednak bez względu na 

to, konstrukcje typu Long John wykazują duży potencjał do komercyjnego zastosowania 
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również dzięki nisko usytuowanemu środkowi ciężkości. Wszystkie te charakterystyki 

powinny być obligatoryjnie uwzględnione podczas projektowania i optymalizacji systemu 

dystrybucji. 

 

 
Rys.11.  Rower towarowy typu Long tail. Archiwum prywatne 

 

Odmienną grupę rowerów stanowią pojazdy o większej liczbie kół, spośród których 

najbardziej popularne wydają się być trajki – czyli modele trójkołowe. Analogicznie 

do wcześniejszej grupy, również i te rowery mogą mieć przestrzeń ładunkową usytuowaną 

z przodu lub z tyłu (ma ona wpływ na sposób prowadzenia). W każdym przypadku są to 

konstrukcje o dużych możliwościach ładunkowych zarówno w ujęciu gabarytu, jak i wagi, 

dlatego też znajdują szerokie zastosowanie w dystrybucji ładunków. Bardziej stabilna 

konstrukcja umożliwia przewożenie cięższych ładunków aniżeli w przypadku dwukołowców. 

Należy również wspomnieć o ciekawych mechanizmach pochylania kół na łukach dróg, 

w rozwiązaniach o dwóch kołach skrętnych. Rysunek 12 przedstawia trójkołowy rower 

towarowy ze skrzynią ładunkową ulokowaną z przodu i skrętną przednią osią. 

 

 
Rys.12.  Trójkołowy rower towarowy ze skrzynią ładunkową ulokowaną z przodu. Archiwum prywatne 
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Jednym z największych dostępnych seryjnie modeli cargo bike jest quadricycle 

(cubicycle) – Rysunek 15 (s. 58). Jest to rodzaj czterokołowego wózka rowerowego 

z miejscem ładunkowym ulokowanym za plecami kierującego. Swoim wyglądem przypomina 

niewielki pojazd samochodowy, natomiast w kwestii napędu dzieli rozwiązania z rowerami 

poziomymi. Jest to ważny przedstawiciel logistyki rowerowej za sprawą jego przemysłowego 

wykorzystania przez firmę DHL do dystrybucji przesyłek kurierskich. Duże możliwości 

ładunkowe, stabilność prowadzenia oraz wykonywania operacji ładunkowych sprawiają, 

iż może to być środek transportu używany w obsłudze dużego popytu o zróżnicowanych 

parametrach. Dodatkowe wyposażenie w przyczepę oraz w elektryczne wspomaganie napędu 

powodujące diametralne zwiększenie zasięgu, może wykluczyć konieczność stosowania 

punktów przeładunkowych w szczególnych przypadkach otoczenia systemu, co niewątpliwie 

wpłynie pozytywnie na efektywność prowadzonych dostaw. 

 

Przedmiot transportu. Efektywny transport ładunków przy pomocy rowerów 

towarowych jest tematyką ciągle badaną i niewystarczająco opisaną naukowo. Brakuje 

rzetelnych źródeł danych, które pozwoliłyby na podjęcie działań charakteryzujących popyt 

na przewozy. Niemniej jednak w świetle przytoczonych wcześniej faktów nie ma przeszkód, 

aby przypuszczać, iż wbrew intuicyjnym przeczuciom, rowerem towarowym można 

przewieźć dużą część ładunków, obsługiwaną współcześnie przez samochody dostawcze. 

Zważając równocześnie na specjalistyczne rozwiązania konstrukcyjne (np. do transportu 

ściętego drewna z lasu), które swoimi właściwościami ładunkowymi przewyższają popularne 

samochody osobowe, można domniemać jak powyżej. Jednakże istotnym aspektem jaki 

należy rozważyć, jest pytanie o granice opłacalności lub inaczej próg rentowności 

przedsięwzięcia, czy też bardziej szczegółowo – systemu dystrybucji rowerowej, wraz 

z uwzględnieniem kosztów środowiskowych.  

Jak już wcześniej wspomniano, rowery towarowe mogą być dobrą alternatywą lub co 

najmniej środkiem zaradczym na problemy dostaw ostatniego kilometra, które charakteryzują 

się popytem na przewozy o zróżnicowanej podatności naturalnej, zazwyczaj ładunków 

drobnicowych [102]. Szerokie spektrum praktycznych implementacji systemów rowerowych 

można odnaleźć w branży KEP (niem. Kurier, Express, Paketdienste), gdzie przedmiotem 

transportu są między innymi przesyłki listowe. W takich wypadkach, gdzie na stosunkowo 

niewielkim terenie występuje duża liczba odbiorców, a zarazem przedmiotem transportu są 

małe i lekkie przesyłki, rowery towarowe mogą wykazywać większą efektywność dostaw niż 

samochody. Jest to spowodowane wieloma czynnikami. Jednym z nich może być czas 
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odnalezienia miejsca postoju w celu dostarczenia przesyłki przez samochód i rower, który dla 

drugiego przypadku niewątpliwie będzie krótszy. 

Innym istotnym punktem, niezwiązanym bezpośrednio z dostawami ładunków, jednakże 

zajmującym dużą część w strukturze przewozów oraz stanowiącym element omawiany 

w niniejszym rozdziale jest transport dzieci. Społeczeństwa krajów takich jak Dania lub 

Niderlandy, w których kultura rowerowa jest rozwinięta na wyższym poziomie, już od 

dłuższego czasu zastępują samochody osobowe rowerami towarowymi, w tym 

obligatoryjnym, codziennym celu podróżowania. Pozawala na to, nie tylko dobrze rozwinięta 

infrastruktura, która niejednokrotnie przyczynia się do skrócenia czasu dojazdu do szkoły, czy 

przedszkola, ale i aspekt ekonomiczny oraz daleko idąca możliwość personalizacji cargo 

bike’ów. 

W strukturze przedmiotu transportu w ujęciu rowerów towarowych, znajdują się także 

inne, mniej znaczące pozycje [161]. Wynika to przede wszystkim z pewnej wszechstronności 

tych pojazdów oraz dużej możliwości ich zastosowania. Warte uwagi są przewozy ładunków 

z grupy zakupów prywatnych, które można nazwać zaopatrzeniem codziennym gospodarstwa 

domowego. Pomimo, że nie jest to zastosowanie przemysłowe, to stanowi jedną 

z ważniejszych form użytkowania. Rysunek 13 przedstawia główne sektory wykorzystania 

rowerów towarowych.   

 

 

Rys.13.  Sektory wykorzystania rowerów towarowych. Opracowanie własne na podstawie: [309] 

 

Elementy systemu. System logistyczny obsługujący ścisłe centrum miasta 

z wykorzystaniem rowerów towarowych wykazuje podobieństwa co do swojej konstrukcji 

oraz sposobu funkcjonowania względem tradycyjnych systemów samochodowych [44]. 

Można jednak zidentyfikować elementy unikalne, a zarazem konieczne, takie jak np. punkty 
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przeładunkowe, których istnienie wynika bezpośrednio z ograniczeń technicznych rowerów. 

Jednym z nich jest odległość dostawy, której maksymalna wartość jest uzależniona 

od otoczenia systemu (np. teren górzysty lub płaski) oraz gęstości punktów dostaw. Według 

[205 za 88] „odległość dostawy z wykorzystaniem roweru towarowego może wahać się 

w przedziale 1…166 km, a 90% przewozów należy do przedziału 0…75 km”. Z tego względu 

przy zaspokajaniu popytu na dużych obszarach, wykorzystuje się wspomniane punkty 

przeładunkowe, które skracają dystans jaki muszą przejechać kierujący rowerami, na rzecz 

transportu samochodowego (spalinowego lub elektrycznego). W ujęciu technicznym, punkty 

przeładunkowe mogą mieć dwojaki charakter [36]: mobilny lub stacjonarny. Przykładem 

pierwszego rozwiązania są np.: specjalizowane naczepy (bądź ogólniej przyczepy) ciężarowe 

oraz kontenerowe jednostki ładunkowe, natomiast drugiego: dedykowana zatoka 

przeładunkowa, zautomatyzowany punkt odbioru przesyłek lub pomieszczenie magazynowe. 

Z uwagi na poprawne i wydajne funkcjonowanie całego systemu, ważne jest określenie 

optymalnego miejsca lokalizacji takiego punktu, co zostało omówione szerzej 

w rozdziale 4.5. 

 

Otoczenie systemu. Podobnie jak w przypadku rozpatrywania popytu, nie znaleziono 

rzetelnych badań dotyczących wpływu otoczenia systemu rowerów towarowych na jego 

funkcjonowanie. Można jednak przypuszczać, że ukształtowanie terenu, na którym 

prowadzona jest dystrybucja, będzie co najmniej determinować wybór środka transportu 

pod względem napędu oraz jego liczebności, biorąc pod uwagę zasięg maksymalny. Jest to 

obligatoryjny punkt analizy, który jednak nie posiada wypracowanych narzędzi i modeli do 

określenia strategicznych metod postępowania. Dla przykładu w źródle [242] dotyczącym 

analizy wdrożenia rowerów towarowych do codziennego funkcjonowania miasta, autorzy 

podjęli próbę oceny ukształtowania terenu, opierając na tym wytyczne dotyczące wyboru 

modeli oraz liczby pojazdów wchodzących w skład projektowanego systemu.  

Innym ważnym elementem otoczenia jest infrastruktura liniowa i punktowa. Liczba oraz 

łączna długość ścieżek rowerowych, parkingów (w tym dedykowanych dla rowerów 

towarowych), występowanie kontrpasów rowerowych, jak również ułożenie i charakter dróg 

publicznych na obsługiwanym obszarze, mają bezpośredni wpływ na pracę przewozową [2]. 

Dlatego też konieczne jest uwzględnienie ich na etapie modelowania, planowania oraz analizy 

systemów.  

Warty rozpatrzenia jest także aspekt prawny dotyczący poruszania się rowerów 

towarowych po ścieżkach rowerowych (drogach rowerowych). Zważając bowiem na polskie 
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uwarunkowania prawne (na podstawie: [128]), większość trójkołowców (i większych modeli) 

dostępna na rynku jest określana jako wózek rowerowy, a nie rower. Zgodnie z definicją 

zawartą w Art. 2 p. 47a: „wózek rowerowy - pojazd o szerokości powyżej 0,9 m przeznaczony 

do przewozu osób lub rzeczy poruszany siłą mięśni osoby jadącej tym pojazdem; wózek 

rowerowy może być wyposażony w uruchamiany naciskiem na pedały pomocniczy napęd 

elektryczny… .”. Analizując równocześnie §37 p. 1 [253] dotyczący znaku C-13 – „droga 

dla rowerów”, według którego znak ten „oznacza drogę przeznaczoną dla kierujących 

rowerami jednośladowymi, którzy są zobowiązani do korzystania z tej drogi.”, można 

wnioskować, że poruszanie się po drodze oznaczonej owym znakiem, jest niedozwolone 

rowerami innymi niż jednośladowe. Problem pojawia się także w przypadku, gdy zarządca 

drogi chcąc podkreślić, że rowerzysta nie może poruszać się w innym miejscu niż droga 

dla rowerów, stawia znak B-9 – „zakaz wjazdu rowerów”, który odwołuje się z kolei 

do wszystkich tych pojazdów, w tym wielośladowych (§18 p. 9 „Znak B-9 „zakaz wjazdu 

rowerów” oznacza zakaz ruchu na jezdni i poboczu rowerów” [126]). Taką sytuację 

przedstawia Rysunek 14. Powstaje niuans powodujący, iż ze względów prawnych taka droga 

zostaje wykluczona z sieci dystrybucji w mieście. Opisany konflikt oznaczeń należy uznać za 

historyczny, ponieważ przytoczona definicja znaku C-13 została zmieniona przez [252] 

i aktualnie brzmi następująco: „§37 p. 1. Znak C-13 „droga dla rowerów” oznacza drogę 

przeznaczoną dla kierujących rowerami, którzy są obowiązani do korzystania z tej drogi, 

jeżeli jest ona wyznaczona dla kierunku, w którym oni poruszają się lub zamierzają skręcić.”. 

Pomimo tej korekty, przytoczony przykład daje pogląd, jak ułomny potrafi być organ 

prawodawczy, co ma realny wpływ na implementację jakiegokolwiek innowacyjnego 

systemu. Na potwierdzenie faktu, warto zadać sobie pytanie: „gdzie w opisanej sytuacji może 

poruszać się wózek rowerowy?”. Odpowiedź jest bardziej skomplikowana niż może się 

wydawać jednak, aby rozwikłać tę zagwozdkę należałoby jeszcze opisać tabliczki do znaków, 

dotyczące ruchu rowerowego. Zatem pytanie to pozostaje bez odpowiedzi, z jednoczesnym 

odesłaniem do literatury.  
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Rys.14.  Przykład problematycznego oznakowania drogi publicznej. Archiwum prywatne 

 

Ze względu na przytoczone niejasności, modelowanie systemów powinno być 

poprzedzone gruntownym badaniem tematu. Analiza stanu prawnego zagadnienia ma istotne 

znaczenie na etapie identyfikacji otoczenia systemu mimo, iż praktyka pokazuje, że niektóre 

przepisy rzadko są egzekwowane (być może z powodu niewiedzy lub ignorancji organów 

kontrolujących). 

Uwarunkowania prawne uwzględniają także ograniczenia dotyczące wjazdu 

i/lub zatrzymywania się pojazdów w czasie realizacji dostaw, co zostało szerzej omówione 

w podrozdziale 2.3. Jest to zagadnienie szczególne ważne, w przypadku podjęcia próby 

analizy (np. z wykorzystaniem modelowania symulacyjnego) systemów dystrybucji rowerami 

towarowymi oraz tradycyjnymi środkami transportu. Można przypuszczać, 

że w praktycznych implementacjach model rowerowy będzie zajmować uprzywilejowaną 

pozycję względem modelu opartego o samochody dostawcze. Prawdopodobieństwo 

to wynika z faktu, że interesy organów administracji publicznej, zbiegają się z zaletami 

płynącymi z wykorzystania rowerów towarowych. 

 

Podsumowanie. Mając na uwadze wszystkie wcześniejsze rozważania oraz 

uwzględniając wady i zalety płynące z odmiennych rozwiązań konstrukcyjnych rowerów, 

podjęto próbę systematyzacji wiedzy w formie tabeli oraz wskazano zależności pomiędzy 

elementami otoczenia i poszczególnymi typami pojazdów (Tabela 4). W ostatniej kolumnie 

zatytułowanej „Zastosowanie”, zaprezentowane zostały sugestie i rekomendacje dotyczące 

użycia rowerów w sektorach logistyki rowerowej. Celowo pominięto w większości transport 

prywatny oraz usługi komunalne, czy wystawiennicze, ponieważ opracowanie ma na celu 

analizę dostaw ładunków. 
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Tab.4  Rekomendacje dotyczące użytkowania poszczególnych typów rowerów towarowych 

Pojazd Ładunek Otoczenie Zastosowanie 

Dwukołowy 

rower towarowy 

Lekka drobnica, 

łącznie do 100kg 

Wąskie uliczki; sieć 

dróg obejmuje 

drogi dla rowerów 

i kontrpasy; 

występują zakazy 

ruchu wózków 

rowerowych; nie 

ma możliwości 

zatrzymania na 

chodniku 

większych rowerów 

Przesyłki listowe, 

kurierskie, przewóz 

dzieci 

Trzykołowy 

rower towarowy 

Ładunek do 150kg 

o większych 

gabarytach nawet 

do 1 m3, pakowany 

w zintegrowanych 

jednostkach 

ładunkowych 

Rejony rynków, 

placów i szerokich 

arterii, tam gdzie 

występują 

dedykowane zatoki 

przeładunkowe lub 

postój pojazdu na 

chodniku nie 

utrudnia ruchu 

pieszych; stan 

prawny pozwala na 

ruch wózków 

rowerowych 

Zaopatrzenie 

sklepów restauracji 

oraz innych 

punktów, 

wykazujących 

popyt na 

stosunkowo 

większe dostawy, 

przesyłki kurierskie 

większych 

wymiarów lub 

drobnica w dużej 

ilości o dużym 

zagęszczeniu 

odbiorców na 

małym terenie 

Czterokołowy 

i większy rower 

towarowy 

Ładunki 

gabarytowe 

i ciężkie; drobnica 

w zintegrowanych 

jednostkach 

ładunkowych; waga 

i objętość zależna 

od wybranego 

modelu 

Rejony rynków, 

placów i szerokich 

arterii, tam gdzie 

występują 

dedykowane zatoki 

przeładunkowe lub 

postój pojazdu na 

chodniku nie 

utrudnia ruchu 

pieszych; stan 

prawny pozwala na 

ruch wózków 

rowerowych; strefy 

i obszary 

logistyczne 

Zaopatrzenie 

odbiorców 

generujących popyt 

na duże dostawy 

lub przesyłki 

niestandardowe pod 

względem gabarytu 

i wagi 

Źródło: opracowanie własne 
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3.2. Wybrane przykłady nawiązujące do funkcjonowania systemów dystrybucji 

ładunków rowerami towarowymi w Europie 

W niniejszym rozdziale zostały skrótowo przedstawione wybrane przykłady projektów 

i inicjatyw związanych z tematyką dystrybucji ładunków w mieście za pomocą rowerów 

towarowych. Opisano również projekt CIVITAS CARAVEL, który pomimo, iż nie dotyczy 

logistyki rowerowej w rzeczy samej, odwołuje się do całości opracowania poruszającego 

problematykę dostaw w ścisłym centrum Krakowa. Zasadnym było więc odniesienie się także 

do dotychczasowych osiągnięć badaczy w tym aspekcie.  

We wcześniejszych rozdziałach wspomniano, że sformalizowanie terminu 

„cyclelogistics”, nie czyni odkrywczym tej dziedziny nauki, ponieważ prawdą jest, 

że systemy logistyki rowerowej znane są ludzkości już od ponad 100 lat. Stwierdzenie to 

dotyczy głównie Azji i występujących tam od dziesięcioleci kurierów rowerowych 

dowożących np. jedzenie lub drobne przesyłki. Jednakże istotnym faktem jest to, że 

uwarunkowania europejskie znacząco różnią się od pozostałej części świata, dlatego uwagę 

skoncentrowano jedynie na tym, wybranym obszarze. Jednocześnie prawdą jest, iż ze 

względu na podobną historię, mieszanie się kultur, wojny i inne relacje, miasta Europy 

posiadają ze sobą wspólny mianownik. Wyrażony jest on w tożsamych problemach, takich 

jak na przykład: ciasno zabudowane centrum, często o historycznym charakterze, kongestia 

transportowa, duży współczynnik zmotoryzowania lub styl życia mieszkańców warunkujący 

miedzy innymi wybór środka transportu dla podróży obligatoryjnych. Projektowanie 

uniwersalnego systemu dystrybucji ładunków dla ośrodków miejskich Europy, Stanów 

Zjednoczonych, czy krajów azjatyckich, będzie skutkowało jego niedopasowaniem do 

potrzeb i możliwości odbiorców. Należy mieć jednak przekonanie, że dzięki podobieństwom, 

o których mowa, systemy dystrybucji ładunków w krajach starego kontynentu będą 

wykazywały wspólne cechy lub nawet będą tożsame co do konstrukcji i funkcjonowania. 

Poniżej opisanych zostało kilka z ciekawszych inicjatyw oraz rozwiązań. 

W Europie istnieje wiele projektów mających charakter pilotażowy. Prowadzą one do 

wdrożenia rowerów towarowych w funkcjonowanie logistyki zarówno prywatnych 

przedsiębiorców, jak i instytucji publicznych [11]. Dobrym przykładem zaangażowania 

w implementację cargo bike w logistykę miejską jest Miasto Słupsk oraz projekt o nazwie 

CoBiUM – Cargo Bikes in Urban Mobility, finansowany przez Unię Europejską, w ramach 

którego wzajemną współpracę podjęły ze sobą podmioty z Polski (Słupsk i Gdynia), Szwecji, 

Danii i Niemiec. Wartość przedsięwzięcia opiewa na kwotę 1 823 470 € z czego blisko 

500 000 € przypadła do wykorzystania dla polskich miast. Wśród głównych założeń 
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implementacji wyróżnić można: wzrost społecznego zainteresowania rowerami towarowymi 

jako codziennego środka transportu dzieci i ładunków, redukcję emitowanych gazów 

cieplarnianych oraz zmniejszenie ruchu samochodowego na danym obszarze. Omawiane 

miasto Słupsk, na podstawie analizy wdrożenia rowerów towarowych do logistyki miejskiej 

(której autor rozprawy był współtwórcą), obejmującej identyfikację potrzeb jednostek 

instytucjonalnych oraz mieszkańców miasta, zakupiło 11 elektrycznych rowerów 

towarowych. Część z nich została przeznaczona do sprawowania wyznaczonych funkcji 

w organizacjach publicznych (np. utrzymanie czystości cmentarzy, czy organizacja wydarzeń 

kulturalnych), natomiast pozostałe stanowią podstawę wypożyczalni miejskiej, w której 

mieszkańcy mogą wypożyczyć rower nawet na kilka dni. Niewątpliwie zapewnienie 

mieszkańcom i przedsiębiorcom dostępu do takich pojazdów, a w wyniku tego 

przeprowadzenia próby dystrybucji towarów lub nawet samego ich użytkowania, sprzyja 

propagowaniu zachowań społecznych mogących skutkować zwiększeniem liczby 

zakupionych rowerów towarowych w przyszłości.  

Innym przykładem projektu międzynarodowego, jednakże o dużo większym zasięgu 

i poziomie finansowania od wcześniejszego jest: City Changer Cargo Bike (CCCB), który 

rozpoczął się we wrześniu 2018, a potrwać ma do końca lutego 2022 (projekt przedłużony ze 

względu na pandemię COVID-19). Jest on prowadzony w ramach Europejskiego Programu 

Horizon 2020, natomiast Politechnika Krakowska występująca w nim w roli partnera 

badawczego i reprezentująca miasto Kraków, wspólnie z pozostałymi 21 miastami 

partnerskimi w całej Europie, współtworzy projekt, który jest niejako kontynuacją 

wcześniejszych realizacji: CycleLogistics i CycleLogistics Ahead. Wykazały one, że rowery 

towarowe posiadają duży, niewykorzystany potencjał, mogący posłużyć do poprawy jakości 

życia w miastach, za pośrednictwem między innymi wzrostu bezpieczeństwa oraz czystości 

powietrza. CCCB wyznaczyło następujące cele oraz sposoby ich osiągnięcia [235]: 

 podnoszenie świadomości interesariuszy logistyki miejskiej: sektora publicznego, 

prywatnego i komercyjnego – poprzez szkolenia warsztaty dla szerokiej grupy 

docelowej, w tym dla przedstawicieli wymienionych sektorów, 

 wymiana innowacyjnych narzędzi, doświadczeń i wiedzy pomiędzy partnerami 

uczestniczącymi w projekcie, w szczególności od miast „liderów” 

do „naśladowców”, 

 stworzenie korzystnych warunków bazowych do korzystania z rowerów cargo, 
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 zmniejszenie kongestii transportowej i zanieczyszczenia powietrza przy 

jednoczesnej poprawie bezpieczeństwa ruchu drogowego oraz polepszeniu 

wykorzystania przestrzeni publicznej i jej zwiększenia, 

 zbudowanie sieci „dobrej wymiany” pomiędzy partnerami oraz miastami 

zewnętrznymi. 

Na ich realizację przeznaczono kwotę: 3 950 448,09 EUR. Projekt w dużej mierze oparty 

jest o założenie, że propagowanie logistyki rowerowej w społeczeństwie sprzyja wzrostowi 

podróży rowerowych, co przekłada się na lepsze wykorzystanie przestrzeni miasta oraz 

poprawie jakości życia, czystości powietrza i bezpieczeństwa ruchu drogowego. Ponadto 

zakłada, iż jeszcze żadne z europejskich miast, nie wykorzystuje w pełni możliwości tej gałęzi 

logistyki, która potencjalnie może zastąpić [235]: 

 23-25% dostaw ładunków, 

 50% usług komercyjnych 

 77% podróży prywatnych 

Na podstawie założeń projektu CCCB, prowadzone są liczne prace badawcze, w tym 

projekty wdrożeniowe. Warty uwagi może okazać się system informatyczny wspomagający 

funkcjonowanie dystrybucji ładunków w mieście, stworzony w ramach współpracy 

międzyuczelnianej, który jest szerzej opisany w źródle [207]. 

Zarówno dla Politechniki Krakowskiej, jak i Krakowa nie jest to pierwszy duży projekt 

związany bezpośrednio z dostawami ładunków w ścisłym centrum miasta, ponieważ w latach 

2005-2009 realizowane było przedsięwzięcie o nazwie CIVITAS II CARAVEL, które 

w swoim zakresie obejmowało zmiany w procesie dystrybucji towarów [230].   

W ramach tego projektu zaproponowano między innymi stworzenie centrum 

logistycznego obsługującego starówkę Krakowa, jednakże pomysł ten nie został 

sfinalizowany. Mając na uwadze poprawę efektywności funkcjonowania transportu 

towarowego, założono wdrożenie „nowego planu dystrybucji ładunków w Krakowie”, 

a konkretnie w jego historycznym centrum. W ramach tej koncepcji zaproponowano limitację 

wjazdów na płytę rynku dla samochodów realizujących dostawy, wykorzystującą punkty 

kredytowe przydzielane poszczególnym interesantom. System punktowy oparty był na 

faworyzacji ekologicznych środków transportu oraz odciążeniu sieci transportowej 

w newralgicznych godzinach szczytu. Z tego względu wjazd do strefy powodował, 

że przydzielony kredyt punktowy był pomniejszany o odpowiednią wartość w zależności 

od pory dnia i wykorzystywanego pojazdu. Funkcjonowanie systemu wspomagane było przez 
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elementy rozpoznające tablice rejestracyjne samochodów. Dodatkowym działaniem miało być 

pobieranie opłaty za wjazd na płytę rynku w określonych oknach czasowych. Główne cele, 

które zamierzano osiągnąć to: 

 stworzenie jednolitego systemu kontroli dostępu samochodów dostawczych 

do stref ograniczonego ruchu, 

 zapewnienie skutecznej dystrybucji towarów w strefach chronionych, 

 poprawa jakości usług dystrybucji towarów, 

 akceptacja społeczna na ograniczony dostęp samochodów dostawczych 

do historycznego centrum Krakowa, 

 wdrożenie dystrybucji towarów w oparciu o pojazdy przyjazne środowisku, 

 zmniejszenie liczby prywatnych przewoźników wjeżdżających do historycznego 

centrum miasta, 

 poprawa dystrybucji towarów na Starym Mieście w Krakowie. 

Finalnie w ramach inicjatywy CiVITAS II, na oprogramowanie oraz wyposażenie 

systemu dystrybucji towarów w Krakowie przeznaczono 42 000 EUR [240], natomiast 

doświadczenie zebrane w badaniach tematu, nadal stanowi podwaliny teraźniejszych 

i zapewne przyszłych, podobnych przedsięwzięć w Krakowie. 

Wszystkie wcześniejsze przykłady omawianych badań oraz projektów, angażowały 

różnych interesantów logistyki miejskiej, jednakże nie dotyczyły bezpośrednio wielkich 

operatorów logistycznych. Te właśnie podmioty, posiadają zazwyczaj wystarczające środki 

finansowe oraz wykazują chęć poprawy funkcjonowania procesów technologicznych, tym 

bardziej w ujęciu ochrony środowiska naturalnego (co notabene jest jednocześnie zabiegiem 

marketingowym, promującym markę), w skutek czego dążą one do wdrażania 

innowacyjnych, skoordynowanych podsystemów transportowych w swojej działalności. 

Dobrym przykładem na zaadaptowanie technologii transportu rowerami towarowymi są firmy 

z branży KEP, gdzie zastosowanie takich pojazdów wydaje się być racjonalne. Praktycznie 

większość dużych przedsiębiorstw międzynarodowego rynku przesyłek kurierskich 

podejmuje inicjatywy związane z wprowadzeniem do swojego systemu ekologicznych 

środków transportu, a w tym bardzo często rowerów towarowych. Celowo skupiono uwagę 

jedynie na wybranych firmach kurierskich (wybór nie jest związany z prywatnymi 

upodobaniami lub próbą wyłonienia najlepszych systemów), ponieważ biorąc pod uwagę, że 

większość z nich charakteryzuje niejako tożsamy schemat funkcjonowania, praktyczna 

implementacja technologii przewozów rowerami będzie analogiczna w większości 
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przypadków. Potencjalne różnice, będą związane z wielkością podmiotu oraz obsługiwanego 

popytu ponieważ małe firmy, skupione na przesyłkach listowych o zasięgu regionalnym 

(np. przesyłka wewnątrzmiejska) prawdopodobnie wykorzystają pojazdy mniejsze i lżejsze, 

bez konieczności stosowania punktu przeładunkowego. Zupełnie odmienne podejście 

zastosują duże podmioty gospodarcze, w których przeładunek kompletacyjny będzie 

obligatoryjny.  

Dla dobrego zrozumienia strategii funkcjonalnych firm kurierskich, zainteresowanych 

wdrożeniem rowerów towarowych do swojej struktury pojazdów, posłużono się przykładem 

firmy DHL, która jako jedna z pierwszych w Europie sięgnęła po tę technologię. Zazwyczaj 

takie działanie jest częścią większego projektu ekologicznego realizowanego przez podmiot, 

czego przykładem jest program GoGreen oraz Misja2050 marki DHL, zakładające (na 

podstawie [318]): 

 redukcję emisji CO2 o 50% w stosunku do poziomu z roku 2007 do 2025 roku, 

 wymianę floty pojazdów na „przyjazne środowisku” do 2025 roku, 

 wprowadzenie rozwiązań z grupy Green Solutions do ponad 50% rozwiązań 

oferowanych przez przedsiębiorstwo do 2025 roku, 

 przeszkolenie więcej niż 80% pracowników w zakresie GoGreen do 2025 roku, 

 redukcję emisji szkodliwych substancji wynikającej z działań logistyki 

do zerowego poziomu do 2050 roku. 

Jak wspomniano we wcześniejszych rozdziałach takie postępowanie będzie miało 

pozytywny wpływ na wizerunek firmy i jednocześnie (a przede wszystkim) jest próbą 

poszukiwania rozwiązania dla licznych problemów dostaw ostatniego kilometra, które 

w przypadku firm kurierskich generują wysokie koszty wewnętrzne. Zastosowane w DHL 

(Rysunek 15) czterokołowe rowery towarowe z zamkniętą skrzynią ładunkową mogącą 

pomieścić ładunek o objętości przeciętnej paletowej jednostki ładunkowej, posiadają 

elektryczne wspomaganie napędu. Pozwala to na wydłużenie całkowitego dystansu jaki może 

przejechać kurier w ciągu dnia. Jak podaje firma jest to ok. 50km dla cubicycle’a [252]. Wart 

uwagi jest fakt, że DHL wykorzystało założenia intermodalnego transportu towarowego, 

który zakłada przewóz ładunku różnymi gałęziami transportu w jednej, zintegrowanej 

jednostce ładunkowej pozwalającej na unifikację urządzeń przeładunkowych. 

W przyszłościowym rozwinięciu tej technologii, pozwoli to zapewne na częściowe 

ograniczenie występowania wąskich gardeł w systemie logistycznym oraz skrócenie czasu 

transportu. Ze względu na różnorodność ładunków, cubicycle nie jest jedynym rowerem 
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towarowym we flocie, ponieważ występują tam również dwukołowe Long John’y, które (jak 

wspomniano we wcześniejszych rozdziałach) są odpowiednim wyborem do dystrybucji 

przesyłek o mniejszej masie, często drobnicy, do trudno dostępnych obszarów miasta. Jest to 

kolejny dobry przykład przeprowadzonej optymalizacji, mającej na celu między innymi 

lepsze wykorzystanie współczynnika wypełnienia przestrzeni ładunkowej. 

 

 
Rys.15.  Czterokołowy rower towarowy. Źródło [300] 

 

Z punktu widzenia systemu, istotne jest wykorzystanie punktów przeładunkowych, które 

opisano szerzej w rozdziale 3.1, w celu skrócenia całkowitego dziennego dystansu 

pokonywanego przez rower. W przypadku DHL, mogą one przybierać formę samochodów 

dostawczych lub nawet ciężarowych, transportujących zintegrowane jednostki ładunkowe 

w obszary bliższe finalnych odbiorców lub stacjonarnych punktów magazynowych. Wybór 

konkretnego rozwiązania podyktowany jest specyfiką otoczenia systemu oraz obsługiwanego 

popytu.  

Charakteryzując system obsługi obszaru miasta za pośrednictwem rowerów należy 

powiedzieć, że zgodnie z ogólną teorią systemów omawiany jest jeden z podsystemów 

większego bytu – jest to stwierdzenie bardziej precyzyjne. Co więcej, pomimo licznych zalet, 

które posiadają takie pojazdy, powinno się także mówić o ograniczeniach ich stosowania 

determinujących równoległe funkcjonowanie transportu samochodowego i rowerowego. Jak 

wynika z badań [271], przewozy rowerami przestają być uzasadnione w przypadku 

przekroczenia pewnego punktu efektywności, który z kolei jest wypadkową odległości i masy 

ładunku, specyfiki systemu (tj. ogólnie kosztów wewnętrznych) oraz kosztów zewnętrznych 

przewozu. Z tego względu pozostała część systemu dystrybucji pomiędzy magazynami 

regionalnymi a centralnymi firmy kurierskiej powinna pozostać bez zmian, natomiast kwestia 

odcinka łańcucha dostaw w relacji: magazyn regionalny–odbiorca lub magazyn regionalny–
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punkt przeładunkowy–odbiorca jest uzależniony od wcześniej wymienionych czynników 

i powinien być punktem wnikliwej analizy. Uproszczony schemat funkcjonowania 

przedstawiono na Rysunku 16.  

 

 

  

Rys.16.  Uproszczony schemat funkcjonalny wdrożenia rowerów towarowych do systemu dystrybucji. 

Opracowanie własne 

 

Warto podkreślić, iż rowery towarowe wydają się być odpowiednim rozwiązaniem dla 

dużych przedsiębiorstw branży KEP w Europie [25], [173], [213]. Jak wskazuje praktyka, to 

założenie ma swoje uzasadnienie w przemyśle, dlatego też podobne rozwiązania znajdziemy 

u innych, czołowych operatorów logistycznych. Dla przykładu firma TNT, również posiada 

swoje systemy dystrybucji rowerowej oparte o wcześniejsze założenia, jednakże 

wykorzystuje odmienne punkty przeładunkowe aniżeli DHL. Przybierają one postać 

dedykowanej naczepy ciężarowej, ustawianej w określonym punkcie w mieście, co dzięki 

efektownej zabudowie, pełni również funkcje promocyjne. Zdjęcia tego rozwiązania można 

odnaleźć między innymi w źródle [272]. 

Mając na uwadze sektory wykorzystania rowerów towarowych (rozdział 3.1), należy 

wspomnieć o mniejszych systemach dystrybucji ładunków. Bardzo często ich twórcami są 

małe firmy (jedno lub kilkuosobowe), stosujące rowery towarowe do dystrybucji lokalnych 

przesyłek pocztowych lub na przykład bezpośrednich dostaw jedzenia. Niestety zdarza się, że 

ciekawa inicjatywa kończy swoją działalność ze względu na niedopasowanie usług do popytu 

lub brak przekonania społecznego do tego typu rozwiązań. Jako przykłady niewielkich 

przedsiębiorstw w Europie, które korzystają z zalet rowerów towarowych można wymienić 

np.: Bubble Post z Belgii (Gandawa), Hajtas Pajtas z Węgier (Budapeszt), czy Ordr z Czech 

(Praga), natomiast projekty, które musiały zakończyć swoją działalność lub ją przekształcić 

to: XICLO z Hiszpanii (Valladolid) lub Smokowóz z Polski (Kraków). Analiza przyczyn 
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niepowodzenia konkretnych przedsięwzięć nie jest celem opracowania, można jednak 

przypuszczać, że dużą rolę odgrywa czynnik społeczny i brak dojrzałości użytkowników 

(w rozumieniu konieczności poszukiwania alternatywnych środków transportu oraz 

przekonania, że może stać się nim rower). Jest to szczególnie zauważalne w Polsce, gdzie 

posiadanie samochodu, (a nie roweru) określa status społeczny, natomiast samo zjawisko 

zafascynowania motoryzacją widać w liczbie pojazdów przypadającym na gospodarstwo 

domowe. Taki stan rzeczy najprawdopodobniej ulegnie zmianie, biorąc pod uwagę 

analogiczne zachowanie społeczeństw krajów bardziej rozwiniętych. Można także 

przypuszczać, że nie bez znaczenia są warunki prowadzenia działalności gospodarczej 

w danym kraju oraz działania rządów i/lub samorządów je wspierające. 
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4. Formalizacja zagadnień dot. kształtowania systemu dostaw 

4.1. Model symulacyjny systemu dostaw 

Pierwszym krokiem do rozpoczęcia badań symulacyjnych jest precyzyjna identyfikacja 

modelowanego systemu oraz parametrów z nim powiązanych. Zgodnie z ogólną teorią 

systemów, należy traktować podsystem dystrybucji ładunków jako element większego bytu. 

W założonym podejściu, można przedstawić obiekt rozważań wraz z parametrami nań 

oddziałującymi w postaci schematu blokowego, jak na Rysunku 17. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rys.17.  Schemat blokowy systemu dystrybucji ładunków i powiązanych z nim parametrów.  

Opracowanie własne 

 

gdzie: 

1- wyznaczanie tras przejazdu pojazdów, 

2- wybór lokalizacji punktu przeładunkowego, 

3- popyt na przewozy ładunków, 

4- wskaźnik efektywności. 

 

Dla tak zobrazowanego systemu zmienne: 1 i 2 należą do grupy parametrów sterujących, 

natomiast 3 to parametr określający wpływ środowiska zewnętrznego. Wynika z tego 

założenie mówiące, że poprzez odpowiedni wybór tras przejazdu pojazdów oraz lokalizacji 

punktu przeładunkowego (w systemie obsługi rowerami towarowymi) można 

maksymalizować funkcję kryterium efektywności odnoszącą się odwrotnie proporcjonalnie 

do kosztów przewozu. Całość zakłada wpływ środowiska zewnętrznego wyrażonego przez 

parametr popytu na przewozy, którym nie da się sterować. W tak zagregowanym modelu, nie 

uwzględnia się innych determinant, mogących stanowić odrębną analizę w przyszłości. Mowa 

1 

2 

3 

4 
Podsystem dystrybucji  

ładunków 
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tu na przykład o wyborze środka transportu lub technologii przeładunku. Oczywistym jest, 

że lista parametrów wpływających na system obsługi ładunków może być długa, jednak 

z punktu widzenia założonych celów opracowania, ich uwzględnienie wydaje się być 

zbyteczne. 

Podejmując próbę modelowania, należy przyjąć, iż (pod-) system dystrybucji ładunków 

rowerami towarowymi (w skrócie: system dostaw) składa się z trzech podstawowych 

podsystemów: 

 sieci transportowej – za pośrednictwem, której realizowane będą dostawy, 

 popytu na dostawę towarów – reprezentującego zapotrzebowanie klientów 

na przewóz ładunków, 

 obsługi popytu – złożonego ze środków transportu (rowery towarowe) oraz 

punktów przeładunkowych. 

Model matematyczny systemu dostaw 𝑀𝑆𝐷 w postaci ogólnej można przedstawić, jako 

zbiór elementów: 

 

 𝑀𝑆𝐷 = 〈 Ω, 𝐷, 〉 (1) 

gdzie: 

 

Ω – model sieci transportowej, 

𝐷 – model popytu na przewozy ładunków,  

 – model systemu obsługującego. 

 

W kolejnych podrozdziałach scharakteryzowane zostały poszczególne składniki systemu 

dostaw, odwołujące się do przytoczonego schematu. 

 

4.2. Kryterium oceny efektywności systemu dostaw ładunków w ujęciu założeń 

zrównoważonego rozwoju transportu  

Pojęcie zrównoważonego rozwoju. W większości dużych miast oraz aglomeracji 

występujących w krajach europejskich, zarówno tych dobrze rozwiniętych, jak 

i rozwijających się, występują podobne problemy transportowe urastające do rangi 

problemów krytycznych. Zazwyczaj wykraczają one poza swoje transportowe granice, 

oddziałując niekorzystnie na takie strefy życia jak: zdrowie, bezpieczeństwo, ekonomia itd., 
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powodując zarazem pogorszenie ogólnej jakości życia na tych obszarach. Przykładowy 

problem niedopasowania istniejącej infrastruktury do obecnego poziomu motoryzacji 

powoduje kongestię transportową, skutkującą: wydłużonym czasem podróży, wzrostem 

kosztów operacyjnych, zużytej energii, zanieczyszczeniem środowiska, a także 

niejednokrotnie jest powodem występowania konfliktów ruchowych, co może prowadzić do 

wypadków. Z wymienionych względów wynika fakt, iż naukowcy na całym świecie zaczęli 

baczniej przyglądać się tematyce rozwoju cywilizacji, jednakże w sposób bardziej globalny 

niż dotychczas. Rozważania te zapoczątkowały erę zrównoważonego rozwoju, która swoim 

zakresem objęła również transport.  

Pojęcie zrównoważonego rozwoju nie jest nowe, ponieważ funkcjonuje w dokumentach 

i literaturze od przeszło 40 lat. Pomimo tak długiego stażu, nie doczekało się ono 

jednoznacznej definicji. Wielu badaczy zajmujących się odmiennymi dziedzinami nauki, 

stosuje dobrane do własnych potrzeb definicje lub ewentualnie tworzy nowe, 

co w konsekwencji powoduje szybki przyrost ich liczby. Jak podają źródła w 1989 roku 

zidentyfikowano 60 definicji zrównoważonego rozwoju [220], natomiast w 2002 roku, już 

ponad 500 [31]. Dla potrzeb niniejszej pracy przyjęta została definicja zrównoważonego 

rozwoju zaproponowana w [225], brzmiąca następująco: „Istotą rozwoju zrównoważonego 

i trwałego jest zapewnienie trwałej poprawy jakości życia współczesnych i przyszłych pokoleń 

poprzez kształtowanie właściwych proporcji między trzema rodzajami kapitału: 

ekonomicznym, ludzkim i przyrodniczym.”. Porusza ona w sposób ogólny i zarazem 

przejrzysty samą istotę pojęcia, przez co osiągnięto swoistą uniwersalność zastosowania. 

Analizując przytoczoną definicję warto skupić uwagę na korelacji trzech kapitałów: 

ekonomicznego (rozwój gospodarczy), ludzkiego (rozwój społeczno-polityczny) 

i przyrodniczego (ochrona środowiska) [223]. Rysunek 18 przedstawia relacje zachodzące 

pomiędzy nimi. 
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Rys.18.  Podstawowe składowe idei zrównoważonego rozwoju.  

Opracowanie własne na podstawie: [284] 

 

Można zatem stwierdzić, że zrównoważony rozwój polega na zaspokajaniu potrzeb 

ludzkości z myślą o potrzebach przyszłych pokoleń, co z kolei stanowi punkt wyjściowy 

w sformułowaniu definicji zrównoważonego rozwoju transportu (ZRT). Jak stwierdza [227]: 

„transport jest nierozerwalnie związany z rozwojem gospodarczym każdego organizmu 

państwowego i dlatego wymaga skutecznej polityki transportowej, ta zaś przez 

długookresowe, średniookresowe i krótkookresowe (doraźne) działania oraz scenariusze 

realizacyjne jest narzędziem do realizacji koncepcji rozwoju gospodarczego państwa.”  

Polityka transportowa stanowi zatem jeden z fundamentów (jedno z narzędzi do 

osiągnięcia celów) zrównoważonego rozwoju transportu obok: współdziałania ze sobą 

podmiotów (producentów, władz publicznych, świata nauki, przedsiębiorców oraz 

użytkowników transportu) i sukcesywnej implementacji innowacji. Idea zrównoważonego 

rozwoju transportu polega na wdrażaniu nie tylko rozwiązań ekologicznych (np. pojazdów 

napędzanych źródłami energii niepochodzącymi z ropy naftowej), ale także bezpiecznych dla 

człowieka [17]. Można powiedzieć, iż w sposób ogólny, całościowo pojęty transport 

powinien dążyć w kierunku obniżenia swoich kosztów zewnętrznych w całym spektrum 

możliwości tj. od generowania popytu, przez planowanie i realizację przewozu, aż po 

utylizację odpadów z niego pochodzących. Tak również przedstawiają go eksperci Komisji 

Europejskiej, którzy zrównoważony system transportowy definiują jako taki, który: 

1- umożliwia zaspokojenie podstawowych potrzeb w zakresie dostępności celów 

komunikacyjnych, rozwoju jednostek, firm i społeczeństw w sposób: bezpieczny, 
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zgodny ze zdrowiem człowieka i ekosystemu, w równym wymiarze dla obecnej oraz 

następnych generacji; 

2- funkcjonuje efektywnie, oferuje racjonalne ceny, daje możliwość wyboru środka 

transportowego, wspiera dynamiczną gospodarkę oraz rozwój regionalny; 

3- ogranicza emisje i odpady w ramach możliwości zaabsorbowania ich przez ziemię, 

zużywa odnawialne zasoby w ilościach możliwych do ich odtworzenia (lub poniżej 

tego poziomu), zużywa nieodnawialne zasoby w ilościach możliwych do ich 

zastąpienia przez odnawialne substytuty (lub poniżej tego poziomu), przy 

minimalizowaniu zajęcia terenu i generacji hałasu. [48]. 

Warto nadmienić, iż ważność zagadnienia, może podkreślać fakt występowania 

w Art. 5 Konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej zapisu dającego prawo i obowiązek realizacji 

założeń zrównoważonego rozwoju [127]. 

Zważając na powyższe, należy uznać, że pojęcie zrównoważonego rozwoju transportu od 

przeszło dwóch dekad, stało się jednym z najważniejszych celów politycznych organów 

wykonawczych oraz planistów zaangażowanych w integrację transportu [45]. Wymaga on od 

instytucji zarządzających – monitorowania i oceny systemu oraz ciągłej jego adaptacji do 

zmieniających się realiów. Dokonuje się tego za pomocą zestawu lub zestawów wybranych 

wskaźników – indykatorów (ang. indicators) dobranych w odpowiedni sposób. Pozwalają one 

na opisanie różnych aspektów działania systemu transportowego, dzięki czemu otrzymuje się 

jego wielowymiarowy, zbliżony do obiektywnego obraz. Wskaźniki zazwyczaj 

klasyfikowane są według kilku odrębnych grup – dziedzin funkcjonowania, których dotyczą 

i z całego spektrum, wyszczególniają zaledwie małą cząstkę mierzalnych informacji. 

W efekcie ułatwia to naukowcom oraz zainteresowanym instytucjom porównywanie, 

normowanie lub diagnozę. 

Dotychczasowy stan badań naukowych w zakresie ewaluacji systemów logistycznych 

zawiera wiele wartościowych pozycji. Niestety brak jednolitego podejścia sprawił, że istnieje 

ogromna liczba wskaźników do szeroko pojętej charakteryzacji, często opisujących bardzo 

zbliżone zjawiska, jednak np. w różnych jednostkach – wykluczając tym samym możliwość 

porównania systemów pomiędzy sobą bez zastosowania obliczeń szacunkowych lub 

przybliżeń. Niejednokrotnie ich porównanie staje się w ogóle niemożliwe. Zatem dużym 

wyzwaniem jest dobór z dużego zbioru takich indykatorów, które podając abstrakcyjny 

wymiar jednego zjawiska, wspólnie z resztą, pozwolą otrzymać obiektywną i pełną ocenę 

systemu, której jednostka będzie pozwalała na późniejsze porównania z podobnymi tworami. 
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Tak dobrany zestaw może stanowić niezbędne narzędzie dla organów nadzorujących pracę 

systemu oraz osób nim zarządzających. 

W nawiązaniu do charakteru rozprawy, podejmuje się próbę identyfikacji takich 

wskaźników, które będą nawiązywały do założeń polityki zrównoważonego rozwoju 

transportu (oraz zrównoważonego rozwoju w ogóle). Punktem wyjściowym na drodze do ich 

ustalenia są przykładowe kryteria oceny realizacji celów strategii ZRT wyszczególnione 

w [48], a zawarte w Tabeli 5. 

Tab.5  Przykładowe długoterminowe kryteria oceny realizacji celów polityki zrównoważonego rozwoju transportu 

Indykator Cel 

CO2 
Osiągnięcie redukcji emisji CO2 pochodzącej z transportu do 

poziomu 20%-50% w porównaniu do 1990 roku 

NOx 
Uzyskanie dobrej jakości powietrza poprzez redukcję NOx poniżej 

10% w porównaniu do 1990 roku 

Lotne związki 

organiczne 

Minimalizacja szkód powstałych przez rakotwórcze LZO i „zły 

ozon” poprzez redukcję poniżej 10% (lub więcej dla najbardziej 

toksycznych) w porównaniu do 1990 roku 

Cząstki stałe 

Uzyskanie dobrej jakości powietrza poprzez redukcję cząstek 

stałych (zwłaszcza o średnicy poniżej 10 mikronów) do poziomu 

55% - 99% (PM10) w porównaniu do 1990 roku 

Hałas 

Minimalizacja poziomu hałasu pochodzącego z transportu 

powodujących zagrożenie dla zdrowia lub poważne uciążliwości. 

Redukcja do maksymalnie 55dB w dzień i 45dB w nocy 

(na zewnątrz) 

Zajętość przestrzenna 

Zagospodarowanie terenu oraz infrastruktura transportowa 

projektowana i użytkowana w sposób zgodny z celami dotyczącymi 

ochrony ekosystemu. Przewidywana jest odnowa i rozbudowa 

terenów zielonych w miastach 
Źródło: opracowanie własne na podstawie [48] 

 

Z analizy Tabeli 5 wynika, że przedstawione cele oraz wskaźniki, wyraźnie oscylują 

wokół zapobiegania degradacji środowiska naturalnego w wyniku egzystencji transportu. 

Jednakże, jak już wcześniej stwierdzono, nie istnieje jednorodne podejście do ewaluacji 

systemów transportowych. Dokonując przeglądu literatury (między innymi: [8], [15], [18], 

[32], [35], [52], [77], [83], [92], [93], [95], [108], [118], [119], [132], [142], [171], [179], 

[180], [181], [193], [194], [196], [208], [214], [217], [219], [237], [270], [275], [283], [284], 

[289], [296], [298], [313], [315]) wyłoniono wskaźniki przydatne do takiej oceny. Ponadto, 

analiza źródeł literaturowych pozwoliła na pogłębienie stanu wiedzy, a zarazem lepsze 

dopasowanie zaproponowanego w dalszej części kryterium efektywności do aktualnych 
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trendów w nauce. Przedstawione rozważania zostały pośrednio wykorzystane na rzecz 

opisywanego wcześniej projektu Horizon 2020 - City Changer Cargo Bike. 

Dokonano identyfikacji 199 wskaźników oraz zakwalifikowano je do pięciu odrębnych 

sfer, których dotyczą tj.: zanieczyszczenie środowiska, społeczeństwo, ekonomia, mobilność, 

energia. Szczególną uwagę zwrócono na analizę źródeł, które konsolidowały występowanie 

wskaźników w literaturze, podając częstotliwość ich użycia lub dokonując ich klasyfikacji. 

Dzięki temu ograniczono pozycje literaturowe, skupiając się jedynie na najważniejszych 

wskaźnikach. Warto zaznaczyć, iż całościowy przegląd literatury w tym temacie jest 

nieuzasadniony ze względu na tematykę rozprawy, a co więcej wysoce problematyczny ze 

względu na mnogość podejść badaczy do ewaluacji nawet podobnych systemów 

transportowych. Na tej podstawie wytypowano popularne indykatory i przedstawiono je 

z podziałem na grupy w formie Tabeli 6. Listę wszystkich przeanalizowanych wskaźników 

zawiera Załącznik 1 do opracowania. 

Tab.6  Zbiór najpopularniejszych wskaźników służących do ewaluacji systemów transportowych z podziałem na grupy 

Środowisko 

naturalne 
Ekonomia Energia Społeczeństwo Transport 

 Poziom CO 

 Poziom NOx 

 Poziom 

cząstek 

stałych 

 Emisja CO 

 Emisja CO2 

 Emisja NOx 

 Emisja 

cząstek 

stałych 

 Hałas 

 Koszty 

kapitałowe 

 Średnie koszty 

operacyjne 

 Średni dochód 

 Średni 

przychód 

 Średnie zużycie 

paliwa 

 Rodzaj 

wykorzystywa-

nego paliwa 

 

 Poziom 

świadomości 

 Poziom 

akceptacji 

 Dostępność 

sieci 

transportowej 

 Relatywne 

koszty podróży 

 Społeczna 

ocena 

bezpieczeństwa 

 Punktualność 

 Jakość usługi 

 Bezpieczeństwo 

transportu 

 Natężenie ruchu 

(szczyt) 

 Natężenie ruchu 

(poza szczytem) 

 Średnia 

prędkość 

techniczna 

(szczyt) 

 Średnia 

prędkość 

techniczna 

(poza szczytem) 

 Ruch towarowy 

 Podział zadań 

przewozowych 

 Średnie 

obłożenie 

Źródło: opracowanie własne na podstawie [69] 

 

 Przedstawiony zbiór wskaźników służący do oceny systemów transportowych stanowi 

podstawę do wyboru wskaźnika efektywności na potrzeby rowerowego systemu dostaw. 
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Niestety wiele z nich dotyczy popytu na przewozy osób, co czyni je nieprzydatnymi z punktu 

widzenia celów opracowania. Szczególny charakter rowerowego systemu dostaw oraz fakt, że 

dotyczy on w większości transportu ładunków sprawia, iż potrzebna jest głębsza analiza 

tematu.  

W związku z powyższym w 2019 roku, przeprowadzono badania ankietowe na grupie 

30 ekspertów z różnych krajów Europy (w tym pracownicy naukowi w dziedzinie transportu 

oraz urzędnicy), zajmujących się tematyką logistyki rowerowej. Byli to przedstawiciele 

poszczególnych partnerów programu City Changer Cargo Bike (Horizon 2020). Badanie 

miało za zadanie hierarchizację  pod względem ważności wybranych wskaźników służących 

do ewaluacji, przez grupę osób posiadających praktyczne doświadczenie w omawianym 

temacie. Na potrzeby analizy wyodrębniono 45 wskaźników z 5 grup (analogicznie jak 

w Tabeli 6) oraz poproszono ekspertów o ocenę pod względem istotności zastosowania 

w ocenie systemu transportu rowerami towarowymi. Ankietowani udzielali odpowiedzi 

zgodnie z pięciostopniową skalą: 1- mało istotny, 5 – bardzo istotny. Tabela 7 zawiera 

opracowane wyniki ankiet, przedstawione w postaci rankingu uporządkowanego malejąco 

tj. od wskaźnika ocenianego najwyżej (najważniejszego) do najmniej istotnego. Próbę 

30 ankietowanych uznano za dopuszczalne minimum posiadające uzasadnienie statystyczne, 

zgodnie z literaturą tematu. 

Tab.7  Wyniki badań opinii ekspertów w zakresie wskaźników służących ocenie systemów dostaw rowerami 

Lp. Średnia ocena Nazwa 

Środowisko naturalne 

1 4,03 Emisja NOx 

2 4,00 Emisja CO2 

3 3,83 Hałas 

4 3,80 Emisja CO 

5 3,73 Emisja cząstek stałych 

6 3,67 Odsetek ludności narażonej na zanieczyszczenie powietrza 

7 3,43 Dzienna indywidualna zajętość przestrzenna związana z podróżami 

8 3,43 Dzienna indywidualna zajętość przestrzenna związana z parkowaniem 

9 3,27 Poziom emisji węglowodorów 

Ekonomia 

10 3,80 Koszt parkingów publicznych 

11 3,57 Taryfy transportu publicznego 

12 3,53 Ceny paliw i podatków 

13 3,30 Przystępność (udział w dochodzie przeznaczonym na transport) 

14 3,20 PKB na mieszkańca 
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15 3,17 Dotacje publiczne na transport 

16 3,03 Podatki lokalne 

17 3,00 Wydatki na transport 

18 2,83 Średnie przychody operacyjne 

19 2,80 Koszty kapitałowe 

20 2,73 Wskaźnik ubóstwa 

Energia 

21 3,40 Całościowe zużycie energii według rodzaju środka transportu 

22 3,37 Średnie zużycie paliwa 

23 3,20 Struktura floty według rodzaju paliwa 

24 3,17 Zużycie energii na mieszkańca według rodzaju paliwa 

Społeczeństwo 

25 3,73 Gęstość zaludnienia 

26 3,70 Poziom motoryzacji 

27 3,67 Posiadanie prywatnego samochodu 

28 3,33 Rozkład wieku społeczeństwa 

29 3,30 Wielkość transportu publicznego w stosunku do liczby ludności 

30 3,27 Liczba dzieci w gospodarstwie domowym 

31 3,10 Liczba osób w gospodarstwie domowym 

32 2,90 Rozkład płci społeczeństwa 

Transport 

33 3,97 Długość podróży zmotoryzowanych 

34 3,93 Długość podróży niezmotoryzowanych 

35 3,90 Dzienna liczba podróży 

36 3,90 Gęstość infrastruktury rowerowej 

37 3,87 Średnia długość podróży 

38 3,80 Struktura celów podróży 

39 3,80 Średni czas podróży 

40 3,80 Średni podział zadań (pojazd / km) 

41 3,73 Dostępność parkingów dla rowerów 

42 3,57 Intensywność ruchu towarowego 

43 3,47 Natężenie ruchu (opóźnienie w podróży) 

44 3,07 Gęstość sieci drogowej 

45 2,90 Punktualność 

Źródło: opracowanie własne  

 

Przytoczone wyniki badań dają pewne pojęcie o postrzeganiu przez ekspertów ewaluacji 

systemów dostaw rowerami towarowymi. Można stwierdzić powiązanie najważniejszych 

(zdaniem ankietowanych) wskaźników z tymi, wynikającymi bezpośrednio ze strategii 
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zrównoważonego rozwoju transportu. Jest to dobrze widoczne w przypadku grupy o nazwie 

„środowisko naturalne”, w której najwyżej ocenione zostały właśnie wskaźniki pochodzące 

wprost z idei ZRT. Również w pozostałych grupach, można odnaleźć podobną zależność. 

Należy zatem wnioskować, że poprawnie zdefiniowane kryterium oceny efektywności 

systemu dostaw powinno zawierać w sobie elementy ogólnego podejścia do strategii 

zrównoważonego rozwoju transportu [65].  

Fundamentalne znaczenie dla ostatecznego wyboru wskaźników powinny stanowić cele 

postawione w początkowym stadium wdrażania danego projektu. Zgodnie z koncepcją 

SMART zaproponowaną w źródle [102], należy w fazie formułowania uwzględniać 

następujące założenia dotyczące punktów docelowych, które powinny być: 

 szczegółowe (ang. specific) – jasno zdefiniowany cel, 

 mierzalne (ang. measurable) – zarówno cel i działania da się zmierzyć 

na konkretnym poziomie, 

 osiągalne (ang. achievable) – cel realny do osiągnięcia w pryzmacie 

np. panujących warunków, 

 istotne (ang. relevant) – odzwierciedlające realną wartość w stosunku do stanu 

obecnego, 

 określone w czasie (ang. time bound) – osiągnięcie celu zostało sprecyzowane 

w czasie. 

Cele sformułowane zgodnie z tą ideą, pozwalają na odpowiedni dobór wskaźników do 

oceny ich osiągnięcia w określonych ramach czasowych. Zatem, nawiązując do ogólnych 

założeń opracowania zawartych w początkowych jego częściach akcentuje się, iż jednym 

z filarów oceny systemu jest porównanie kosztów wykonania usługi transportu, przez co 

odwołuje się do wymiaru ekonomicznego jego funkcjonowania. Przyczyną takiego stanu 

rzeczy jest przeświadczenie, że zarówno w przypadku małych, jak i dużych przedsiębiorstw, 

kwestia osiąganych zysków z działalności stoi na wysokim szczeblu hierarchii celów. Firma, 

która nie ma wypracowanych zysków, nie posiada płynności finansowej, będzie 

prawdopodobnie mniej skłonna do ponoszenia dodatkowych nakładów pieniężnych na 

przykład na ekologiczne środki transportu. Można uznać za naturalne, iż ważniejsze będzie 

dla niej zwiększenie zysków i minimalizacja kosztów aniżeli inne aspekty (w tym 

ekologiczne). Chcąc, aby opisywane w opracowaniu podejście do problemu, znalazło 

odzwierciedlenie w rzeczywistych systemach transportowych oraz stanowiło narzędzie do 

poprawy konkurencyjności na rynku usług, zakłada się ewaluację systemu głównie pod 
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względem ekonomicznym. Równocześnie, nie można zapomnieć o wyższości wymiaru 

ekologicznego w pryzmacie długomyślności nad tym czysto ekonomicznym (doraźnym), 

czego przykładem są założenia zrównoważonego rozwoju transportu. Wnioskować można, że 

te dwa, czasem sprzeczne aspekty należy co najmniej przeciwstawić w formie adekwatnego 

wskaźnika oceny. 

W związku z powyższym, w doborze kryterium efektywności stanowiącego podstawę do 

uzasadnienia funkcjonowania systemu dostaw, uwzględnia się aspekty: środowiskowy oraz 

ekonomiczny jako dwa najważniejsze w kontekście transportu ładunków. Kryterium 

efektywności 𝐾𝑒 definiuje się zatem w następujący sposób: 

 

 𝐾𝑒 = ∑     
𝑃𝑖 − [𝐾𝑂𝑖(𝑡𝑍𝑖) +  𝐾𝑆𝑖

(𝑊𝑖)]

𝑊𝑖

𝑁𝑍
𝑖=1  → 𝑚𝑎𝑥 (2) 

gdzie: 

𝐾𝑒 – wartość wskaźnika oceny efektywności dla i-tego zlecenia 

transportowego [PLN/tkm], 

𝑁𝑍 – łączna liczba obsłużonych zleceń, 

𝑃𝑖 – przychód brutto pozyskany w wyniku realizacji i-tego zlecenia 

transportowego [PLN], 

𝐾𝑂𝑖
(𝑡𝑍𝑖

) – suma kosztów operacyjnych wynikających z czasu zaangażowania środka 

transportu do realizacji i-tego zlecenia transportowego [PLN], 

𝐾𝑆𝑖
(𝑊𝑖) – suma kosztów środowiskowych wygenerowanych wskutek wykonania pracy 

przewozowej na poczet i-tego zlecenia transportowego [PLN], 

𝑊𝑖  – wykonana praca przewozowa dla i-tego zadania przewozowego [tkm]. 

 

Przychód. Przychód należy rozumieć jako przypływ aktywów do przedsiębiorstwa, 

będący konsekwencją wykonania danego zlecenia transportowego bez uwzględnienia 

poniesionych kosztów. W praktyce biznesowej istnieje kilka schematów pobierania opłaty za 

realizację przewozu. Stawka może być odniesiona do liczby sztuk przesyłki, wagi, gabarytów, 

odległości przewozu lub kombinacji wcześniej wymienionych – np. waga/gabaryt 

(tj. objętość). Z uwagi na stosunkowo małe zróżnicowanie wagowe ładunków przyjętych 

w późniejszej analizie, zdecydowano o obliczeniu należności za wykonanie usługi 

przewozowej za pomocą następującego wzoru (3): 
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 𝑃𝑖 = 𝑁𝑃𝑖 ∙ 𝑐𝑃𝑖 (3) 

gdzie: 

𝑁𝑃𝑖 – liczba paczek/przesyłek przewiezionych w ramach i-tego zlecenia 

przewozowego [szt.], 

𝑐𝑃𝑖 – stawka stanowiąca cenę za przewóz jednej sztuki przesyłki w ramach i-tego zlecenia 

przewozowego [PLN/szt.]. 

 

Koszty operacyjne. W ogólnym rozumieniu, pojęcie kosztu definiowane jest jako: 

„wyrażone w jednostkach pieniężnych zużycie fizyczne i naturalne rzeczowych składników 

majątku trwałego i usług oraz pracy ludzkiej w celu uzyskania zamierzonych przez jednostkę 

efektów, w danym okresie analitycznym” [299]. Struktura kosztów w przedsiębiorstwie 

transportowym może być różna w zależności od podejścia badacza. W literaturze istnieje 

wiele klasyfikacji kosztów przedsiębiorstwa, które w odmiennych badaniach przeplatają się 

ze sobą, przyjmując zarazem różne definicje. Niemniej jednak, w odniesieniu do ustawy 

o rachunkowości [131], wyszczególnia się koszty działalności operacyjnej jako te, które 

ponosi dane przedsiębiorstwo w celu sprzedaży usług i/lub produktów, czyli stanowiące 

wynik działalności statutowej (takie podejście jest zgodne z literaturą przedmiotu [81], [82], 

[299]). W ich skład wchodzą również elementy niezwiązane bezpośrednio z procesem 

transportowym, a na przykład z realizacją inwestycji, dlatego też ich uwzględnienie 

w procesie symulacji, może niepotrzebnie przyczynić się do fałszowania wyników badań. 

Zgodnie z powyższym wyszczególnia się następujące pozycje kosztowe działalności 

operacyjnej, mające bezpośredni związek z procesem realizacji przewozu [na podstawie 299]: 

 koszty zużycia środków trwałych, 

 koszty zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych, 

 koszty usług obcych, 

 podatki i opłaty, 

 wynagrodzenia pracowników oraz inne świadczenia, 

 pozostałe koszty (np. delegacje). 

Istotnym jest fakt, iż poszczególne pozycje kosztowe, mogą zależeć głównie od czasu lub 

bezpośrednio od przebiegu, co powoduje konieczność uwzględnienia „wspólnego 

mianownika” w dogłębnej analizie działalności firmy [305]. Na potrzeby rozprawy, 

posłużono się rozważaniami zawartymi w źródle [271], które stanowią podstawę do agregacji 
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metody wyznaczenia kosztów przewozu rowerem towarowym za pomocą czasu 

zaangażowania pojazdu w proces technologiczny. 

 

Koszty środowiskowe. Na podstawie wcześniejszych badań [271], definiuje się 

zewnętrzne koszty transportu (lub inaczej koszty środowiskowe) jako: wyrażone w pieniądzu 

negatywne skutki zewnętrze przemieszczania ludzi i dóbr, które nie mają odzwierciedlenia 

w cenie samego procesu [218]. Ich lista jest stosunkowo długa, a jej składniki mogą być 

trudne do oszacowania ([76], [184], [185], [261]). Z przeglądu literatury wynika, że 

w obliczeniach kosztów środowiskowych występuje duży margines błędu, a nawet zdarzyć 

się może brak zgodności wyników pomiędzy podobnymi badaniami. W przytoczonym 

podejściu powiela się metodykę zastosowaną w [271], w której na podstawie prac 

europejskich oraz polskich badaczy (w tym: [150], [218], [292]), dokonano oszacowania 

całościowych kosztów zewnętrznych dla danego środka transportu oraz miejsca jego użycia 

(tzn. Polski), z uwzględnieniem następujących składników:  

 koszty niedoboru infrastruktury,  

 koszty wypadków,  

 koszty zanieczyszczenia powietrza i koszty opieki medycznej,  

 koszty zanieczyszczenia powietrza i strat bioróżnorodności,  

 koszty hałasu,  

 koszty zmian klimatycznych,  

 koszty defragmentacji terenu i zmian w krajobrazie. 

 

Obliczeń kosztów środowiskowych 𝐾𝑆𝑖  dokonano na podstawie wzoru (4). 

 𝐾𝑆𝑖 = 𝑊𝑖 ∙ 𝑐𝑠𝑖 (4) 

gdzie: 

𝐾𝑆𝑖   – koszt środowiskowy obliczony dla pojazdu wykorzystywanego do przewozu 

w ramach i-tego zlecenia przewozowego [PLN],  

𝑐𝑠𝑖 – jednostkowy koszt środowiskowy dla i-tego przewozu w odniesieniu do wykonanej 

pracy przewozowej w danym kraju [zł/tkm]. 

 

Zdefiniowane kryterium oceny efektywności jest wynikiem kompromisu pomiędzy: 

postulatami strategii zrównoważonego rozwoju transportu, dotychczasowymi osiągnięciami 

w kontekście ewaluacji systemów transportowych, badań własnych oraz szczególnego 
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charakteru systemu dostaw rowerami towarowymi. Jednocześnie, przez swoją 

„uniwersalność” może ono zostać użyte w analizie ekonomicznej lub optymalizacji 

finansowej istniejących systemów (notabene nie tylko wykorzystujących rowery towarowe), 

jak również może stanowić podstawę do prognoz rozwoju działalności przedsiębiorstwa 

w aspekcie np. ekologicznym. Wydaje się, iż dobrze współgra z podejściem 

reprezentowanym w strategii zrównoważonego rozwoju transportu, uwzględniając w pewnym 

stopniu każdy z trzech sektorów zobrazowanych na Rysunku 18 (s. 64). Równocześnie 

podejmuje wspólny kierunek z aktualnym stanem wiedzy w zakresie oceny systemów 

transportowych, reprezentując zarazem podejście stricto ekonomiczne. 

4.3. Zagadnienie analizy popytu na przewozy ładunków 

Charakterystyka ogólna. W przedstawionym modelu systemu dostaw, popyt 

na przewozy ładunków jest elementem charakteryzującym wpływ środowiska zewnętrznego. 

Oznacza to, że nie ma możliwości sterowania nim. Podstawową jednostką kształtującą popyt 

jest zamówienie na dostawę towarów. Jest to zapotrzebowanie klienta na usługi przewozu, 

zgłoszone na rynku. Zbiór takich zleceń dla jednego przedsiębiorstwa, tworzy popyt na usługi 

firmy transportowej a w uogólnieniu, zbiór zamówień wszystkich podmiotów gospodarczych 

na danym obszarze, reprezentuje popyt na usługi transportowe na nim występujące. 

Można przyjąć, że w mieście generowane są co najmniej dwa rodzaje strumieni 

ładunków. Należą one do odrębnych branż, a mianowicie: KEP oraz TSL (Transport, 

Spedycja, Logistyka). Pierwsza z nich dotyczy przesyłek kurierskich, tj. zazwyczaj lekkich, 

drobnych ładunków, często listów. Branża TSL reprezentuje natomiast ładunki cięższe, 

pełniące funkcje zaspokojenia podstawowych potrzeb przedsiębiorstw (sklepów, restauracji 

itp.). Każdy ze strumieni charakteryzuje się odmienną specyfiką obsługi, odzwierciedloną 

przez inne rozwiązania technologiczne procesu transportowego.  

Popyt na usługi kurierskie jest zazwyczaj tajemnicą handlową danego przedsiębiorstwa. 

Jest ona na tyle trudno dostępna, że pomimo wielu prób ich pozyskania, nie udało się 

nawiązać współpracy z żadnym podmiotem w celu przeprowadzenia szczegółowej analizy. 

Należy zarazem wspomnieć, że polskie prawo nie definiuje pojęcia usługi kurierskiej od 2003 

roku [89], a jedynie przesyłkę kurierską. Zgodnie z [129] jest to szczególny rodzaj przesyłki 

pocztowej (z definicji: „rzecz opatrzona oznaczeniem adresata i adresem, przedłożoną do 

przyjęcia lub przyjęta przez operatora pocztowego w celu przemieszczenia i doręczenia 

adresatowi”). Przesyłkę kurierską definiuje się zatem jako: „przesyłka listowa będąca 

przesyłką rejestrowaną lub paczka pocztowa, przyjmowaną, sortowaną, przemieszczaną 
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i doręczaną w sposób łącznie zapewniający: bezpośredni odbiór przesyłki pocztowej 

od nadawcy, śledzenie przesyłki pocztowej od momentu nadania do doręczenia, doręczenie 

przesyłki pocztowej w gwarantowanym terminie określonym w regulaminie świadczenia usług 

pocztowych lub w umowach o świadczenie usług pocztowych, doręczenie przesyłki pocztowej 

bezpośrednio do rąk adresata lub osoby uprawnionej do odbioru, uzyskanie pokwitowania 

odbioru przesyłki pocztowej w formie pisemnej lub elektronicznej” [129]. Pomimo licznych 

nieścisłości terminologii stosowanej w aktach prawnych oraz w samej branży KEP, przyjmuje 

się, iż cechą charakterystyczną usług kurierskich jest duży wolumen przesyłek o małej wadze 

(do 31,5kg) [89], dostarczanych przeważnie w systemie „door to door”, w ścisłych oknach 

czasowych. Tak przedstawiony popyt na przewozy, determinuje użycie środków transportu 

dostosowanych do lekkiej drobnicy, której obsługa wymaga licznych postojów, zazwyczaj 

w miejscach do tego nieprzystosowanych. 

Drugim strumieniem zidentyfikowanym w rozprawie jest popyt na usługi transportowe 

z zakresu branży TSL. Pomimo, iż samo to określenie jest nieprecyzyjne i pozostaje obiektem 

nieporozumień w świecie nauki, wykorzystano go do opisania ładunków stanowiących 

zaopatrzenie w dobra podmiotów gospodarczych. Równocześnie nie pozostają one pod 

jurysdykcją prawa pocztowego, stąd nie muszą być (między innymi) monitorowane. Obsługa 

takiego popytu, będzie się charakteryzować powtarzalnością odbiorców, od których można 

wymagać spełnienia podstawowych norm technicznych dotyczących technologii przeładunku. 

Oznacza to, że dostarczając systematycznie dany towar do konkretnego sklepu (np. beczki 

z piwem), przypuszczalnie odbiorca zapewni miejsce do przeprowadzenia operacji 

rozładunku oraz posiada sprzęt dedykowany do jednostki transportowej (np. wózek 

do przewozu beczek) itd. Oczywiście nie należy uznawać, że ta utopijna sytuacja będzie 

występować u każdego klienta, jednakże istnieje takie prawdopodobieństwo. 

Oba z opisanych strumieni mogą być z powodzeniem obsługiwane przez rowery 

towarowe. Ponadto, nawiązując do strategii zrównoważonego rozwoju transportu, dobrym 

wyjściem wydaje się ich konsolidacja w ramach współpracy branż TSL i KEP. Można 

to osiągnąć, przez użycie w procesie transportu centrum przeładunkowego wykorzystującego 

przeładunek kompletacyjny. Nie zmienia to faktu, iż zaproponowane poniżej modele 

matematyczne, dzięki swej uniwersalności znajdą zastosowanie w każdej z grup. 

 

Model matematyczny popytu. Jako podstawową jednostkę kształtującą popyt na 

przewozy ładunków w mieście, przyjęto pojedyncze zamówienie o odpowiednich 
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parametrach numerycznych. Z tego względu, model popytu w postaci ogólnej można 

przedstawić jako uporządkowany (względem czasu) zbiór pojedynczych zleceń: 

 𝐷 = {𝜌1, 𝜌2, … , 𝜌𝑛} (5) 

gdzie: 

𝜌𝑖 – i-te zamówienie w potoku: 1i i
ρ ρ

  jeżeli 1i i
t t


 , i

t  – moment pojawienia się i-tego 

zamówienia; 

𝑛 – liczba zamówień w potoku. 

 

W postaci ogólnej parametrami pojedynczego zlecenia mogą być: masa partii ładunku, 

wymiary zewnętrzne, interwał czasowy pomiędzy zamówieniami lub/i odległość dostawy.  

 𝜌 = 〈
𝑜

,
𝑑

,  , 𝜔, 〈𝜃𝑙 , 𝜃𝑤, 𝜃ℎ〉〉 (6) 

gdzie: 


𝑜
 i 

𝑑
 – wierzchołki sieci transportowej definiujące lokalizację nadawcy i odbiorcy 

partii towaru, odpowiednio: 
𝑜

∈ 𝛨 ,
𝑑

∈ 𝛨;  

 – interwał czasu pomiędzy momentem pojawienia się danego oraz poprzedniego 

zamówienia [min]; 

𝜔 – masa partii ładunku [kg]; 

〈𝜃𝑙 , 𝜃𝑤, 𝜃ℎ〉 – wymiary jednostki ładunkowej – odpowiednio: długość, szerokość oraz 

wysokość [cm]. 

 

Podział zamówień według nadawców i odbiorców w przypadku, gdy ich potok stanowi 

skończoną liczbę elementów, przedstawia się w postaci macierzy podróży ∆. Co więcej, dla 

pojedynczego zlecenia zestaw opisujących je parametrów numerycznych posiada charakter 

deterministyczny, lecz dla całego potoku zamówień są to zmienne losowe. Dlatego też model 

popytu przedstawia się jako zestaw zmiennych losowych charakteryzujących parametry 

pojedynczego zlecenia: 

 𝐷 = 〈∆,  ̃, �̃�, 〈𝜃�̃� ,  𝜃�̃�,  𝜃ℎ̃〉〉 (7) 

gdzie: 

x  – zmienna losowa charakteryzująca odpowiedni numeryczny parametr popytu x . 
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4.4. Zagadnienie wyznaczania tras przejazdu 

Charakterystyka ogólna. Jednym z podstawowych problemów w planowaniu oraz 

eksploatacji większości współczesnych systemów transportowych jest poszukiwanie 

optymalnej ścieżki przejazdu pojazdów [254]. Pomimo ciągłego wzrostu wiedzy w tym 

temacie i zarazem możliwości technicznych, silna konkurencja na rynku usług oraz 

zmieniający się styl życia społeczeństwa wymaga poszukiwania coraz to nowych narzędzi 

pomocnych przy realizacji dostaw ładunków. Jak można wnioskować po analizie źródeł 

literaturowych, niewystarczające jest odnalezienie jedynie najszybszej trasy przejazdu dla 

środka transportu, bez uwzględnienia np. specyfiki ładunku, możliwości ładunkowych 

pojazdu, czy okien czasowych dla dostaw ([4], [70], [124], [133], [137], [167], [189], [191], 

[229]). Cała masa ograniczeń występujących w procesie dystrybucji, wymaga modyfikacji, 

łączenia, ciągłego udoskonalania pierwotnych modeli, co powoduje dramatyczny wzrost ich 

skomplikowania. W tym miejscu celowo zawarto krótką charakterystykę problemu 

marszrutyzacji, z uwagi na wykorzystanie jego składników w opracowaniu. Jednocześnie 

uznano za bezzasadną, zbyt szczegółową analizę tego zagadnienia. 

Tematyka wyznaczania tras przejazdu jest problemem podejmowanym przez wielu 

badaczy od ponad 150 lat, lecz mimo to nadal wydawać się może niedostatecznie wyczerpana 

lub odkryta. W istocie sam charakter rozważań należący do problemów NP. – trudnych [101] 

sprawia, że odnalezienie akceptowalnych rozwiązań jest nie tylko złożone, ale i czasochłonne. 

Jak podają źródła [116], pierwszą definicję problemu komiwojażera będącego zarazem 

powszechnym przykładem opisywanej problematyki, podał w 1859 roku W.R. Hamilton. 

Prosty w definicji oraz niezwykle trudny w odnalezieniu optymalnego rozwiązania problem 

przedstawia się następująco: sprzedawca wyrusza z punktu początkowego stanowiącego jego 

siedzibę i planuje odwiedzić każdego ze swoich klientów dokładnie jeden raz, po czym 

wrócić w miejsce startowe. Trasa, po której będzie się poruszać powinna być najkrótsza. 

W tak zadanym problemie oraz przy założeniu, że trasy pomiędzy klientami mają różne wagi 

(odległości - tzn. odcinki nie są symetryczne), a liczba klientów wynosi 10, wybór należy 

przeprowadzić spośród ponad 3,6 miliona tras. 

Omawiany problem jest szczególnym przypadkiem zagadnienia układania tras pojazdów 

(inne nazwy: problem marszrutyzacji, trasowania pojazdów, wyznaczania planów 

przewozów), które zostało zdefiniowane w 1959 roku. Pomimo wielu lat badań, w dalszym 

ciągu poszukuje się nowych, lepszych metod rozwiązań dla tej tematyki, natomiast pierwotna 

forma problemu doczekała się licznych kombinacji. W najprostszej formie, zagadnienie 
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można opisać na przykładzie przedsiębiorstwa transportowego, mającego za zadanie 

rozwózkę określonego, jednorodnego ładunku zgodnie ze zgłaszanym zapotrzebowaniem 

przy użyciu środków transportu o ograniczonej przestrzeni ładunkowej (ewentualnie 

ładowności) [297]. Model matematyczny dla wspomnianego przypadku przedstawia się 

następująco [na podstawie 116]:  

 

 𝑚𝑖𝑛. 𝐹(𝑥) = ∑ ∑ ∑ 𝑐𝑖𝑗𝑥𝑖𝑗
𝑘𝑛𝑏

𝑘=1
𝑛𝑑
𝑗=0

𝑛𝑑
𝑖=0  (8) 

 ∑ ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘 = 1 𝑑𝑙𝑎 𝑗 = 0, 1, … , 𝑛𝑑

𝑛𝑏
𝑘=1

𝑛𝑑
𝑖=0  (9) 

 ∑ 𝑥𝑖𝑝
𝑘𝑛𝑑

𝑖=0 − ∑ 𝑥𝑝𝑗
𝑘𝑛𝑑

𝑗=0 = 0 𝑑𝑙𝑎 𝑝 = 0, 1, … , 𝑛𝑑  𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑏 (10) 

 ∑ 𝑥0𝑗
𝑘𝑛𝑑

𝑗=1 ≤ 1 𝑑𝑙𝑎 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑏 (11) 

 𝑧𝑖 − 𝑧𝑗 + (𝑛𝑑 + 1) ∑ 𝑥𝑖𝑗
𝑘𝑛𝑏

𝑘=1 ≤ (𝑛𝑑 + 1) − 1 𝑑𝑙𝑎 𝑖, 𝑗 = 1, … , 𝑛𝑑  𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑖 ≠ 𝑗 (12) 

 𝑥𝑖𝑗
𝑘 = {

0
1

 𝑑𝑙𝑎 𝑖, 𝑗 = 0,1, … , 𝑛𝑑  𝑜𝑟𝑎𝑧 𝑘 = 1, … , 𝑛𝑏 (13) 

 

gdzie: 

𝑛𝑑 – liczba odbiorców obsługiwanych przez dany magazyn, 

𝑛𝑏 – liczba środków transportu w przedsiębiorstwie, 

𝑐𝑖𝑗- koszt przewozu pomiędzy i-tym i j-tym odbiorcą, 

𝑥𝑖𝑗
𝑘 - zmienna przyjmująca wartość 1, gdy k-ty pojazd porusza się po trasie mającej 

połączenie pomiędzy i-tym i j-tym odbiorcą lub 0, gdy brak jest takiego połączenia, przy 

założeniu, że i≠j, 

𝑧𝑖  , 𝑧𝑗  – zmienne rzeczywiste, gdzie i≠j. 

 

Rozpoczęcie i zakończenie rozwózki odbywa się z jednego i tego samego miejsca, na 

przykład magazynu (11), natomiast każdy klient powinien zostać odwiedzony wyłącznie 

przez jeden pojazd (10), zaspokajając w całości popyt na towar. Celem nadrzędnym 

przedsiębiorstwa jest realizacja zadania przewozowego w taki sposób, aby koszt przejazdu 

był jak najniższy (8). Warunek ograniczający (9) odpowiada za jednoznaczne przypisanie 

odbiorcy do trasy jednego środka transportu. Równanie (12) zabezpiecza model przed 
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powstaniem tras będących cyklami skróconymi. Warunek (13) reprezentuje zmienną 

decyzyjną ustalającą kwestię połączenia pomiędzy węzłami. W tak przedstawionym 

problemie, występują dwie podstawowe kwestie optymalizacyjne: wyodrębnienie 

z obsługiwanego obszaru rejonów, przypisanych do konkretnego pojazdu oraz wyznaczenie 

kolejności dostaw w tych rejonach [116].  

Popularnym podejściem stosowanym jako punkt wyjściowy przy rozwiązywaniu tego 

typu zagadnień jest wykorzystanie teorii grafów, za pomocą której sieć drogową przedstawia 

się jako łuki grafu o określonych wagach, natomiast klientom odpowiadają jego wierzchołki. 

Zgodnie z powyższym, dany jest graf (14): 

 𝐺 = 〈𝛨,, 𝐶〉 (14) 

gdzie: 

𝛨 – zbiór węzłów/ wierzchołków odpowiadających klientom oraz dostawcy, 

 – zbiór krawędzi reprezentujących możliwe połączenia pomiędzy i-tym i j-tym 

klientem, 

𝐶 – macierz wag, gdzie: 𝑐𝑖𝑗 – waga krawędzi wyrażona jako liczba nieujemna, 

odpowiadająca kosztowi przejazdu pomiędzy i-tym i j-tym klientem. 

 

Magazyn, z którego prowadzona jest dystrybucja, reprezentowany jest na grafie w postaci 

jednego z wierzchołków. Jest to równocześnie punkt startowy i końcowy każdej trasy. 

Przykładowy graf przedstawia Rysunek 19, na którym kolorem zielonym oznaczono 

magazyn, natomiast kolorem niebieskim – odbiorców. 

 

Rys.19.  Przykład grafu obrazującego problem rozwózki wraz z dopuszczalnymi wariantami tras (cyklami Hamiltona)  

przypisanymi do poszczególnych obszarów. Opracowanie własne 
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Wagi łuków mogą reprezentować długość odcinka sieci drogowej, koszt lub czas 

przejazdu. Również wierzchołki mogą być zdefiniowane poprzez reprezentowany popyt 

klientów oraz opisane zbiorem innych cech takich jak np. okna czasowe, czy też średni czas 

obsługi klienta.  

Istotnym zagadnieniem jest odpowiednia parametryzacja dóbr i pojazdów [277]. Pierwsze 

wyrażone są często w danej jednostce ładunku np. masie (ładunki masowe - materiały sypkie, 

ciężkie,), objętości (ładunki przestrzenne), paletowych jednostkach ładunkowych (dla 

ładunków neutralnych spaletyzowanych) lub innych w zależności od specyfiki popytu. 

Obligatoryjnie, przyjęte parametry ładunku muszą współgrać z parametrami opisującymi 

magazyny (tj. klientów) oraz pojazdy. Tak więc, jeżeli przyjąć, że jednostkę popytu wyraża 

się w kilogramach, również ładowność pojazdu powinna być wyrażona w tej samej jednostce 

(lub jej krotności). Warto jednak zwrócić uwagę, iż w rozpatrywanym zagadnieniu, 

dopuszczalnym jest użycie niejednorodnych pojazdów, co przybliża rozważania teoretyczne 

do rzeczywistości. Takie założenia reprezentowane są w modelu matematycznym np. poprzez 

zastosowanie odmiennych kosztów przejazdu pomiędzy wierzchołkami grafu dla różnych 

typów pojazdów. 

Wspomniana złożoność problemu oraz mnogość jego wariantów powoduje, że konieczne 

było usystematyzowanie całości zagadnienia. W wyniku tego powstał szereg klasyfikacji 

dotyczących marszrutyzacji [156], [157], [158], [287]. Różnią się one przede wszystkim 

stopniem szczegółowości podziału. Z uwagi na fakt, że niniejsze opracowanie nie ma na celu 

przeglądu całości spektrum problemu VRP, wskazano jedynie dwie klasyfikacje, które 

stanowią dopełnienie rozprawy.  

Pierwsza z nich, opracowana na podstawie [278], rozróżnia następujące grupy wariantów: 

 CVRP (Capacitated Vehicle Routing Problem) – wariant z jednakowymi 

środkami transportu tzw. homogeniczny, 

 MDVRP (Multiple Depot Vehicle Routing Problem) – wariant, w którym 

dystrybucja dóbr odbywa się z kilku magazynów, 

 VRPTW (Vehicle Routing Problem with Time Windows) – wariant, w którym 

obsługa klienta odbywa się w określonych ramach czasowych, 

 SVRP (Stochastic Vehicle Routing Problem) – występuje, gdy w elementach 

modelu znajdzie się składnik o charakterze stochastycznym, 

 PVRP (Periodic Vehicle Routing Problem) – wariant, w którym dystrybucja dóbr 

odbywa się okresowo, 
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 SDVRP (Split Delivery Vehicle Routing Problem) – wariant, gdzie jedno 

zamówienie może zostać obsłużone przez kilka środków transportu, 

 VRPPD (Vehicle Routing Problem with Pick Ups and Deliveries) – wariant, 

w którym pojazdy zabierają ładunek powrotny, 

 VRPB (Vehicle Routing Problem with Backhauls) – kombinacja problemu 

z ładunkiem powrotnym. 

W przedstawionej klasyfikacji zidentyfikowano najpopularniejsze grupy odmian 

problemu marszrutyzacji, jednak badając wnikliwie literaturę tematu, można uznać go za 

niekompletny. Z tego względu odwołano się do bardziej szczegółowego podziału zawartego 

między innymi w [28]. Stworzona na podstawie źródła klasyfikacja przedstawia rodzinę VRP 

oraz przypisane podziały w zależności od kryterium zaprezentowane na Rysunku 20.  

  

 

 

 

 



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

str. 82 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022  

 

 

 

 



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022 str. 83 
 
 

 

Rys.20.  Klasyfikacja problematyki marszrutyzacji pojazdów na podstawie cech własnych systemu. Opracowanie własne 

na podstawie [28] 
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Tak sformalizowany podział wariantów trasowania pojazdów daje lepszy pogląd na 

całość zagadnienia. Można w nim odnaleźć elementy przytoczone w pierwszej klasyfikacji, 

jednakże sam problem jest analizowany globalnie. W nagłówku danej grupy podano 

kryterium według, którego realizowany jest podział. Dla przykładu, jeżeli wziąć pod uwagę 

charakter fizyczny problemu, można za pomocą schematu odnaleźć wariant o grafie 

skierowanym, klientach zlokalizowanych na węzłach, o pojedynczym punkcie nadania bez 

magazynów pomocniczych i pojazdach heterogenicznych. Możliwości kombinacji wariantami 

podanymi na rysunku, prawdopodobnie zawierają większość stosowanych modyfikacji VRP, 

co dodatkowo uzmysławia jak złożona jest to tematyka. 

 

Model sieci transportowej systemu dostaw. Do modelowania sieci transportowej 

przyjęto podejście bazujące na teorii grafów, zgodnie z którą sieć przedstawiono jako parę 

podzbiorów – wierzchołków i krawędzi: 

 

 Ω = 〈{
𝑖
}, {𝑗}〉, ∀𝑖

∈ 𝛨, ∀𝑖
 ∈   (15) 

gdzie: 


𝑖
 – i-ty wierzchołek będący elementem zbioru wszystkich wierzchołków sieci 𝛨, 

𝑗 – j-ta krawędź będąca elementem zbioru wszystkich krawędzi sieci . 

 

Odbiorcy ładunków stanowią wierzchołki sieci transportowej (klienci), natomiast 

krawędzie reprezentują odcinki sieci drogowej łączącej odbiorców. Punkt przeładunkowy, 

z którego realizowane będzie nadanie ładunku, został przedstawiony jako wierzchołek sieci. 

Dodatkowo, wierzchołki zostały scharakteryzowane przez zespół koordynat geograficznych, 

(tj. współrzędne GPS) oraz listy krawędzi wejściowych i wyjściowych: 

 

  = 〈𝑥, 𝑦, 𝑖𝑛, 𝑜𝑢𝑡〉 (16) 

gdzie: 

x  oraz y  – koordynaty charakteryzujące lokalizację wierzchołka, 

𝑖𝑛 oraz 𝑜𝑢𝑡 – zbiory krawędzi wejściowych i wyjściowych dla wierzchołka, 

odpowiednio: 𝑖𝑛 , 𝑜𝑢𝑡  . 
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Przyjmuje się, że parametrami krawędzi są: waga i wierzchołki: początkowy oraz 

końcowy: 

  = 〈𝑤 ,
𝑜𝑢𝑡

 ,
𝑖𝑛

〉 (17) 

gdzie: 

𝑤 – waga krawędzi (długość odcinka sieci drogowej, koszt lub czas przejazdu), 


𝑜𝑢𝑡

 oraz 
𝑖𝑛

 – początkowy i końcowy wierzchołek krawędzi, odpowiednio: 
𝑜𝑢𝑡

∈ 𝛨, 


𝑖𝑛

 ∈ 𝛨. 

 

Przykład. 

 

 
Rys.21.  Przykładowa sieć transportowa zobrazowana za pomocą grafu. Opracowanie własne 

 

 Na Rysunku 21 przedstawiono przykładową sieć transportową w postaci grafu G1. 

Zgodnie z zaprezentowanym modelem matematycznym można go opisać jako parę 

podzbiorów: W1 (zbiór wierzchołków) i K1 (zbiór krawędzi). 

 

 𝐺1 = {𝛨1,1, 𝐶1} (18) 

gdzie: 

 𝛨1 = {1, 2, 3, 4, 5}  (19) 
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  1 = {15̅̅̅̅ ; 14̅̅̅̅ ; 23̅̅̅̅ ; 24̅̅̅̅ ; 34̅̅̅̅ ; 45̅̅̅̅ ; 52̅̅̅̅ }  (20) 

 

Równocześnie każdy element ze zbiorów posiada swój zestaw parametrów opisujących. 

W przytoczonym przykładzie lokalizacja wierzchołków wchodzących w skład zbioru 𝛨1 

opisana jest za pomocą współrzędnych: x i y oraz pary krawędzi wejściowych i wyjściowych: 

in i out. Tabela 8 przedstawia parametry dla wszystkich wierzchołków ze zbioru 1.  

Tab.8  Parametry wierzchołków przykładowej sieci transportowej 

Wierzchołek 𝒙 𝒚 𝒊𝒏 𝒐𝒖𝒕 

1 2,5 12,8 - 15̅̅̅̅ ;  14̅̅̅̅   
2 7,8 3,2 52̅̅̅̅  23̅̅̅̅ ;  24̅̅̅̅  

3 3,3 7 23̅̅̅̅  34̅̅̅̅  

4 16,8 4,8 14̅̅̅̅ ;  24̅̅̅̅ ;  34̅̅̅̅ ;  45̅̅̅̅  

5 10,9 11,8 15̅̅̅̅ ;  45̅̅̅̅  52̅̅̅̅  
Źródło: opracowanie własne 

 

Elementy zbioru 1, stanowiącego zbiór krawędzi opisane są za pomocą wagi w, 

wyrażonej jako koszt przejazdu danym odcinkiem sieci oraz parą wierzchołków: 

początkowym i końcowym. Warto zauważyć, iż rozpatrywany graf jest skierowany. Tabela 9 

przedstawia parametry opisujące jego poszczególne krawędzie. 

Tab.9  Parametry krawędzi przykładowej sieci transportowej 

Krawędź 𝒘 
𝒐𝒖𝒕

 
𝒊𝒏

 

15̅̅̅̅  15 1 5 

14̅̅̅̅  35 1 4 

23̅̅̅̅  10 2 3 

24̅̅̅̅  30 2 4 

34̅̅̅̅  40 3 4 

45̅̅̅̅  20 4 5 

52̅̅̅̅  25 5 2 
Źródło: opracowanie własne 

 

4.5. Zagadnienie wyboru lokalizacji punktów przeładunkowych 

Charakterystyka ogólna. Transport ładunków rowerami towarowymi posiada wiele 

ograniczeń, z których jednym z najważniejszych wydaje się być ograniczona odległość 

dostawy. Jak wynika z badań [205 za 88] może się ona wahać w przedziale od 1 do 166km, 

natomiast 90% przewozów jest krótsza niż 75km. Należy również założyć jej zależność od 

otoczenia systemu oraz zagęszczenia odbiorców. Z tego względu, powszechnym, 
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w praktycznych implementacjach systemów rowerowych, jest stosowanie punktów 

przeładunkowych [13]. Dzięki nim skraca się dystans konieczny do pokonania przez 

kierującego rowerem, przez co zwiększa się efektywność tej części łańcucha dostaw.  

Wyróżnia się dwa typy punktów przeładunkowych: stacjonarne oraz mobilne [36]. 

Przykładem pierwszego może być: pomieszczenie magazynowe, dedykowana zatoka 

przeładunkowa, automat wydający przesyłki odbiorcom. Przyczepa (np. naczepa) ciężarowa, 

kontenerowa jednostka ładunkowa są natomiast przykładami wariantów mobilnych.  

Punkty przeładunkowe wykorzystywane w systemie dystrybucji ładunków rowerami 

towarowymi, mają dużo cech wspólnych z centrami logistycznymi [29], [110], [146], [192], 

rozumianymi jako budowle magazynowe tworzone często w obrębie lub okolicach miast, 

celem reorganizacji procesu transportu. Dochodzi w nich do składowania (zazwyczaj 

krótkotrwałego) przeładunków, kompletacji oraz innych operacji magazynowych. Jak 

stwierdza źródło [282]: „w składach i magazynach jako węzłach systemów logistycznych 

dokonuje się łączenie i rozdział potoków towarowych. W węzłach zmienia się kierunek 

przepływu towarów oraz – na skutek buforowania – częstotliwość dostaw”. W przypadku 

systemu dystrybucji rowerami towarowymi, punkty przeładunkowe mogą pełnić podobne 

funkcje, jednakże wydaje się, że najważniejsza zaleta płynąca z ich egzystencji w łańcuchu 

dostaw to zmiana gałęzi transportu. Dzięki niej możliwe jest skrócenie trasy przejazdu roweru 

towarowego, co (mając na uwadze jego ograniczony zasięg) powoduje poprawę 

funkcjonowania systemu. 

 

Reprezentacja w modelu. Na potrzeby rozprawy, punkty przeładunkowe opisano 

za pomocą następujących parametrów: lokalizacja (jeden z wierzchołków sieci transportowej) 

oraz pojemność punktu: 

 𝑝 = 〈
𝑝

 , 𝑞𝑝〉 (21) 

gdzie: 


𝑝
 – wierzchołek sieci transportowej definiujący lokalizację punktu 

𝑝
∈ 𝛨, 

𝑞𝑝 – pojemność punktu przeładunkowego (maksymalna ilość ładunku, która może być 

składowania w punkcie przeładunkowym), [t] lub [m3]. 
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5. Metody zaadaptowane na potrzeby dysertacji 

5.1. Metody szacowania poziomów kosztów operacyjnych procesu transportowego 

Precyzyjne oszacowanie kosztów procesu transportowego i/lub logistycznego w ogóle, 

nie jest prostą czynnością [19]. Mnogość podejść badaczy do tematyki kosztów, ich struktura 

i podział stanowią rozległy obszar naukowy, w którym przeplatają się ze sobą różne dziedziny 

wiedzy. Dodatkowym problemem związanym z technologią transportu rowerami towarowymi 

jest brak danych, o czym szerzej wspominano we wcześniejszych rozdziałach. Zbyt mało 

funkcjonujących implementacji systemów oraz tajemnice handlowe dotyczące przychodów, 

rozchodów i danych o popycie na przewozy powodują, iż tworząc modele symulacyjne, 

konieczne jest przyjmowanie wielu założeń lub całkowitej rezygnacji z pewnych obszarów. 

Przykładem takiego działania jest przedstawione w niniejszym rozdziale szacowanie kosztów 

procesu transportowego.  

W zaproponowanym podejściu celowo pominięto całościowe koszty łańcucha dostaw, 

związane na przykład z potrzebą modernizacji obecnego systemu celem wprowadzenia 

odmiennej technologii przewozu (gdy mowa o modernizacji istniejącego systemu 

tradycyjnego) lub kosztów części procesu logistycznego realizowanej przez inne środki 

transportu niż rower. Również aspekt wynagrodzenia kierowcy zostaje pominięty ze względu 

na brak możliwości uogólnienia zarobków w sposób rzetelny, oparty na rzeczywistych 

danych. Dla przykładu można odnieść się do przewozów przesyłek kurierskich. Zwyczajowo 

przyjęty i spotykany w praktyce system wynagrodzeń kurierów oparty jest o zapłatę za 

wykonywane usługi firmie je wykonującej (podwykonawcy), a co za tym idzie firma 

kurierska nie zatrudnia kierowcy – kuriera bezpośrednio. Nie odnaleziono też wielu danych 

mówiących wprost o wynagrodzeniu kurierów rowerowych, a zebrane nie stanowią podstawy 

do rzetelnej indukcji. Ze względu na powyższe, kwestia wynagrodzeń została pominięta 

w analizie, natomiast może stanowić kierunek kolejnych badań. 

Zważając na powyższe, w opracowaniu wzięto pod uwagę następujące koszty związane 

z przewozem: 

 koszt zamrożenia kapitału w skutek zakupu pojazdu, 

 koszt zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych, 

 koszt zużycia pojazdów,  

 koszty środowiskowe. 

Pominięto równocześnie koszty stałe przedsiębiorstwa, które powinny wchodzić w skład 

całościowej analizy istniejącego systemu. Co do zasady można jednak przypuszczać, że nawet 
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gdyby celem opracowania było porównanie odmiennych technologii transportu w jednym 

przedsiębiorstwie, aby dokonać wyboru „lepszej”, koszty stałe będą na podobnym poziomie 

i znacząco nie wpłyną na domniemany wybór. Równocześnie, zważywszy na cele 

opracowania, założono, że koszty stałe nie wpłyną w sposób istotny na wyniki końcowe, 

ponieważ przyjęte kryterium oceny efektywności bazuje głównie na kosztach zmiennych, 

zależnych od przebiegu pojazdu – w tym kosztach środowiskowych, które z kosztami stałymi 

przedsiębiorstwa (np. koszt wynajmu) są nieznacznie (o ile w ogóle) powiązane. 

Przyjęta metodyka obliczeń, polega na odniesieniu czasu zaangażowania pojazdu 

w proces transportowy (wzór 22) do stawki za jedną godzinę pracy urządzenia, w stosunku 

do wszystkich wymienionych kosztów. Proponowane podejście jest spójne z wcześniejszymi 

pracami badawczymi autora [271]. Czas zaangażowania 
Z

t , o którym mowa oblicza się 

w następujący sposób: 

 

 𝑡𝑍 =
𝑁𝑃∙𝑡𝑁

60
+

𝐿

𝑉
+

𝑁𝑃∙𝑡𝑊

60
 (22) 

gdzie: 

𝑡𝑍 - czas zaangażowania pojazdu w zadanie przewozowe wyrażony w [h], 

𝐿 - odległość przewozu ładunku w [km],  

𝑉 - prędkość techniczna [km/h], 

𝑡𝑁 - czas naładunku jednej sztuki przesyłki [min], 

𝑡𝑊 - czas wyładunku jednej sztuki przesyłki [min]. 

 

Koszt zamrożenia kapitału związany z zakupem pojazdu 

 

Koszty zamrożenia kapitału związane z zakupem pojazdu 
K

K  obliczono na podstawie 

poniższego wzoru (23). Założono zakup środków transportu ze środków własnych oraz 

comiesięczne odpisy amortyzacyjne - amortyzacja metodą liniową. 

 

 𝐾𝐾 =
𝑊𝑃∙𝛼𝐾

12
∙ 𝑚𝑖𝑛 {[

12

𝛼𝐴
] ; 𝑁𝐸 ∙ 12} ∙ (1 − 𝑚𝑖𝑛 {[

12

𝛼𝐴
] − 1; 𝑁𝐸 ∙ 12 − 1} ∙

𝛼𝐴

2∙12
) ∙

𝑡𝑍

𝑁𝐸∙𝑡𝑅
 (23) 

gdzie: 

𝐾𝐾 - koszt zamrożenia kapitału związany z zakupem pojazdu [PLN], 

𝑊𝑃 - wartość początkowa pojazdu wykorzystywanego do realizacji przewozu w [PLN], 



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

str. 90 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022  

 

𝛼𝐾 - roczny koszt zamrożenia kapitału w [%/rok], 

𝛼𝐴 - roczna stawka amortyzacji dla danego pojazdu w [%/rok], 

𝑡𝑅 - przeciętny roczny czas zaangażowania pojazdu w [dni/rok], 

𝑁𝐸 - liczba lat eksploatacji pojazdu wyrażona w latach. 

 

Koszt zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych 

 

Na koszty zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych 
EiM

K  składają się trzy 

składniki: koszty energii zużytej przez człowieka 
EL

K , koszty energii zużytej przez maszynę 

EM
K  oraz koszty materiałów eksploatacyjnych 

M
K  - wzór (24): 

 

 𝐾𝐸𝑖𝑀 = 𝐾𝐸𝐿 + 𝐾𝐸𝑀 + 𝐾𝑀 (24) 

gdzie: 

𝐾𝐸𝑖𝑀 - koszt zużycia energii i materiałów eksploatacyjnych [PLN], 

𝐾𝐸𝐿 - koszt energii zużytej przez człowieka [PLN],  

𝐾𝐸𝑀 - koszty energii zużytej przez maszynę [PLN], 

𝐾𝑀 - koszt materiałów eksploatacyjnych [PLN]. 

 

Koszty energii zużytej przez człowieka 

 

W celu obliczenia energii zużytej przez człowieka do wykonania zadania przewozowego, 

posłużono się metodologią Harrisa i Benedicta [97]. W pierwszej kolejności obliczono 

Podstawową Przemianę Materii (ang: Basal Metabolic Rate) – tj. minimalna ilość kalorii 

potrzebnych do utrzymania funkcji życiowych przez danego osobnika, w czasie jednej doby. 

PPM - 𝑍𝐿𝑃 oblicza się na podstawie wzorów (25) lub (26) w zależności od płci: 

 

 𝑍𝐿𝑃(𝑚) = 66,4730 + 13,7516 ∙ 𝑊(𝑚) + 5,033 ∙ 𝐻(𝑚) − 6,7550 ∙ 𝐴(𝑚) (25) 

oraz: 

 𝑍𝐿𝑃(𝑘) = 655,0955 + 9,5634 ∙ 𝑊(𝑘) + 1,8496 ∙ 𝐻(𝑘) − 4,6756 ∙ 𝐴(𝑘) (26) 
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gdzie: 

𝑍𝐿𝑃(𝑚) 𝑖 𝑍𝐿𝑃(𝑘) - Podstawowa Przemiana Materii odpowiednio dla mężczyzn 

i kobiet [kcal], 

𝑊(𝑚) 𝑖 𝑊(𝑘) - waga osoby odpowiednio dla mężczyzn i kobiet w [kg], 

𝐻(𝑚) 𝑖 𝐻(𝑘) - wzrost osoby odpowiednio dla mężczyzn i kobiet w [cm], 

𝐴(𝑚) 𝑖 𝐴(𝑘) - wiek osoby odpowiednio dla mężczyzn i kobiet w [lata]. 

 

Na kolejnym etapie dokonano obliczeń Całkowitej Przemiany Materii (Total Energy 

Expediture) - 𝑍𝐿𝐶 definiowanej jako ilość kalorii pokrywająca całkowite, dobowe 

zapotrzebowanie energetyczne organizmu z uwzględnieniem jego aktywności fizycznej, 

posługując się wzorem (27): 

 𝑍𝐿𝐶(𝑚, 𝑘) = 𝑎 ∙ 𝑍𝐿𝑃(𝑚, 𝑘) (27) 

gdzie: 

𝑍𝐿𝐶(𝑚, 𝑘) - Całkowita Przemiana Materii dla mężczyzn i kobiet [kcal], 

𝑎 - współczynnik aktywności określany według założeń (na podstawie: [97]): 

 

𝑎 ∈ 〈1,2 ; 1,3〉 - dla osoby chorej, leżącej w łóżku, 

𝑎 = 1,4 - dla niskiej aktywności fizycznej, 

𝑎 = 1,6 - dla umiarkowanej aktywności fizycznej, 

𝑎 = 1,75 - dla wysokiej aktywności fizycznej, 

𝑎 = 2 - dla bardzo wysokiej aktywności fizycznej, 

𝑎 ∈ 〈2,2 ; 2,4〉 - dla zawodowej aktywności sportowej. 

 

Ostatecznie 𝐾𝐸𝐿 obliczono na podstawie wzoru (28):  

 

 𝐾𝐸𝐿 =
𝑐𝐿∙𝑍𝐿𝐶∙𝑡𝑍

24
 (28) 

gdzie: 

𝑐𝐿 - jednostkowa cena kcal energii w [zł/kcal].  
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Koszty energii zużytej przez maszynę 

 

Koszty energii zużytej przez maszynę 
EM

K  oblicza się w następujący sposób (29): 

 

 𝐾𝐸𝑀 =
𝑐𝑀∙𝑧𝑀∙𝐿

100
=  

𝑐𝑀∙𝑧𝑀∙𝑉∙𝑡𝑍

100
 (29) 

 gdzie: 

𝑐𝑀 - jednostkowa cena paliwa do napędu pojazdu w [zł/l],  

𝑧𝑀 - średnie zużycie paliwa przez pojazd w [l/100 km]. 

 

Koszty materiałów eksploatacyjnych 

 

W wielu źródłach literaturowych (między innymi: [24]) koszty materiałów 

eksploatacyjnych pojazdów spalinowych liczone są jako pewien procent zużycia paliwa 

(ok. 20%). Dodatkowo, często wyróżnia się osobny czynnik jakim jest zużycie opon, 

co ogólnikowo stanowi ok. 5% zużycia paliwa.  

W przypadku realizacji zadania przewozowego z wykorzystaniem roweru towarowego 

bez wspomagania elektrycznego, odniesienie kosztów zużytych materiałów eksploatacyjnych 

do zerowej konsumpcji paliwa spalonego przez maszynę, powodowałoby błędy 

merytoryczne. Z innej zaś strony problematyczne jest wykazanie odpowiedniej zależności 

takich kosztów w stosunku np. do przebiegu pojazdu ze względu na brak badań 

eksploatacyjnych rowerów towarowych i dostępności wyników w literaturze naukowej (nie 

odnaleziono rzetelnych publikacji). Z tego względu dokonano uproszczenia polegającego na 

przyjęciu współczynnika procentowego i odniesieniu kosztów materiałów eksploatacyjnych 

do wartości pojazdu. Przyjęty współczynnik (14,85%) odpowiada co do wielkości wyników, 

stosowanym w literaturze przybliżeniom odnoszącym się do zużytego paliwa. Należy jednak 

zaznaczyć, iż dokładna wartość współczynnika powinna zostać opracowana drogą 

doświadczalną dla rzeczywistego obiektu oraz rzeczywistych warunków eksploatacji. Podany, 

przyjęty współczynnik przybliża poziom kosztów materiałów eksploatacyjnych do znanych 

z innych publikacji naukowych.  

W związku z powyższym, koszty materiałów eksploatacyjnych 
M

K  obliczono 

w następujący sposób (30): 
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 𝐾𝑀 =
14,85%∙[𝑊𝑃−𝑊𝐾]

𝑁𝐸∙𝑡𝑅
∙ 𝑡𝑍 (30) 

gdzie: 

𝑊𝐾 - wartość końcowa pojazdu wykorzystywanego do przewozu, wyrażona w [PLN]. 

 

Koszty zużycia pojazdu 

 

Zgodnie z zaproponowanym podejściem w źródle [299] koszt zużycia pojazdów w czasie 

A
K , jest liczony jako koszt amortyzacji pojazdu metodą liniową za pomocą wzoru (31): 

 𝐾𝐴 = [𝑊𝑃 − 𝑊𝐾] ∙
𝑡𝑍

𝑡𝑅∙𝑁𝐸
 (31) 

gdzie: 

𝐾𝐴 - koszt zużycia pojazdu wykorzystywanego do przewozu [PLN]. 

 

Koszty operacyjne procesu transportowego 

 

Sumaryczne koszty operacyjne procesu transportowego zdefiniowano jako sumę 

powyższych składowych, opisaną za pomocą wzoru (32): 

 

 𝐾𝑂 = 𝐾𝐾 + 𝐾𝐸𝑖𝑀 + 𝐾𝑀 + 𝐾𝐴 (32) 

gdzie: 

𝐾𝑂 – koszty operacyjne procesu transportowego [PLN]. 

 

Zaproponowane podejście obliczeń kosztów procesu transportowego dopasowanego do 

systemu obsługi popytu za pomocą rowerów towarowych zawiera wiele uproszczeń, które 

wynikają bezpośrednio z braku dostępności badań eksploatacyjnych tej technologii przewozu. 

Niemniej jednak bazuje ono na sprawdzonych metodach zaadaptowanych z pokrewnych 

dziedzin transportu, a szczegółowa weryfikacja powinna stanowić podstawę dalszej analizy 

tematu w przyszłości. Warto również wspomnieć, że założenia modelowania symulacyjnego 

dopuszczają agregację modeli w takim stopniu, aby nie zniekształcały one znacząco 

opisywanej rzeczywistości. Z przeprowadzonego przeglądu zagadnienia wynika, że ta 

praktyka posiada odzwierciedlenie w fizycznych systemach, a otrzymane w ten sposób 

wyniki badań, są na akceptowalnym poziomie.  
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5.2. Metody rozwiazywania zagadnień trasowania pojazdów 

Nawiązując do celów i tezy opracowania można domniemać, iż odpowiedni wybór trasy 

przejazdu pojazdu wpływa na minimalizację kosztów usługi transportowej. Równocześnie 

z informacji zawartych w podrozdziale 4.1 wynika jak bardzo złożony jest to problem. Na 

przestrzeni lat, świat nauki doczekał się licznych metod rozwiązywania zagadnienia 

marszrutyzacji ([78], [141], [149], [152], [294], [314]). Do ich podstawowego podziału 

zalicza się identyfikację metod heurystycznych [159] i dokładnych [224], [250], jednakże 

w literaturze można odnaleźć podział bardziej szczegółowy, uwzględniający ponadto metody 

meta-heurystyczne oraz hybrydowe [286]. Rysunek 22 prezentuje taką klasyfikację. 

 

 
Rys.22.  Podział metod służących do rozwiązywania problemu trasowania pojazdów. Opracowanie własne 

 

 Ze względu na czas obliczeń potrzebny do rozwiązania skomplikowanego zadania 

trasowania metodami dokładnymi oraz fakt, że w praktycznym zastosowaniu zazwyczaj 

rozwiązania stricto optymalne nie są wymagane (a niekiedy również nieuzasadnione ze 

względu na dynamiczne warunki ruchu lub inne) celowo pomija się tę rodzinę metod. 

Pomimo, iż metody heurystyczne nie dają pewności uzyskania optimum rozwiązania, to 
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z uwagi na relatywnie krótki czas obliczeń i akceptowalne wyniki końcowe, są one 

powszechnie stosowane [106]. 

Metody przybliżone można podzielić na następujące kategorie [116]: 

 konstrukcyjne – to takie, które przyporządkowują odbiorców do pojazdów oraz 

równocześnie ustalają kolejność dostaw, 

 dekompozycyjne – w których przydział odbiorców do pojazdów i kolejność 

dostaw podlegają oddzielnemu rozpatrzeniu (istnieją dwa warianty: ustalenie 

rejonów i kolejności dostaw lub wariant odwrotny), 

 wzrostu (lokalnej optymalizacji) – polegające na zastępowaniu aktualnie 

uformowanej trasy (zestawu tras) nową, lepszą, 

 oparte na algorytmach ewolucyjnych oraz sieciach neuronowych. 

Jednym z najbardziej rozpowszechnionych przedstawicieli konstrukcyjnych metod 

rozwiązywania problemów VRP jest algorytm oszczędzania Clarke’a i Wrighta [46]. Przez 

lata powstało wiele modyfikacji oraz ulepszeń pierwotnej metody pozwalając tym samym 

dopasować ją do różnych odmian VRP [175], [221], [222]. W początkowym stadium 

procedury, zakłada się występowanie pojedynczych tras do każdego odbiorcy z osobna. 

Następnie, poprzez łączenie tras (wprowadzenie łuków pomiędzy odbiorcę końcowego 

i początkowego), dokonuje się redukcji ich długości. Po analizie wszystkich możliwych 

połączeń, wybierany jest ten łuk, którego wprowadzenie powoduje maksymalne skrócenie 

trasy. Rozwiązanie stanowi zbiór tras o najmniejszej długości (ściślej: sumie wag 

poszczególnych łuków).  

 

 

Rys.23.  Ilustracja głównego założenia algorytmu oszczędzania. Opracowanie własne 

 

Rysunek 23 przedstawia ideowe podejście wykorzystane w omawianym algorytmie. Po 

jego lewej stronie znajduje się przykładowa sieć dystrybucji złożona z nadawcy (N) oraz 

odbiorców (A i B). Do każdego z nich ładunki dostarczane są oddzielnie. Efektem 
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zastosowania algorytmu oszczędzania jest trasa (lub ich zbiór) przedstawiona po stronie 

prawej, która pozwala na ograniczenie kosztów transportu poprzez redukcję wykonanych 

podróży. Oszczędność wynikająca z tego tytułu jest zależna od przyjętych wag krawędzi. 

Istnieją dwa podstawowe warianty algorytmu Clarke’a i Wrighta: sekwencyjny oraz 

równoległy. Pierwszy z nich polega na budowaniu dokładnie jednej trasy w danym 

momencie, natomiast w drugim występuje możliwość budowy ich większej liczby. 

Procedura wykonania algorytmu dla danego systemu rozpoczyna się od obliczenia 

oszczędności wynikających z wystąpienia trasy bezpośredniej łączącej poszczególne pary 

klientów, w rozumieniu sumy wag konkretnych krawędzi między nimi. W kolejnym kroku 

dokonuje się sortowania malejącego oszczędności. Pierwsza para punktów poddawana jest 

analizie, z której wnioskuje się, czy punkty mogą zostać odwiedzone jeden po drugim, bez 

przekroczenia maksymalnej ładowności środka transportu. Jeśli tak jest, zostają przypisane do 

danej trasy, natomiast analizie poddawane są kolejne pary punktów, aż do zaspokojenia 

całości popytu. W zależności od wyboru wariantu sekwencyjnego lub równoległego, proces 

przeprowadzenia obliczeń nieznacznie się różni. Pomimo, iż dzięki zastosowaniu drugiej 

odmiany, można osiągnąć redukcję liczby tras, wymaga on większych nakładów 

obliczeniowych, co nie zawsze jest opłacalne. Rysunek 24 przedstawia uproszczony schemat 

blokowy obrazujący działanie algorytmu Clarke’a i Wrighta w wersji sekwencyjnej. 

 
Rys.24.  Schemat blokowy działania algorytmu Clarke’a i Wrighta w wersji sekwencyjnej. Opracowanie własne 
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Warto zaznaczyć, że metoda Clarke’a Wright’a posiada liczne modyfikacje, których 

przykładami są: metoda Gaskell’a [80], Yellow’a [312], Paessensa [216] lub Altinkemer’a 

i Gavish’a [3]. 

Innym reprezentantem heurystycznych metod wyznaczania rozwiązania w problemie 

VRP jest algorytm zamiatania (przemiatania) – Sweep Algorithm. W źródłach: [307] i [308], 

autorzy po raz pierwszy opisali główne założenia, na których bazuje metoda, jednakże ze 

względu na wkład w popularyzację, często jako twórców podaje się: Gillett’a i Miller’a [84]. 

Stosuje się ją w przypadkach systemów wyrażonych za pomocą grafu planarnego. W pewnym 

uproszczeniu polega ona na pogrupowaniu klientów w taki sposób, aby byli oni zlokalizowani 

blisko siebie oraz mogli zostać obsłużeni przez jeden pojazd. Położenia wierzchołków grafu 

są reprezentowane przez parę współrzędnych biegunowych wyrażonych wartością kąta oraz 

długością promienia. W pierwszym etapie dokonuje się lokalizacji magazynu jako środka 

dwuwymiarowej płaszczyzny – danego klastra. Następnie obliczane są współrzędne 

poszczególnych odbiorców względem nadawcy po czym rozpoczyna się proces „zamiatania”, 

rozumiany jako sukcesywne zwiększanie (bądź zmniejszanie) kąta biegunowego. W jego 

wyniku dodaje się klienta objętego zasięgiem działania promienia jako punkt odwiedzin na 

nowo powstałej trasie. Zatrzymanie algorytmu ma miejsce w momencie, gdy ładowność 

pojazdu obsługującego zostanie przekroczona lub zostanie spełniony inny warunek 

przerwania (na przykład osiągnięto maksymalną długość trasy). W przypadku występowania 

nieobsłużonych odbiorców, analogicznie ustala się trasy przejazdu dla następnych środków 

transportu.  

W niektórych modyfikacjach metody można dokonać optymalizacji trasy dla 

otrzymanego zbioru klientów, na przykład poprzez poszukiwanie rozwiązania problemu 

komiwojażera dla każdego pojazdu z osobna lub wymianę wierzchołków sąsiadujących 

pomiędzy różnymi obszarami i sprawdzenie, czy uzyskane wyniki będą lepsze [248], [276]. 

Zupełnie odmiennym, lecz równie ciekawym przykładem algorytmu heurystycznego jest 

metoda symulowanego wyżarzania [33], bazująca na przeszukiwaniu przestrzeni 

alternatywnych rozwiązań problemu w celu znalezienia najlepszego z nich. Inspiracją do jej 

powstania był proces wyżarzania ciał stałych, występujący w metalurgii. Polega on na 

powolnym schładzaniu rozgrzanej substancji (np. stali) celem osiągnięcia efektu 

uporządkowania cząsteczek wewnątrz materiału w strukturę sieciową, a dokładniej: sieć 

krystaliczną. Wywołana zmiana właściwości realizowana jest dzięki podniesieniu temperatury 

ciała, do okolic temperatury jego przejścia w stan ciekły, co pozwala, aby podczas procesu 

chłodzenia cząsteczki układały się w strukturę sieci krystalicznej. Całość zjawiska, a w tym 
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osiągnięcie stanu minimalnej energii układu pozwalającej na przemieszczenie się cząstek 

zależy w dużej mierze od szybkości spadku temperatury. Zakładając zatem, iż istnieje pewna 

zgodność pomiędzy czynnikami zewnętrznymi i temperaturą, to prawdopodobieństwo 

osiągnięcia określonego stanu układu jest zależne od poziomu energii swobodnej. Fakt ten 

opisuje rozkład Boltzmanna, natomiast wzór 33 pozwala określić prawdopodobieństwo tej 

zmiany [107]. 

 𝑝𝑇(𝑠) =
1

𝑛
∙ exp (

−𝐸(𝑠)

𝑘∙𝑇
) ,   𝑛 = ∑ exp (

−𝐸(𝑠)

𝑘∙𝑇
)  𝑠𝜖𝑆  (33) 

gdzie: 

𝑝𝑇(𝑠) – prawdopodobieństwo osiągnięcia stanu s przez układ, 

𝐸(𝑠) – poziom energii swobodnej, 

𝑆 – zbiór wszystkich możliwych stanów układu, 

𝑘 – stała Boltzmanna, 

𝑇 − temperatura. 

 

W oparciu o takie założenie, stworzony został stochastyczny model symulacyjny po raz 

pierwszy opisany w źródle [187], który pozwala określić prawdopodobieństwo przejścia 

systemu cząstek z jednej konfiguracji do drugiej. Zakładając stan wyjściowy o danych 

parametrach, za pomocą metody Monte Carlo [209] generuje się ich nową konfigurację 

i sprawdza, czy powstały w ten sposób stan jest akceptowalny w odniesieniu do różnicy 

energii. Tak skonstruowany model jest częścią składową algorytmu symulowanego 

wyżarzania, a jego uproszczony schemat blokowy w wersji podstawowej prezentuje 

Rysunek 25. 
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Rys.25.  Schemat blokowy działania algorytmu symulowanego wyżarzania. Opracowanie własne 

 

Ogólny schemat działania algorytmu symulowanego wyżarzania polega na przyjęciu 

temperatury początkowej jako prawdopodobieństwa wyboru przez algorytm gorszego 

rozwiązania w czasie pierwszej iteracji. Zazwyczaj w pierwszej fazie obliczeń, ten parametr 

jest wysoki, co pozwala na częstą zmianę konfiguracji rozwiązania. W kolejnych krokach, 

temperatura spada, natomiast wyborowi podlegają coraz lepsze rozwiązania. Dzieje się tak do 

momentu, aż prawdopodobieństwo wyboru gorszego rozwiązania będzie bliskie zeru. 

Podobnie jak w innych algorytmach, również i tu występują różne techniki przeszukiwania 

przestrzeni. Mogą być to na przykład: losowo wybrane rozwiązanie zamienione jest z innym 

losowo wybranym, losowo wybrane rozwiązanie zamienione z kolejnym lub przesunięcie 

wybranego losowo rozwiązania na określoną pozycję. Warto nadmienić, że istnieją liczne 

modyfikacje całej procedury, między innymi takie gdzie obliczenia wykonywane są w sposób 

ciągły i nieskończony lub przykładowo wersja gdzie zapamiętywane jest najlepsze 

rozwiązanie otrzymane w czasie całego cyklu obliczeniowego. 

Ważnym parametrem mającym wpływ na wyniki jest parametr długości epoki, dzięki 

któremu możliwa jest regulacja czasu obliczeń oraz jednocześnie ich dokładności. Występują 

również parametry takie jak: funkcja zmiany temperatury oraz kryterium zatrzymania 

definiujące koniec wykonania algorytmu. 

Cechą charakterystyczną modelu jest możliwość pomijania ekstremów lokalnych poprzez 

stosowanie funkcji akceptacji pozwalającej na dopuszczenie gorszych rozwiązań, 

w szczególności w pierwszych fazach obliczeń. Parametrem sterującym w tym przypadku jest 
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temperatura, która im jest niższa tym stwarza większe prawdopodobieństwo odnalezienia 

przez algorytm lepszego rozwiązania. Przytoczona metoda pomimo, iż nie daje gwarancji 

otrzymania rozwiązania optymalnego, odznacza się dobrym stosunkiem jakości wyników do 

czasu ich otrzymania [143], [145], [306]. Jest to zarazem dobry przykład metody polegającej 

na zastępowaniu starego rozwiązania – nowym, lepszym. 

Oczywiście zarówno jak w przypadku innych metod, tak i symulowane wyżarzanie 

doczekało się licznych kombinacji. Jako przykład można wymienić: metoda Threshold 

Accepting [68], Record-to-Record Travel [68] lub Deluge Algorithm [68]. W literaturze 

występuje wiele pozycji, w których badacze dokonują ich przeglądu i porównania [14], [47], 

[58], [293], natomiast do najciekawszych wariantów należą te, które tworzą modele 

hybrydowe np. łącząc w sobie elementy modeli ewolucyjnych i symulowanego wyżarzania 

[195] lub inne [117].  

Ciekawym reprezentantem grupy metod przeszukiwania lokalnego jest algorytm Tabu 

Search zaproponowany w 1986 roku przez Freda Glover’a [120], bazujący na wykorzystaniu 

pamięci krótkotrwałej i długotrwałej. Jest to metaheurystyka (heurystyka nadrzędna), która 

przeszukuje w procesie iteracyjnym przestrzeń rozwiązań, analizując przy tym sąsiedztwo 

elementów oraz zapamiętując ostatnie ruchy do czasu, aż warunek końcowy zostanie 

spełniony (zazwyczaj jest to założona wcześniej liczba iteracji) [99]. Atrybuty przejścia 

opisujące wykonany ruch, zostają zapisane na liście nazwanej „tabu”, co jest równoznaczne 

z brakiem możliwości ich powtórzenia przez określoną liczbę iteracji. Wyjątkiem od tej 

reguły jest przypadek, w którym parametry ruchu spełniają tzw. kryterium aspiracji. Działanie 

to ma na celu zmniejszenie prawdopodobieństwa zapętleń algorytmu oraz wymuszenie 

przeszukiwań nowych lokalizacji, co powoduje stosunkowo szybkie wyjście z obszaru 

lokalnego ekstremum. Wspomniane kryterium aspiracji służy do wykonania ruchu pomimo, 

iż jego atrybuty znajdują się na liście zabronionej. Zabieg ten chroni algorytm przed sytuacją, 

w której wszystkie możliwe posunięcia są zakazane. Kryterium najczęściej przybiera postać 

zezwolenia na ruch pod warunkiem, że prowadzi on do lepszego rozwiązania globalnego. 

Wykorzystana w algorytmie pamięć długoterminowa pozwala na przechowywanie 

najlepszego rozwiązania stanowiącego zarazem wynik. W literaturze istnieje wiele 

przykładów wykorzystania tej osobliwości metody, które zazwyczaj sprowadzają się do 

stworzenia statystyki korzystnych ruchów z przeprowadzonych iteracji. Stanowi ona 

podstawę do tworzenia zaawansowanych strategii mających na celu zagęszczenie 

próbkowania obszaru dobrych rozwiązań (intensyfikację) oraz rozproszenia przeszukiwania 

(dywersyfikacji), aby uwzględnić wszystkie podobszary. Częstym narzędziem do 
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egzekwowania tych postulatów jest stosowanie funkcji kary, zależnej od częstotliwości 

wyboru danych atrybutów. 

Przedstawiony algorytm w wersji pierwotnej, był wielokrotnie modyfikowany [123], 

[301]. Do często spotykanych należy zaliczyć: Probabilistic Tabu Search, Reactive Tabu 

Search lub Tabu Cycle Method. Warto również wspomnieć, że podobnie jak we 

wcześniejszych przypadkach, do najefektywniejszych, zalicza się metody hybrydowe 

stworzone na przykład poprzez połączenie Tabu Search i algorytmów ewolucyjnych [120]. 

Charakterystykę tych ostatnich stanowi dalsza część opracowania. 

Odrębną grupą przybliżonych metod rozwiązywania zagadnień trasowania pojazdów są 

algorytmy ewolucyjne bazujące na teorii Karola Darwina. Obecnie istnieje kilka metod 

pokrewnych, wywodzących się z nurtu ewolucyjnego, nazywanych czasem metodami 

obliczeń ewolucyjnych. Należą do nich [na podst. 90]: 

 algorytmy genetyczne, 

 programowanie ewolucyjne, 

 strategie ewolucyjne, 

 programowanie genetyczne. 

Czynnikiem wyróżniającym algorytmy genetyczne spośród tradycyjnych metod 

optymalizacyjnych jest fakt przetwarzania zakodowanej postaci zadania, a nie jego 

rzeczywistych parametrów [303]. Ponadto poszukiwanie rozwiązania rozpoczyna się spośród 

pewnego zbioru punktów (nie zaś z jednego z nich), korzystając przy tym jedynie 

z pierwotnej funkcji celu oraz probabilistycznych metod wyboru. Dzięki temu, algorytmy 

genetyczne cechują się względną prostotą oraz uniwersalnością użycia. Często stosuje się je 

w przypadku poszukiwania rozwiązania skomplikowanych zagadnień, które mogą być jeszcze 

niewystarczająco poznane lub ciężkie do parametryzacji narzędziami matematycznymi. 

Często stanowią również narzędzie poprawy innych metod optymalizacyjnych, poprzez 

wskazanie prawidłowych punktów startowych. Dzięki ogólnemu podejściu znajdują one 

zastosowanie w różnych dziedzinach nauk, w sektorze przemysłowym, biurach projektowych 

i innych. 

Swoistym ukłonem w stronę nauk biologicznych, z których zaczerpnięto podstawowe 

założenia algorytmów genetycznych (w obszarze badań naukowych), jest stosowanie pojęć 

właśnie z nich się wywodzących. Poniżej przedstawiono listę najczęściej występujących wraz 

z symbolicznym wyjaśnieniem: 
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 gen – rozumie się jako pojedynczy element genotypu (chromosomu). Jako 

podstawowa jednostka systemu odzwierciedla konkretną cechę, 

 chromosom – uporządkowany ciąg genów (inaczej: łańcuch), 

 genotyp – zespół chromosomów danego osobnika (inaczej: struktura), 

 fenotyp – punkt przestrzeni poszukiwań (zdekodowane rozwiązanie) w formie 

zestawu wartości odpowiadających odpowiedniemu genotypowi, 

 allel – wartość genu, 

 locus – pozycja genu w chromosomie, 

 osobnik – punkty przestrzeni poszukiwań (zakodowane rozwiązania), 

 populacja – zbiór osobników o danej liczebności. 

W klasycznym podejściu, działanie algorytmu genetycznego rozpoczyna się od losowego 

wyboru osobników mających tworzyć populację początkową. Osobniki są reprezentowane 

poprzez chromosomy (tj. ciągi binarne), za pomocą których dokonuje się oceny 

przystosowania osobnika na podstawie funkcji przystosowania (inaczej: dopasowania lub 

oceny). Stanowi ona ważny element procedury ewolucji i jednocześnie jest funkcją 

maksymalizowaną. Jeżeli zostanie spełniony warunek zatrzymania procedury, dokonuje się 

zapamiętania najlepszego osobnika, natomiast jeżeli nie – ich selekcji. Co do zasady jest to 

wyłonienie tych osobników, które wykazują najwyższy stopień przystosowania, a można tego 

dokonać za pomocą licznych metod, np.: turniejowej, rankingowej itd. W następnym etapie 

wykorzystuje się operatory genetyczne: krzyżowania oraz mutacji (dla klasycznego 

podejścia). Pierwszy z nich polega na wymianie części genotypu dwóch osobników 

z założonym prawdopodobieństwem. Z kolei drugi polega na zmianie wartości genu na 

przeciwny, również z pewnym, założonym prawdopodobieństwem. Tak otrzymane osobniki 

tworzą w konsekwencji nową populację, która będzie podlegać ocenie według nowej funkcji 

przystosowania. Jeżeli w dalszym ciągu warunek zatrzymania nie zostanie spełniony, 

ponawia się procedurę od momentu losowania, aż do odnalezienia rozwiązania. Rysunek 26 

przedstawia ideę działania klasycznego algorytmu genetycznego.  
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Rys.26.  Schemat blokowy działania algorytmu genetycznego w wersji podstawowej. Opracowanie własne 

 

Poszczególne odmiany algorytmów genetycznych przede wszystkim stosują różne 

operatory genetyczne, a w tym różne sposoby ich realizacji. Na przykład, podobnie jak 

z krzyżowaniem, mutację można przeprowadzić jako proste punktowe mutacje dla 

haploidalnych chromosomów lub bardziej skomplikowaną mutację na wielu łańcuchach. 

Występują również modele bazujące na bardziej wyspecjalizowanych operatorach 

genetycznych takich jak: inwersja, delecja, duplikacja, czy krzyżowanie pomiędzy 

chromosomami różnej długości. 

Zgodnie z przedstawioną na Rysunku 22 (s. 94) klasyfikacją dostępnych metod 

wykorzystywanych w problemie trasowania pojazdów, można także wskazać inne przykłady 

algorytmów opartych o zjawiska biologiczne. Niewątpliwie warto wspomnieć w tym miejscu 

o metodzie Ant Colony Optimization, czyli algorytmie kolonii mrówek [247].  

Zaproponowana przez M. Dorigo metaheurystyka należy do grupy metod przybliżonych 

pozwalających na uzyskanie zadawalających wyników we względnie krótkim czasie. 

Inspiracją do powstania, było zjawisko identyfikacji ścieżek prowadzących do pożywienia, 

przez mrówki. W pierwszej fazie, zwierzęta losowo przeszukują obszar wokoło mrowiska. 

W sytuacji, gdy któraś z nich znajdzie źródło, ocenia go pod względem ilościowym 

i jakościowym oraz zabiera część zasobów ze sobą w drogę powrotną. W tym czasie znaczy 

daną ścieżkę przy pomocy feromonów, których stężenie może odpowiadać wcześniejszej 

ocenie, dzięki czemu inne mrówki mogą odnaleźć drogę do źródła. Z dużym 



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

str. 104 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022  

 

prawdopodobieństwem zaprzestaną one losowego przeszukiwania przestrzeni, a skupią się na 

podążaniu do źródła. Ta ciekawa forma komunikacji powoduje, że im więcej jednostek będzie 

wykorzystywać daną ścieżką, tym mocniejszy będzie ślad feromonowy. Uwzględniając 

proces samowolnego ulatniania się związków zapachowych w czasie, spośród kilku 

dostępnych dróg prowadzących do źródła, najmocniejszy ślad będzie występować na trasach, 

na których czas przebycia będzie najkrótszy, co w konsekwencji spowoduje „zapomnienie” 

gorszego rozwiązania na poczet lepszego. Fakt parowania feromonów stanowi zatem 

podstawę działania algorytmu. 

Pomimo, iż zaproponowane podejście jest stosunkowo młode, cieszy się dużym uznaniem 

w świecie badaczy. W literaturze można odnaleźć wiele pozycji, przedstawiających udaną 

implementację do zróżnicowanych problemów oraz mnogość modyfikacji samej metody, a do 

podstawowych z nich zaliczają się algorytm: cykliczny, gęstościowy i ilościowy [211].  

Przedstawione powyżej przykłady sposobów rozwiązywania problemu z zakresu 

marszrutyzacji pojazdów stanowią jedynie cząstkę całości zagadnienia. Nie ulega 

wątpliwości, że wybór konkretnej metody do celów przeprowadzenia symulacji zawsze 

będzie reprezentować pewien stopień subiektywizmu. Jednakże z punktu widzenia założeń 

rozprawy, istotnym jest zbadanie wpływu tego wyboru na otrzymane wyniki nie zaś 

poszukiwanie optymalnej (najlepszej) metody. Dlatego też podjęto próbę pogrupowania 

podejść stosowanych w różnych algorytmach, które przedstawione zostały na Rysunku 22 

(s. 94) oraz wyboru takiego, który jest względnie popularny i często stosowany przez 

badaczy. Konsekwencją tego do dalszych rozważań wybrano następujące metody: Clarke’a – 

Wrighta, symulowanego wyżarzania oraz algorytm genetyczny. 

5.3. Metoda wyznaczenia lokalizacji punktu przeładunkowego 

Pomimo pewnych podobieństw punktów przeładunkowych w systemie dostaw rowerami 

towarowymi w odniesieniu do makro odpowiedników [44], odmienna jest polityka 

wyznaczania ich lokalizacji. Na podstawie wielu źródeł (w tym [73]), można stwierdzić, iż 

centra logistyczne tworzy się zazwyczaj w obrębie (lub na przecięciu) głównych korytarzy 

transportowych, na styku różnych technologii transportowych oraz w miejscach 

odseparowanych od ścisłego centrum miasta. Inaczej jest w przypadku punktów 

przeładunkowych będących elementem systemu rowerowego. Z przyczyn pełnionej przez 

siebie funkcji, powinny być one ulokowane w racjonalnie bliskiej okolicy obszaru 

aglomeracji, na którym rozwózka dóbr jest utrudniona.  
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Niemniej jednak w postaci ogólnej, problem wyboru lokalizacji punktów 

przeładunkowych cechuje się podobieństwem do problemu lokalizacji obiektu (ang. Facility 

Location Problem), który stanowi zarazem jedno z podstawowych zagadnień z zakresu 

logistyki. W podstawowej wersji polega na znalezieniu jednej lokalizacji obiektu dla danego 

zbioru obsługiwanych klientów, co czyni go problemem NP – trudnym. W praktycznych 

implementacjach, które zakładają przykładowo: stochastyczny charakter dostaw, niepewność 

wystąpienia popytu lub ograniczoną dostępność surowców, zagadnienie staje się tym bardziej 

skomplikowane. W literaturze występuje wiele pozycji poruszających tę tematykę, począwszy 

od prostych modeli uwzględniających jedynie koszty transportu, a skończywszy na 

zaawansowanych modelach wielokryterialnych.  

Głównym celem wyboru lokalizacji obiektów (w tym punktów przeładunkowych) jest 

minimalizacja kosztów całkowitych [5], [134]. W ich skład wchodzą zarówno koszty 

operacyjne transportu zależne od przebiegu pojazdów, koszty stałe oraz koszt przeniesienia 

lub utworzenia nowego obiektu. Należy również uwzględnić liczne ograniczenia, które mogą 

występować w konkretnym przypadku, na przykład: ograniczona liczba lokalizacji 

alternatywnych, pojemność obiektów, ograniczony popyt i podaż lub dostępny budżet.  

Według pierwotnej wersji taksonomii zaproponowanej w źródle [74], można wskazać 

klasyfikację tematu opierającą się o charakter obiektu i charakter problemu.  

W pierwszym z nich rozpatruje się liczbę nowych obiektów - jeden lub wiele. 

W zależności od przyjętej skali, pojedynczy magazyn może być rozumiany jako punkt 

w mieście lub obszar stanowiący zbiór mniejszych obiektów. W drugim natomiast liczba 

magazynów może stanowić parametr lub zmienną, ponieważ możliwy jest scenariusz, 

w którym przedsiębiorstwo zechce wyznaczyć lokalizację dla kilku nowych obiektów lub 

przeprowadzi analizę odpowiadającą na pytanie: „ile jest ich potrzebnych (oraz w jakich 

lokalizacjach), aby zaspokoić dany popyt?”. Dodatkowo punkty te mogą być od siebie 

zależne lub niezależne. 

Z uwagi na charakter, problem można podzielić ze względu na: liczbę wymiarów (jedno 

lub wielowymiarowa), region lokalizacji (zbiór lokalizacji, lokalizacja w dowolnej przestrzeni 

lub przestrzeń z ograniczeniami), dynamikę problemu (statyczny lub dynamiczny), funkcję 

celu (ilościowa lub jakościowa) oraz kryteria (minimalizacja kosztów całkowitych lub inne). 

Rysunek 27 przedstawia opisaną klasyfikację. 
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Rys.27.  Klasyfikacja problematyki lokalizacji obiektu według cech własnych zagadnienia. Opracowanie własne 

  

Niezależnie od różnic w sposobie wyboru lokalizacji dla systemu w skali makro, istnieją 

podejścia, które można z powodzeniem użyć na potrzeby systemu dostaw rowerami 

towarowymi oraz jednocześnie są zbieżne z opisanym zagadnieniem FLP [182], [215], [295]. 

Jak wskazuje źródło [74], klasyczne teorie lokalizacji bazują na analizie kosztów transportu, 

który determinuje dane miejsce, a celem nadrzędnym staje się minimalizacja całkowitego 

kosztu transportu (maksymalizacja zysku). Zgodnie z tym podejściem, wyróżnia się trzy 

główne sposoby wyznaczania lokalizacji punktów przeładunkowych: 

 metody optymalizacyjne – przykładem może być programowanie liniowe. 

Znajdują one szerokie zastosowanie przy tworzeniu sieci obiektów, gdzie funkcja 

celu wyrażona jako koszt całkowity będzie minimalizowana, natomiast warunki 

ograniczające reprezentowane są poprzez wielkości podaży i popytu nadawców 

oraz odbiorców, 

 metody symulacyjne – polegające na opracowaniu modelu sieci logistycznej 

i badaniu wpływu zmian warunków ograniczających lub innych czynników. 

Pomagają one uzyskać odpowiedź na pytanie: „jak kształtuje się dany system?” 

oraz są przydatne w badaniu różnych strategii jego rozwoju, 

 metody heurystyczne – przykładowo metoda środka ciężkości. Znajdują 

zastosowanie w poszukiwaniach rozwiązania (niekoniecznie optymalnego) 

dla złożonych problemów. Patrząc przez pryzmat omawianego aspektu, mogą być 

pomocne w znalezieniu przybliżonej lokalizacji punktów przeładunkowych. 
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W dalszej części opracowania przedstawiono propozycję modelu symulacyjnego 

stworzonego na potrzeby wyznaczenia lokalizacji punktu przeładunkowego bazującego 

na wcześniejszych pracach badawczych [204], [205]. Zaproponowane rozwiązanie 

wykorzystuje pośrednio analizę średniej pracy przewozowej obliczonej w oparciu o model 

matematyczny systemu dostaw ładunków (zgodnie z modelem opisanym w rozdziale 4.1). 

W tym celu definiuje się w sposób następujący model systemu obsługi popytu. 

 

Model systemu obsługującego. Elementami modelu systemu obsługi popytu 

na przewozy, w rozpatrywanym zagadnieniu są: rowery towarowe oraz punkty 

przeładunkowe: 

  = 〈{𝑏𝑖}, {𝑝𝑗}〉, ∀𝑏𝑖 ∈ 𝐵, ∀𝑝𝑗 ∈ 𝑃   (34) 

gdzie: 

𝑏𝑖 – i-ty rower towarowy będący elementem floty 𝐵, 

𝑝𝑗 – j-ty punkt przeładunkowy będący elementem zbioru wszystkich punktów 𝑃. 

 

Przyjętymi parametrami rowerów towarowych są: ładowność pojazdu, prędkość 

techniczna, wymiary przestrzeni ładunkowej. 

 𝑏 = 〈𝑞𝑏 , 𝑣𝑏 , 〈𝑙𝑏 , 𝑤𝑏 , ℎ𝑏〉〉 (35) 

gdzie: 

𝑞𝑏 – ładowność roweru towarowego [kg], 

𝑣𝑏 – średnia prędkość techniczna roweru towarowego [km/h], 

𝑙𝑏 , 𝑤𝑏 , ℎ𝑏 – wymiary przestrzeni ładunkowej roweru towarowego – odpowiednio: 

długość, szerokość, wysokość [cm]. 

 

Przykład. Praktyczne zastosowanie zaprezentowanego modelu matematycznego systemu 

obsługującego popyt na przewozy można pokazać na przykładzie konkretnej implementacji. 

Firma DHL Express wdrożyła w 2018 roku rozwiązanie bazujące na dostarczaniu przesyłek 

kurierskich we Frankfurcie nad Menem za pomocą czterech rowerów towarowych 

(cubicycle’ow) [30]. Każdy z nich według producenta charakteryzuje się przestrzenią 

ładunkową o wymiarach: 80cm x 120cm x 100cm oraz ładownością: 125kg. Skrzynia 

ładunkowa stanowi równocześnie zintegrowaną jednostkę ładunkową. Proces dostawy 

realizowany jest dzięki zastosowaniu czterech mobilnych punktów przeładunkowych 
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przyjmujących postać dedykowanej naczepy ciężarowej, mogącej pomieścić cztery 

zintegrowane jednostki ładunkowe opisane wcześniej. Ze względu na powyższe, taki system 

obsługujący popyt 1 opisać można w następujący sposób: 

 

 1 = {𝐵1, 𝑃1}  (36) 

gdzie: 

 

𝐵1 – zbiór pojazdów reprezentujących flotę pojazdów, 

𝑃1 – zbiór punktów przeładunkowych wchodzących w skład systemu obsługi. 

 

Zarówno flota pojazdów, jak i sieć punktów przeładunkowych tworzą zbiory 

czteroelementowe, dlatego też: 

 𝐵1 = {𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4}  (37) 

oraz: 𝑃1 = {𝑝1, 𝑝2 , 𝑝3, 𝑝4}  (38) 

Zgodnie z opisywanym przykładem oraz zaprezentowanym podejściem teoretycznym, 

parametrami rowerów towarowych w tym wypadku są: ładowność i pojemność przestrzeni 

ładunkowej: 

  𝑏𝑖 = 〈125, 〈0,8;  1,2;  1,0〉〉, ∀𝑏𝑖 ∈ 𝐵1 (39) 

Punkt przeładunkowy będzie natomiast opisany przez pojemność, stanowiącą jego 

parametr, zgodnie z podejściem wyrażonym wzorem (21): 

 𝑝𝑗 = 〈3,84〉, ∀𝑝𝑗 ∈ 𝑃1   (40) 

 

Kształtowanie tras dostawy ładunków. W celu wyznaczenia lokalizacji punktów 

przeładunkowych, konieczne jest stworzenie zbioru ich możliwych wariantów, które 

uwzględniają specyfikę miasta, a w tym: wymaganą przestrzeń, natężenie ruchu pojazdów, 

pieszych, walory turystyczne otoczenia i inne. Po identyfikacji wariantów spełniających 

wstępne założenia kolejnym krokiem jest prawidłowe modelowanie tras przejazdów środków 

transportu. Podobnie jak w przedsiębiorstwach transportowych, które próbują w różny sposób 

zoptymalizować trasy rozwózki ładunków (czasem za pomocą odpowiednich programów lub 

przyjętych praktyk opartych na empiryzmie oraz wieloletnim doświadczeniu), tak 
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i w proponowanym modelu podjęto próbę odnalezienia tras bliskich rozwiązaniu 

optymalnemu. Do tego celu potrzebna jest siatka połączeń pomiędzy odbiorcami, stworzona 

np. w oparciu o badania terenowe. Wagi poszczególnych odcinków powinny odzwierciedlać 

odległość pomiędzy wierzchołkami grafu (odbiorcami), ewentualnie koszt lub inny parametr 

numeryczny. Proponuje się, aby za pomocą algorytmu Floyda-Warshalla, opracować macierz 

najkrótszych odległości (ścieżek pomiędzy: nadawcą - tj. punktem przeładunkowym 

a odbiorcą), natomiast proces marszrutyzacji wykonać za pośrednictwem np. algorytmu 

Clarke’a – Wrighta, algorytmów genetycznych lub innych, jako rozwiązanie klasycznego 

zadania komiwojażera. W rezultacie przeprowadzonych obliczeń otrzymuje się zestaw tras 

dostawy, w których pierwszym i ostatnim wierzchołkiem sieci transportowej jest nadawca, 

czyli punkt przeładunkowy o proponowanej lokalizacji. 

 

Dyskusja wyników. W ramach przeprowadzonej symulacji uwzględniającej wielkość 

popytu oraz wygenerowany wcześniej zestaw tras rozwózki, otrzymuje się zbiór 

charakterystyk całkowitej pracy przewozowej w odniesieniu do różnych lokalizacji punktu 

przeładunkowego. W celu ostatecznego wyboru wariantu należy zidentyfikować te z nich, 

które charakteryzują się na przykład najmniejszą całkowitą pracą przewozową, co przekłada 

się na redukcję kosztów operacyjnych i środowiskowych procesu. Oczywiście kwestia 

maksymalizacji lub minimalizacji powinna uwzględniać docelowe kryterium oceny systemu. 

Możliwe jest również zastosowanie tej metody jako elementu wstępnego wyboru na potrzeby 

dalszych rozważań (na przykład: redukcji liczby wariantów w celu przeprowadzenia analizy 

wielokryterialnej [109], [111]). 

 

Metoda środka ciężkości. Zaproponowane podejście może również zostać użyte do 

weryfikacji wyników uzyskanych innymi metodami wyznaczania lokalizacji. Celem 

sprawdzenia słuszności założeń, dodatkowo wykorzystano popularne, heurystyczne podejście 

do problemu – metodę środka ciężkości [153], [200], [212].  

Zgodnie ze źródłami [134], [198], pierwszym krokiem procesu obliczeniowego jest 

wyznaczenie centralnego punktu obsługiwanego obszaru (o współrzędnych XC i YC) 

z uwzględnieniem lokalizacji poszczególnych klientów oraz wielkości reprezentowanego 

przez nich popytu na przewozy. Dokonuje się tego za pośrednictwem podażowej metody 

środka ciężkości, którą sformalizowano przy pomocy wzorów (41) i (42) w następujący 

sposób:  
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  𝑋𝐶 =
𝑀1𝑋1 + 𝑀2𝑋2 + 𝑀3𝑋3 + … + 𝑀𝑘𝑋𝑘

𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 + … +𝑀𝑘
 , ∀𝑀𝑘 ∈ 𝐾 , ∀𝑋𝑘 ∈ 𝐾 (41) 

 

  𝑌𝐶 =
𝑀1𝑌1 + 𝑀2𝑌2 + 𝑀3𝑌3 + … + 𝑀𝑘𝑌𝑘

𝑀1 + 𝑀2 + 𝑀3 + … +𝑀𝑘
 , ∀𝑀𝑘 ∈ 𝐾 , ∀𝑌𝑘 ∈ 𝐾 (42) 

gdzie: 

𝑋𝐶  , 𝑌𝐶 – współrzędne określające położenie punktu przeładunkowego, 

𝑀𝑘  – wielkość popytu na przewozy wyrażona dla odbiorcy k, wchodzącego w zbiór 

wszystkich odbiorców K,  

𝑋𝑘 – pierwsza współrzędna odbiorcy k, wchodzącego w zbiór wszystkich odbiorców K,  

𝑌𝑘 – druga współrzędna odbiorcy k, wchodzącego w zbiór wszystkich odbiorców K. 

 

Następnie oblicza się odległość pomiędzy punktem centralnym, a poszczególnymi 

wariantami wchodzących w skład zbioru możliwych lokalizacji punktów przeładunkowych. 

Odległość ta może być liczona w różny sposób na przykład jako: odległość euklidesowa, 

prostokątna lub rzeczywista (liczona według sieci dróg). Pierwsza z nich (𝑑𝑒) obliczana jest 

za pomocą wzoru (43): 

 𝑑𝑒
𝐶𝑘 = √(𝑋𝐶 − 𝑋𝑘)2 + (𝑌𝐶 − 𝑌𝑘)2  (43) 

gdzie: 

𝑑𝑒
𝐶𝑘 – odległość euklidesowa pomiędzy punktem przeładunkowym a odbiorcą k. 

 

Z uwagi na fakt, iż metoda środka ciężkości w wielu odmianach bazuje na odległości 

euklidesowej oraz euklidesowej zmodyfikowanej, w dalszych rozważaniach powielono takie 

podejście, korelując je z odległością rzeczywistą – mierzoną zgodnie z siecią dróg. 

Otrzymany w ten sposób zbiór wyników poddaje się analizie polegającej na 

poszukiwaniu najmniejszej wartości odległości, która to wskazuje na najlepsze rozwiązanie 

z przedstawionego zbioru wariantów lokalizacji punktu przeładunkowego.  
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6. Badania eksperymentalne 

6.1. Oprogramowanie dedykowane modelowaniu procesów dostawy 

Na rynku oprogramowania inżynierskiego istnieje kilka licencjonowanych pozycji 

dających możliwość symulacji ruchu pojazdów. Jednakże w większej części przypadków 

badacz nie jest w stanie dostatecznie wniknąć w zastosowane algorytmy, a może jedynie 

sterować parametrami wejściowymi i obserwować zmiany na wyjściu z systemu. Taki stan 

rzeczy określany jest w literaturze naukowej mianem „czarnej skrzynki”. Z tego względu 

podjęto decyzje o stworzeniu oprogramowania dedykowanego dostawom ładunków, 

w którym wszystkie procesy i metody będą dla badacza znane oraz przejrzyste.  

W konsekwencji, do implementacji modeli symulacyjnych dla systemów przewozu 

ładunków za pomocą rowerów towarowych, opracowana została biblioteka klas 

podstawowych. Stworzono ją w języku programowania Python, a ogólną strukturę w postaci 

diagramu UML prezentuje Rysunek 28. Aplikacja posiada dostęp otwarty, natomiast kod 

źródłowy znajduje się w repozytorium [317]. 

 
Rys.28.  Diagram UML biblioteki klas dla modelowania systemu dostawy towarów rowerami. Źródło: [205] 

 

W opracowanej bibliotece zawarte zostały poszczególne moduły, za pomocą których 

tworzy się dane elementy modelu procesu technologicznego dotyczącego przewozu ładunków 

z wykorzystaniem rowerów. Poniżej skrótowo opisano zasadę działania każdego z nich [na 

podstawie: 203, 204]: 

 klasa Net – jest stosowana do implementacji matematycznego modelu sieci 

transportowej. Zawiera w sobie listy elementów typu: Node oraz Link, które 

definiują wygląd sieci, a także listę obiektów typu: Consignment – stanowiącą 

model popytu na przewozy ładunków. Elementy typu LoadPoint i CargoBike 
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służą do implementacji systemu obsługującego w formie listy będącej częścią 

danej klasy,  

 klasy: Node oraz Link – umożliwiają implementację wierzchołków i krawędzi 

jako elementów wchodzących w skład sieci transportowej, 

 klasa Consignment – wykorzystuje się ją do modelowania poszczególnych zleceń 

przewozowych. Nadawca i odbiorca ładunku jest definiowany poprzez lokalizację 

w sieci transportowej, stanowiącej zarazem jej wierzchołek, 

 klasa Route – umożliwia implementację modelu programowego tras dostawy. 

Zważywszy, że mogą być one wskazane tylko dla konkretnej sieci, obiekt typu 

Net stanowi pole danej klasy, co stanowi odniesienie do modelu programowego 

tej sieci. Przebieg trasy został zdefiniowany jako uporządkowany zbiór elementów 

typu Consignment, natomiast jej charakterystyki numeryczne (praca przewozowa, 

a w tym: długość trasy i waga ładunku) obliczane są przy wykorzystaniu metod 

stanowiących właściwości klasy, 

 klasa CargoBike – stanowi reprezentacje roweru towarowego w modelu 

programowym, uznawanego za główny środek transportu wykorzystywany 

w procesie obsługi popytu. Konstrukcja programu umożliwia modelowanie 

wybranych pojazdów, poprzez ich właściwą parametryzację, 

 klasa LoadPoint – celem jej zastosowania jest opracowanie modeli programowych 

punktów przeładunkowych. Lokalizację obiektu opisuje element typu Node, 

stanowiący wierzchołek sieci transportowej. 

Ponadto w klasie Net zawarto: 

 metodę generującą popyt na przewóz ładunków – w postaci potoku zleceń dla 

wskazanych zmiennych losowych, definiujących poszczególne zamówienia 

poprzez parametry numeryczne, 

 metodę służącą do obliczenia macierzy najkrótszych odległości – realizowaną 

przy pomocy algorytmu Floyda – Warshalla, 

 metodę kształtowania tras dostawy – realizowaną przy pomocy: algorytmu 

Clarke’a – Wrighta, symulowanego wyżarzania lub algorytmów genetycznych 

(do wyboru). 

Tak skonstruowana aplikacja charakteryzuje się dużą uniwersalnością zastosowania. 

Dzięki niej możliwe jest analizowanie nie tylko systemu dostaw rowerami towarowymi, ale 

również innymi środkami transportu, np.: samochodami o napędzie tradycyjnym lub 
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elektrycznym, skuterami i innymi. Co więcej daje ona podstawy do oceny już istniejących 

systemów oraz symulowania ich modernizacji bez ponoszenia kosztów w wymiarze 

rzeczywistym. Głównym ograniczeniem jej stosowania jest zbiór posiadanych danych oraz 

przyjęte uproszczenia w fazie budowy modelu. Przy odpowiedniej parametryzacji, badacz 

może symulować zjawiska zachodzące w naturze oraz te abstrakcyjne, występujące jedynie 

w skrajnych sytuacjach. Główną zaletą jest fakt, iż w przeciwieństwie do komercyjnych 

programów tego typu, ten przedstawiony w opracowaniu jest w pełni sterowalny zarówno 

w odniesieniu do zastosowanych metod, jak i parametrów poszczególnych elementów 

systemu. 

6.2. Parametry wejściowe służące do szacowania kosztów procesu transportowego 

Zgodnie z przedstawioną wcześniej ideą dotyczącą przyjętego kryterium oceny 

efektywności systemu, konieczne jest założenie szeregu parametrów wejściowych symulacji. 

Ich wybór stanowi próbę rzetelnego odzwierciedlenia rzeczywistości w modelu. Pierwszym 

krokiem na drodze do obliczeń jest wyznaczenie czasu zaangażowania pojazdu w proces 

przewozowy oraz wyznaczenie poziomu kosztów operacyjnych zgodnie z metodyką 

zaprezentowaną w rozdziale 5.1. W zakresie działań znajduje się również oszacowanie stawki 

należnej za zużycie jednej jednostki energii potrzebnej kierującemu oraz stawki kosztów 

zewnętrznych transportu.  

Odrębną kwestią stanowiącą element rozważań jest wybór lokalizacji punktu 

przeładunkowego (jednego lub kilku). Zakładając, że proponowane podejście można 

stosować do istniejących bytów, ten etap nie zawsze jest konieczny. Jednakże, z uwagi na 

fakt, iż w rozprawie podejmowane jest studium przypadku dla miasta, w którym na chwilę 

obecną nie funkcjonuje system dostaw rowerami towarowymi, zaproponowano rozwiązanie 

tego problemu, wynikające z konieczności zaprojektowania systemu w celu przeprowadzenia 

na nim symulacji. W związku z powyższym, poniżej zostały podane wszystkie parametry 

wejściowe potrzebne do realizacji poszczególnych kroków. 

 

Parametry wejściowe służące do szacowania kosztów operacyjnych 

i środowiskowych. Punktem wyjściowym jest wybór środka transportu użytego w systemie 

(rozprawa nie podejmuje tematu uzasadnienia ich liczby, co stanowi rozwinięcie 

problematyki). Tabela 10 zawiera dane wejściowe dotyczące pojazdu wykorzystywanego 

w procesie transportowym.  
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Tab.10  Parametry eksploatacyjne dotyczące środka transportu użytego w procesie 

Cecha Symbol Jednostka Wartość 

Typ - - Long John 

Napęd - - 

Siły ludzkich 

mięśni, bez 

wspomagania 

elektrycznego 

Prędkość 

techniczna 
Vb [km/h] 20 

Ładowność qb [t] 0,15 

Wartość 

początkowa 
WP [PLN] 15 000 

Wartość końcowa WK [PLN] 1 500 

Roczny koszt 

zamrożenia 

kapitału 
K - 7% 

Roczna stawka 

amortyzacji 
A - 18% 

Liczba lat 

eksploatacji 
NE [-] 8 

Roczny czas 

zaangażowania 
tR [dni/rok] 250 

Źródło: opracowanie własne 

 

W proponowanym podejściu przyjęto rower towarowy typu Long John, charakteryzujący 

się pod względem konstrukcyjnym jedną parą kół oraz skrzynią ładunkową ulokowaną 

z przodu pojazdu. Ważną cechą z punktu widzenia analizy kosztów, jest brak występowania 

elektrycznego wspomagania napędu, co wpływa na obniżenie wartości początkowej pojazdu, 

zasięg, jego prędkość techniczną oraz kwestii kosztów środowiskowych przewozu. Ostatni 

aspekt pozostaje wciąż niedoprecyzowany wśród badaczy, o czym wspomina się w wielu 

opracowaniach naukowych krytykujących napęd elektryczny pod względem zagadnień 

z zakresu ochrony środowiska, w pryzmacie całego cyklu życia takiego pojazdu. Dlatego też, 

analiza kosztów zewnętrznych transportu dla pojazdów elektrycznych może okazać się 

niewystarczająco rzetelna. 

Ze względu na specyfikę ruchu pojazdów w obszarach ścisłego centrum miasta oraz 

potrzebę zapewnienia bezpieczeństwa przewozu ładunków, przyjęto średnią prędkość 
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techniczną roweru towarowego na poziomie 20km/h. Brak wystarczającej ilości danych 

pochodzących z nadajników GPS zamontowanych w środkach transportu wykorzystywanych 

w istniejących systemach dystrybucji, powoduje konieczność przyjęcia wartości maksymalnie 

zbliżonej do rzeczywistych warunków eksploatacji występujących na analizowanym 

obszarze. Jednocześnie istnieje duże prawdopodobieństwo, że ukształtowanie terenu będzie 

ważnym czynnikiem determinującym prędkość techniczną rowerów towarowych bez 

wspomagania elektrycznego, natomiast literatura tematu w tym zakresie jest jeszcze 

niewystarczająca, aby tę hipotezę przyjąć za prawdziwą. Zważając na liczbę uruchomień 

eksperymentu, nieuzasadnione jest losowanie prędkości technicznej dla każdego przejazdu 

z osobna, ponieważ przy wysokiej liczebności próbek, wartość ta zostanie uśredniona. 

Ładowność roweru wyrażoną w tonach, przyjęto na poziomie 0,15 co odpowiada jednej 

z maksymalnej opcji dostępnej na rynku.  

Wartość początkową pojazdu wyznaczono na podstawie ofert handlowych 

zamieszczonych na stronach sklepów oferujących rowery towarowe, przy czym nie brano pod 

uwagę konkretnego modelu, a jedynie przedział cenowy charakterystyczny dla danego typu. 

„Wartość końcowa” jest przypuszczalną ceną za jaką można sprzedać wyeksploatowany 

rower towarowy. 

Roczna stawka amortyzacji, została przyjęta na podstawie źródła [130] dla roku 2019, 

jednakże warto zaznaczyć, iż jest ona tożsama z rokiem 2020 i 2021. Roczny czas 

zaangażowania pojazdu to liczba dni pracujących w danym roku kalendarzowym. W latach 

2010 – 2020 wartości oscylowały w przedziale: 250 – 253 dni.  

Liczba lat eksploatacji to przyjęty, przypuszczalny okres użytkowania pojazdu, po którym 

wymagana będzie jego naprawa główna. 

Odrębną grupę parametrów wejściowych stanowią te, charakteryzujące ładunek 

i czynności związane z jego obsługą. Tabela 11 zawiera ich zestawienie. 
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Tab.11  Parametry eksploatacyjne dotyczące ładunku 

Cecha Symbol Jednostka Wartość 

Masa 1 sztuki 

przesyłki 
𝜔 [t] 

N(,) gdzie: 

=0,03; =0,0075 

Czas naładunku 

1 sztuki 

przesyłki 

tN [min] 10 

Czas 

wyładunku 1 

sztuki przesyłki 

tW [min] 10 

Cena za 

przewóz 1 

sztuki przesyłki 

cP [PLN/szt.] 25 

Źródło: opracowanie własne 

 

Masa jednej sztuki przesyłki (jednej partii ładunku) została określona jako zmienna 

losowa o rozkładzie normalnym takim, że: N(,), gdzie: =0,03; =0,0075. Przyjęte 

wartości mają swoje uzasadnienie, ze względu na podmioty obsługujące. Przy założeniu, że 

średnia masa przesyłki wynosi 30kg oraz ładowność pojazdu w rozpatrywanym scenariuszu 

to 150kg, odchylenie standardowe powyżej 75kg staje się nieuzasadnione, natomiast 

w przypadku równości, sprowadza symulację do przewozu jednej sztuki przesyłki, jednym 

środkiem transportu - w skrajnym przypadku. 

Czasy: naładunku i wyładunku jednej sztuki przesyłki, zostały określone drogą 

obserwacji. Zawierają w sobie czas potrzebny na zatrzymanie pojazdu, odbezpieczenie 

ładunku, transport ręczny do klienta oraz powrót kierującego do pojazdu. Brak jakichkolwiek 

danych w tym zakresie nie pozwolił na weryfikację opisywanych założeń, jednakże 

zważywszy na znajomość praktycznego charakteru dostaw ładunków i specyfiki centrum 

Krakowa, można uznać przyjęte wartości za wysoce prawdopodobne. Dziwić może jedynie 

fakt, zaliczenia do czasu naładunku, czasu potrzebnego do znalezienia miejsca postojowego 

i zarazem jego niską wartość. Podstawą do takich przypuszczeń jest realizacja dostaw 

z wykorzystaniem roweru, co równocześnie pozwala twierdzić, ze kierujący może podjechać 

w bezpośrednią okolicę klienta (praktycznie pod same drzwi). Dodatkowo umożliwia to 

osobliwość sieci transportowej w Krakowie. Trzeba jednak zaznaczyć, że w modelach 

bazujących na innych miastach, te czasy mogą się znacząco różnić przez co konieczne jest 

przeprowadzenie odrębnych badań w tym zakresie. 
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Cena za przewóz ładunku stanowi podstawę do obliczenia przychodu firmy. Jest to 

wartość założona na podstawie obserwacji rynku usług transportowych. Zasadniczo nie 

stanowi ona przykładu konkretnej oferty przedsiębiorstwa wykorzystującego rowery 

towarowe, ponieważ na chwilę tworzenia rozprawy, takie nie występowały. Zważając jednak 

na zasady wolnego rynku i wzrost znaczenia konkurencji wśród podmiotów gospodarczych 

należy przyjąć, że stawka za przewóz powinna oscylować wokół wartości przypisanych do 

analogicznych, istniejących, tradycyjnych systemów dostaw. Z innej zaś strony sama jej 

wartość z punktu widzenia prowadzonej analizy nie odgrywa dużego znaczenia z tym 

założeniem, że finalny poziom kosztów powinien być mniejszy od generowanego przychodu. 

Jest to warunek opłacalności ekonomicznej przedsięwzięcia. Sama wysokość przychodu 

będzie mieć istotne znaczenie podczas oceny istniejących systemów w kontekście 

ekonomicznej efektywności funkcjonowania, natomiast rozpatrując efekty zmiany 

sposobu/metody wyznaczania trasy (założenia dysertacji) – ma on znaczenie drugorzędne.  

W celu obliczenia zużycia energii potrzebnej kierującemu rowerem towarowym, przyjęto 

wartości poszczególnych parametrów przedstawione w Tabeli 12.  

 

Tab.12  Parametry wejściowe dotyczące kierującego rowerem 

Cecha Symbol Jednostka Wartość 

Płeć - - M 

Waga kierującego W [kg] 75 

Wzrost kierującego H [cm] 175 

Wiek kierującego A [lata] 25 

 

Współczynnik 

aktywności 

 

a [-] 2,00 

Źródło: opracowanie własne 

 

Do analizy wydatku energetycznego kierującego rowerem, wybrano mężczyznę w wieku 

25 lat, o wzroście 175cm oraz wadze 75kg. Z uwagi na fakt wzmożonego wysiłku kierującego 

rowerem przyjęto prawie najwyższy, możliwy współczynnik aktywności. 

Celem oszacowania ceny jednostkowej za energię zużywaną przez człowieka L
c , 

dokonano wyznaczenia średniej ceny za 1 kcal w taki sposób, że wybrano 15 produktów 

spożywczych uznawanych za produkty powszechnego użytku i ogólnej dostępności. Na 

podstawie źródła [234], określono ich średnią cenę brutto wyrażoną w PLN dla województwa 
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Małopolskiego za IV kwartał 2019 roku. Pobrane dane są spójne pod względem czasu oraz 

miejsca, co do reszty opracowania i na chwilę dokonania analizy były one najświeższe 

z możliwych. Na podstawie źródła [154], określono wartość energetyczną wyodrębnionych 

produktów, wyrażoną w kcal/100g. Ostatecznie dokonano obliczenia średniej ceny za 

jednostkę energii, która wyniosła L
c  = 0,0228 zł/kcal. Tabela 13 przedstawia omówione dane.   

 

Tab.13  Parametry służące do obliczenia średniej ceny za jednostkę energii  

Lp Nazwa produktu Ilość Jednostka 

Cena 

za 

ilość 

[zł] 

Wartość 

energetyczna 

[kcal/100g]; 

[kcal/100ml] 

Cena 

energii 

[zł/kcal] 

1 Bułka pszenna 50 g 0,51 277 0,0037 

2 Szynka wieprzowa gotowana 1 kg 27,61 233 0,0118 

3 Masło świeże ok 82,5% 200 g 5,21 735 0,0035 

4 Czekolada mleczna 100 g 21,96 551 0,0399 

5 Ser twarogowy półtłusty 1 kg 13,78 133 0,0104 

6 Jaja kurze świeże 60 g 0,62 139 0,0074 

7 Ryż 1 kg 3,87 349 0,0011 

8 
Mięso wołowe z kością 

(rostbef) 
1 kg 20,75 152 0,0137 

9 Kasza jęczmienna 0,5 kg 2,64 339 0,0016 

10 
Mleko krowie 3 -3,5 % 

sterylizowane 
1 l 2,80 62 0,0045 

11 Ziemniaki 1 kg 2,58 80 0,0032 

12 Sok jabłkowy 1000 ml 3,74 42 0,0890 

13 Kawa naturalna mielona 250 g 7,62 21 0,1451 

14 Cukier biały kryształ 1 kg 2,56 405 0,0006 

15 Jabłka 1 kg 3,11 50 0,0062 

Średnia cena za 1 kcal: 0,0228 

Źródło: opracowanie własne 

 

Obliczenia stawki kosztów zewnętrznych transportu S
c  dokonano na podstawie źródła 

[218], w którym autor przedstawił ich estymację dla Polski w 2014 roku, co stanowiło 

najnowsze opracowanie tego typu w momencie powstawania niniejszej pracy. Łączna wartość 

kosztów środowiskowych dla przewozu ładunków wynosiła: w scenariuszu 
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minimalistycznym: 5 264,70 mln EUR; w scenariuszu maksymalistycznym: 7 374,10 mln 

EUR. Autor nie podaje jednak udziału pojazdów lekkich w strukturze kosztów. Posługując się 

zatem źródłem [244] za analogiczny okres 2014 roku, w którym to podano iż: 0,8% pracy 

przewozowej wykonano pojazdami o ładowności  4,5t, a zarazem w danym okresie 

wykonano pracę przewozową o wartości 96 627 mln tkm oraz przewieziono 1 107 702 tys. 

ton ładunków ogółem (w transporcie krajowym) obliczono, iż lekkimi samochodami 

ciężarowymi wykonano pracę przewozową o łącznej wartości: 773,016 mln tkm oraz 

przewieziono 8 861,616 tys. ton ładunku. W rozprawie przyjmuje się wartość kosztów 

zewnętrznych proporcjonalnych do udziału lekkich samochodów dostawczych w przewozach 

ogółem, które wynoszą: 263,235 mln EUR (scenariusz minimalistyczny) i 368,705 mln EUR 

(scenariusz maksymalistyczny). Zakłada się zatem, iż samochody dostawcze o ładowności 

 4,5t wygenerowały koszty zewnętrzne na poziomie (odpowiednio): 0,0021794 eur/tkm oraz 

0,0030526 eur/tkm. Przy średnim kursie EUR/PLN w 2014 roku: 4,184494 zł (źródło: [197]) 

otrzymano: 0,0091196 zł/tkm i 0,0127736 zł/tkm dla rozpatrywanego okresu. Do obliczeń 

przyjęto średnią arytmetyczną tych wartości, czyli: 0,01095 zł/tkm dla samochodu 

dostawczego. Zważając na brak opracowań kosztów zewnętrznych transportu 

z wykorzystaniem rowerów towarowych oraz równocześnie mając na uwadze, iż rower bez 

wspomagania elektrycznego nie emituje szkodliwych substancji i gazów cieplarnianych 

na etapie eksploatacji, do obliczeń przyjęto wartość wynoszącą 30% stawki dla samochodu 

dostawczego, czyli: S
c  = 0,00328 zł/tkm. Analogiczne podejście w oszacowaniu stawki 

kosztów zewnętrznych transportu, zaproponowano w źródle [271], stanowiącym przyczynek 

do dalszych badań.  



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

str. 120 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022  

 

6.3. Wyznaczenie lokalizacji punktu przeładunkowego – studium przypadku  

W celu spełnienia założonych celów opracowania oraz sprawdzenia postawionych 

hipotez, przeprowadzono serie eksperymentów zgodnych z tokiem postępowania opisanym 

w niniejszym rozdziale. Punkt wyjściowy do dalszych analiz stanowi wyznaczenie lokalizacji 

punktu przeładunkowego na potrzeby rowerowego systemu dostaw w historycznym centrum 

miasta. Z uwagi na subiektywne przesłanki oraz wcześniejsze prace badawcze, za przedmiot 

badan obrano ścisłe centrum Krakowa. Celem maksymalnego upraktycznienia dysertacji 

oraz w wyniku przeprowadzonych oględzin, wyodrębniono zbiór potencjalnych 

(dopuszczalnych w naturze) lokalizacji punktów przeładunkowych. Ten zabieg pozwolił na 

lepsze odzwierciedlenie rzeczywistości w modelu oraz wykluczenie przypadku, w którym 

w konsekwencji obliczeń, najlepszym okazałby się taki wariant, który w rzeczywistości nie 

ma prawa bytu (np. znajduje się na dziedzińcu starej kamienicy). W badanym obszarze nie 

występuje zbyt wiele miejsc, spełniających kryteria wyboru tj. między innymi: odpowiednia 

powierzchnia, odseparowanie od ruchu pieszego, bezpośredni dostęp do infrastruktury 

drogowej pozwalającej na wjazd większego środka transportu. Wybór ograniczono do sześciu 

lokalizacji przedstawionych w Tabeli 14, wraz z koordynatami GPS. Wszystkie znajdują się 

w analizowanym obrębie oraz charakteryzują się wystarczającą powierzchnią do ulokowania 

punktu. 

Tab.14  Propozycje lokalizacji punktów przeładunkowych 

Wariant lokalizacji 
Szerokość 

geograficzna 

Długość 

geograficzna 

A 50.064231 19.935140 

B 50.063645 19.942277 

C 50.060262 19.941684 

D 50.061151 19.932600 

E 50.055391 19.937715 

F 50.058972 19.936962 

Źródło: opracowanie własne 

 

Drugim etapem rozważań było przeprowadzenie badań terenowych obejmujących spis 

z natury podmiotów gospodarczych prowadzących działalność w omawianym obszarze. Spis 

był podstawą do stworzenia modelu sieci transportowej oraz siatki połączeń pomiędzy 

odbiorcami. Uwzględniano jedynie podmioty, które w sposób fizyczny znajdowały się 

w miejscu badania, pomijając przy tym takie, które figurowały pod wspomnianym adresem, 
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jednak nie oferowały pod nim żadnych usług. Takie działanie wykluczyło z opracowania 

podmioty „widmo” (nie generujące popytu). Badanie przeprowadzono na przełomie maja 

i czerwca 2019 roku. W jego wyniku zidentyfikowano 730 punktów generujących popyt na 

przewozy oraz podzielono je według rodzaju działalności na sześć kategorii: restauracje, 

hotele, bary, kawiarnie, sklepy, księgarnie. Każda z nich zgodnie z założeniem, 

charakteryzuje się odmiennym popytem. 

W celu wyznaczenia z podanego zbioru najlepszej lokalizacji punktu przeładunkowego 

wchodzącego w skład systemu dystrybucji ładunków rowerami towarowymi w Krakowie, 

wykorzystano proces marszrutyzacji pojazdów. Uwzględniając wygenerowany popyt na 

przewozy, zgłaszany przez odbiorców, występujących w rzeczywistych warunkach, 

stworzono sieć transportową obejmującą odbiorców oraz nadawców. Ci ostatni zostali 

przedstawieni jako wierzchołki grafu, których lokalizacje były wybrane ze zbioru opisanego 

w Tabeli 14, co sprowadza się do stwierdzenia, że nadawcą zawsze jest punkt przeładunkowy. 

Wygenerowaną za pomocą Google Maps API sieć transportową, zawierającą lokalizacje 

poszczególnych klientów (odbiorców) z podziałem na grupy w zależności od prowadzonej 

działalności oraz proponowane lokalizacje punktów przeładunkowych (oznaczone literami A, 

B, C, D, E i F) przedstawia Rysunek 29. 

  

Rys.29.  Mapa lokalizacji odbiorców (po lewej). Graf sieci transportowej z podziałem odbiorców na grupy oraz 

wskazaniem lokalizacji proponowanych punktów przeładunkowych (po prawej). Źródło [204] 

 

Dla celów implementacji modeli symulacyjnych opracowano w języku oprogramowania:  

Python, bibliotekę klas podstawowych opisaną w rozdziale 6.1. Eksperyment symulacyjny 
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przeprowadzono zgodnie z metodą Monte Carlo. Dla każdego wariantu proponowanej 

lokalizacji przeprowadzono 100 cykli obliczeniowych składających się z:  

 generacji popytu w formie zamówień pochodzących od grupy klientów, 

z przyjętym prawdopodobieństwem pojawienia się zamówienia równym 0,5. 

Wagę przesyłki określono jako zmienną losową o rozkładzie normalnym, średnią 

30kg i odchyleniu standardowym równym 7,5kg. Przyjęto również pojemność 

(ładowność) środka transportu wynoszącą 150kg, 

 marszrutyzacji z wykorzystaniem macierzy najkrótszych odległości 

wygenerowanej przy pomocy metody Floyda Warshalla oraz doboru tras metodą 

algorytmów genetycznych, 

 obliczenia wykonanej, średniej pracy przewozowej dla uzyskanego zbioru tras.  

W rezultacie otrzymano charakterystyki całkowitej pracy przewozowej dla różnych 

wariantów lokalizacji punktów przeładunkowych. 

W kolejnym kroku, na podstawie wzoru (44), dokonano wyznaczenia wystarczającej 

liczby obserwacji, celem sprawdzenia, czy otrzymane wyniki posiadają uzasadnienie 

statystyczne. Obliczenia zostały przeprowadzone przy założeniu, iż zmienne losowe 

charakteryzują się rozkładem normalnym 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎) , natomiast poziom istotności wynosi 

𝛼𝑆 = 0,05. 

 𝑛𝑆
𝑂 ≥ (𝑢

1−
𝛼𝑆
2

∙
𝜎

𝛼𝑆∙𝜇
)

2

 (44) 

gdzie: 

𝑛𝑆
𝑂 – minimalna liczba obserwacji, 

𝑢
1−

𝛼𝑆
2

 – wartość krytyczna taka, że 𝑢
1−

𝛼𝑆
2

= 1,64, 

𝜎 – odchylenie standardowe, 

𝜇 – wartość oczekiwana, 

𝛼𝑆 – poziom istotności. 

 

Z przeprowadzonej analizy, której rezultaty zaprezentowano w Tabeli 15 wynika, że 

wykonana liczba obserwacji jest większa niż minimalna (wymagana), co pozawala twierdzić 

z kolei, iż otrzymane wyniki symulacji mogą zostać uznane za statystycznie istotne 

z prawdopodobieństwem równym 0,95. 
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Tab.15  Minimalna liczba obserwacji dla poszczególnych wariantów lokalizacji punktu przeładunkowego 

Wariant lokalizacji 

Średnia wartość 

całkowitej pracy 

przewozowej [tkm] 

Wariancja 

całkowitej pracy 

przewozowej [tkm2] 

Wystarczająca 

liczba obserwacji 

[-] 

A 730 12,317 0,3711 3 

B 731 12,161 0,3401 3 

C 732 11,815 0,2778 3 

D 733 13,196 0,4339 3 

E 734 14,999 0,4857 3 

F 735 11,836 0,2867 3 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ostatnim etapem do wyznaczenia lokalizacji punktu przeładunkowego, było obliczenie 

średniej wartości wskaźnika oceny efektywności dla każdego wariantu. Przy założeniu 

wcześniej szacowanych parametrów wejściowych oraz pracy przewozowej otrzymanej 

z symulacji, dokonano wyznaczenia charakterystyk wskaźnika dla każdego z wariantów. 

Rezultaty przedstawiono w formie wykresu – Rysunek 30. 

 

Rys.30.  Charakterystyki wskaźnika oceny efektywności dla proponowanych wariantów lokalizacji punktów 

przeładunkowych. Źródło: opracowanie własne 

 

Na podstawie powyższego wykresu można wnioskować, że lokalizacje: C, F i B są 

zdecydowanie lepszym wyborem od pozostałych trzech, równocześnie wykazując względem 

siebie nawzajem stosunkowo niewielką różnicę. Celem wyznaczenia najlepszego wariantu 
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obliczono średnią wartość oraz wariancję wskaźnika oceny efektywności dla każdego z nich, 

zaprezentowaną w Tabeli 16. 

 

Tab.16  Średnie wartości wskaźnika oceny efektywności oraz wariancji dla poszczególnych lokalizacji punktu 

przeładunkowego 

Wariant lokalizacji 

Średnia wartość 

wskaźnika oceny 

efektywności 

[PLN/tkm] 

Wariancja 

wskaźnika oceny 

efektywności 

[(PLN/tkm)2] 

A 730 611,69 304,7193 

B 731 622,76 326,9550 

C 732 635,94 388,5583 

D 733 567,64 199,7935 

E 734 499,21 135,7502 

F 735 634,72 270,8574 

Źródło: opracowanie własne 

 

Biorąc pod uwagę przedstawione wyniki symulacji oraz kierując się w wyborze 

lokalizacji punktu przeładunkowego na potrzeby systemu dystrybucji ładunków 

z wykorzystaniem rowerów towarowych, maksymalną wartością wskaźnika oceny 

efektywności, najlepszym (ze zbioru przedstawionych lokalizacji) okazał się wariant C ze 

średnią: 635,94 [PLN/tkm] oraz wariancją: 388,56 (PLN/tkm)2. Tym samym uznaje się go 

jako punkt wyjściowy do dalszych rozważań prowadzonych w opracowaniu.  

Warto jednak zauważyć, że drugi w kolejności wariant (F) wykazuje niższy o 30% 

poziom wartości wariancji w stosunku do zwycięzcy (C). Z tego względu, w rzeczywistych 

implementacjach systemu dystrybucji (opartych o dane pochodzące bezpośrednio 

z pomiarów), sugeruje się przeprowadzenie głębszej analizy lokalizacji - np. przeprowadzenia 

analizy wielokryterialnej dla trzech najlepszych wariantów. 

Celem sprawdzenia jakości otrzymanych wyników oraz zgodnie z założeniami 

przedstawionymi w rozdziale 5.3, dokonano wyznaczenia lokalizacji punktu 

przeładunkowego dla przypadku Krakowa przy wykorzystaniu metody środka ciężkości. 

W tym celu dokonano wyznaczenia punktu centralnego dla zidentyfikowanego zbioru 

podmiotów gospodarczych, któremu odpowiadają następujące koordynaty GPS: 50.0617 oraz 

19.9385. Najlepszym z dostępnych rozwiązań stanowiących zarazem zbiór dopuszczalnych 

lokalizacji powinno być to, którego odległość od wyznaczonego środka ciężkości będzie 
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najmniejsza. Z uwagi na fakt, że w zastosowanym modelu przewidziano ruch pojazdów 

odbywający się po trasach reprezentowanych jako zmodyfikowane odległości euklidesowe 

dokonano ich pomiaru zarówno w linii prostej, jak i zgodnie z przebiegiem sieci dróg. Wyniki 

zaprezentowano w Tabeli 17.   

 

Tab.17  Odległości poszczególnych wariantów lokalizacji od wyznaczonego środka ciężkości 

Wariant lokalizacji 

Odległość 

euklidesowa 

[m] 

Odległość zgodna 

z siecią dróg 

[m] 

A 730 374,42 500 

B 731 335,35 450 

C 732 272,81 300 

D 733 435,84 600 

E 734 719,91 800 

F 735 340,43 400 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z powyższych obliczeń wynika, iż najlepszym (z analizowanych) wariantem lokalizacji 

punktu przeładunkowego jest wariant C, ponieważ charakteryzuje się on najmniejszymi 

odległościami od środka ciężkości omawianego przypadku. Stanowi to potwierdzenie wyboru 

dokonanego za pomocą wcześniejszej metody. Warto jednak zauważyć swoistą wrażliwość 

modelu środka ciężkości, którą zobrazowano za pomocą Tabeli 18, przedstawiającą zbiór 

wariantów uporządkowany w kolejności od najlepszego do najgorszego w odniesieniu do 

użytych metod obliczeniowych.  
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Tab.18  Ranking wariantów lokalizacji w odniesieniu do metody 

Metoda analizy 

wskaźnika 

efektywności 

Metoda środka 

ciężkości – 

odległości 

euklidesowe 

Metoda środka 

ciężkości – 

odległości zgodne 

z siecią dróg 

C C C 

F B F 

B F B 

A A A 

D D D 

E E E 

Źródło: opracowanie własne 

 

W przeważającej większości przypadków, za pomocą obydwu metod otrzymano podobne 

wyniki. Jednakże metoda środka ciężkości nie gwarantuje wyboru najlepszej lokalizacji 

z analizowanego zbioru, co widoczne jest dla wariantów: B i F. Błędne dopasowanie modelu 

do rzeczywistej siatki połączeń może skutkować obniżeniem efektywności całego systemu - 

dla analizowanych wariantów jest to wartość wynosząca: 1,9%. Można przypuszczać, że dla 

systemu dystrybucji ładunków charakteryzującego się nierównomiernym rozproszeniem 

klientów, zgłaszających skrajnie odmienne zapotrzebowanie na przewóz, otrzymane wyniki 

nie będą satysfakcjonujące oraz prawdopodobnie dalekie od najlepszych. Jako powód można 

uznać brak odniesienia do rzeczywistego (zmiennego) popytu zgłaszanego przez klientów, 

występujący w metodzie środka ciężkości. Cecha ta równocześnie stanowi zaletę 

zaproponowanego wcześniej podejścia, bazującego na analizie statystycznej wskaźnika 

efektywności. 

6.4. Identyfikacja wielkości popytu na przewozy oraz wyznaczenie wartości 

wskaźnika oceny efektywności 

Nawiązując do Rysunku 17 (s. 61), kolejnym krokiem do przeprowadzenia symulacji 

działania systemu transportu jest określenie wielkości obsługiwanego popytu na przewozy. 

Zgodnie z założeniem, na obszarze Starego Miasta Krakowa występuje kilka typów klientów, 

które na potrzeby opracowania, zostały zakwalifikowane do czterech odrębnych grup, 

nazwanych jako: „Sklep”, „Restauracja”, „Bar” i „Inne”. Każdy z typów odbiorców 

charakteryzuje się odmiennym scenariuszem dostaw, dlatego ich podział uznaje się za 

stosowny. Wielkość popytu dla poszczególnych klientów nie stanowi przedmiotu analizy, 

ponieważ na dzień dzisiejszy brak jest danych w tym zakresie, niemniej jednak ten temat 
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powinien stanowić przyczynek do dalszej pracy badawczej. Wspomniany brak 

zrekompensowano dokonując pewnej agregacji modelu polegającej na założeniu, iż każdy 

z typów klientów może zgłaszać zapotrzebowanie na usługę przewozową w różnych 

interwałach czasowych, przez co prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia P(A) w danym 

momencie, jest różne dla każdej z rozpatrywanych grup. Tabela 19 zawiera założone granice 

skrajne parametrów wejściowych, jakimi są prawdopodobieństwa pojawienia się zleceń dla 

poszczególnych typów klientów (Pmin(A) i Pmax(A)). Założono trzy poziomy zmienności dla 

każdej grupy, w celu zbadania zależności nieliniowej zagadnienia. 

Tab.19  Poziomy prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia w zależności od rodzaju klienta 

Typ klienta Pmin(A) P0(A) Pmax(A) 

Sklep 0,1 0,5 0,9 

Bar 0,1 0,5 0,9 

Restauracja 0,1 0,5 0,9 

Inne 0,1 0,05 0 

Źródło: opracowanie własne 

 

6.5. Eksperyment symulacyjny procesu obsługi klienteli rowerami towarowymi 

Zgodnie z ideą eksperymentu pełnoczynnikowego założono, że możliwe jest wystąpienie 

każdej możliwej kombinacji przypadków prawdopodobieństwa pojawienia się zlecania 

i obliczono za pomocą wzoru (45) liczbę serii eksperymentu 𝑛𝑠.  

 

 𝑛𝑠 = 𝑘𝑧
𝑙𝑤 (45) 

gdzie: 

𝑛𝑠 – liczba serii eksperymentu, 

𝑘𝑧 – liczba poziomów zmienności, 

𝑙𝑤 – liczba parametrów wejściowych. 

 

 𝑛𝑠 = 34 = 81 (46) 

Wynikiem obliczeń otrzymano 81 przypadków, zawierających każdą możliwą 

kombinację prawdopodobieństwa. Zważając na powyższe, utworzono plan eksperymentu 

pełnoczynnikowego, stanowiący Załącznik 2 do rozprawy. 
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Dla każdej serii zostały przeprowadzone trzy symulacje wyznaczenia trasy przejazdu przy 

pomocy odrębnych metod: Clarke’a – Wrighta, symulowanego wyżarzania oraz algorytmów 

genetycznych. Jedna seria obejmowała 100 uruchomień algorytmu przy założeniu średniej 

wagi przesyłki określonej jako zmienna losowa o rozkładzie normalnym ze średnią 30kg 

i odchyleniu standardowym 7,5kg oraz pojemnością (ładownością) roweru towarowego na 

poziomie 150kg. Sam proces symulacji odbywał się w analogiczny sposób jaki opisano 

w rozdziale 6.3 z tą różnicą, że dokonywano wyboru metody trasowania pojazdów. 

W rezultacie otrzymano średnią pracę przewozową dla otrzymanego zbioru tras, przy pomocy 

której dokonano obliczeń wartości przyjętego wskaźnika oceny efektywności w oparciu 

o założone w rozdziale 6.2 parametry wejściowe.  

W konsekwencji przeprowadzonych badań otrzymano rezultaty z pełnocznnikowego 

eksperymentu symulacyjnego, w którym odzwierciedlono zmienność popytu na usługi 

przewozowe według podziału odbiorców na cztery grupy. Wyniki przedstawione na 

Rysunku 31 w formie wykresu, reprezentują stopnie zmienności prawdopodobieństwa 

pojawienia się zlecenia wśród poszczególnych klientów, odpowiednio: Ps –„Sklep; Pr – 

„Restauracja”; Pb – „Bar”; Po – „Inne”. Każdemu z możliwych stanów Px (gdzie: 

x{s, r, b, o}) przyporządkowano wartość wskaźnika oceny efektywności dla analizowanych 

metod, tj.: CW – Clarke – Wright; ST – symulowane wyżarzanie; GA – algorytmy 

genetyczne. Wykres prezentuje 81 przypadków, które są spójne z seriami eksperymentu. 

Z przeprowadzonych badań wynika, że metoda CW generuje wyższy poziom wskaźnika 

oceny efektywności aniżeli metody: GA i ST, co uważa się za zjawisko pożądane. Wraz ze 

wzrostem sumarycznego poziomu prawdopodobieństwa, metoda CW wykazuje coraz wyższe 

wartości wskaźnika, co na wykresie jest odzwierciedlone jako wyraźny wzrost. Odmiennie 

jest w przypadku pozostałych metod, gdzie wzrost prawdopodobieństwa przekłada się 

na nieznaczny spadek wskaźnika. Powstałe w ten sposób różnice pomiędzy poszczególnymi 

metodami, wyraźnie zwiększają się wraz ze wzrostem prawdopodobieństwa. Różnica ta, 

w skrajnych przypadkach prezentuje się następująco: przy maksymalnych wartościach 

wskaźnika (przypadki: CW-80; ST-9; GA-9), różnica wynosi: 594,42 PLN/tkm (51,7%) dla 

ST oraz 487,45 PLN/tkm (42,4%) dla GA w odniesieniu do metody CW – 1149,51 PLN/tkm. 

Analogicznie dla wartości minimalnej wskaźnika (przypadki: CW-3; ST-46; GA-64), różnica 

wynosi: 262,65 PLN/tkm (33,7%) dla ST oraz 164,03 PLN/tkm (21,1%) dla GA 

w odniesieniu do metody CW – 778,56 PLN/tkm. Jednocześnie metoda GA charakteryzuje 

się wyższym poziomem wskaźnika od metody ST we wszystkich seriach eksperymentu, co 

stawia ją na drugiej pozycji w rankingu ujmującym jakość otrzymanych wyników.  
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Rys.31.  Wyniki pełnoczynnikowego eksperymentu dla czterech typów klientów. Źródło: opracowanie własne 
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Na podstawie otrzymanych danych dokonano analizy regresji wielorakiej dla modelu 

liniowego. Założono następujące hipotezy: 

 

 𝐾𝑒 = 𝑓( 𝑃𝑠, 𝑃𝑟, 𝑃𝑏, 𝑃𝑜 ) (47) 

 𝐻0:   𝐾𝑒 = 𝑏0 + 𝑏1𝑃𝑠 + 𝑏2𝑃𝑟 + 𝑏3𝑃𝑏 + 𝑏4𝑃𝑜 (48) 

 𝐻1:   𝐾𝑒 = 𝑏1𝑃𝑠 + 𝑏2𝑃𝑟 + 𝑏3𝑃𝑏 + 𝑏4𝑃𝑜 (49) 

 𝐻2:   𝐾𝑒 = 𝑏0𝑃𝑠𝑏1 ∙ 𝑃𝑟𝑏2 ∙ 𝑃𝑏𝑏3 ∙ 𝑃𝑜𝑏4 (50) 

 𝐻3:   𝐾𝑒 = 𝑃𝑠𝑏1 ∙ 𝑃𝑟𝑏2 ∙ 𝑃𝑏𝑏3 ∙ 𝑃𝑜𝑏4  (51) 

gdzie: 

𝐾𝑒 – zmienna zależna, określona jako wskaźnik oceny efektywności, 

𝑏0  – wyraz wolny, 

𝑏1 , 𝑏2 , 𝑏3 , 𝑏4  – cząstkowe współczynniki regresji, 

𝑃𝑠, 𝑃𝑟, 𝑃𝑏, 𝑃𝑜 – zmienne niezależne, określone jako prawdopodobieństwo wystąpienia 

zlecenia dla poszczególnych grup klientów, kolejno: „Sklep”, „Restauracja”, „Bar”, 

„Inne”. 

 

Analizę regresji liniowej przeprowadzono przy założeniu, że zmiennymi objaśniającymi 

są poziomy prawdopodobieństwa dla każdego z klientów, natomiast zmienną zależną – 

średnia wartość wskaźnika oceny efektywności dla każdej z metod osobno. Pod uwagę wzięto 

wszystkie serie eksperymentu, tj.: 81. Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H0 

i metody CW przedstawiono w Tabeli 20.   
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Tab.20  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H0 i metody CW 

Parametr  

Metoda 
CW Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8987 - - 

b0 842,458 824,955 859,960 

b1 150,872 133,513 168,230 

b2 138,466 121,107 155,824 

b3 95,627 78,269 112,986 

b4 102,623 -36,245 241,491 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z zaprezentowanych rezultatów można stwierdzić, że parametr Po jest nieistotny 

statystycznie, stąd konieczność ponownego przeprowadzenia obliczeń bez jego 

uwzględnienia. Wyniki ponownej iteracji zawarto w Tabeli 21.  

 

Tab.21  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H0 i metody CW bez współczynnika b4  

Parametr  

Metoda 
CW Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8959 - - 

b0 847,589 831,405 863,773 

b1 150,872 133,386 168,358 

b2 138,466 120,980 155,951 

b3 95,627 78,141 113,113 

b4 - - - 

Źródło: opracowanie własne 

 

W kolejnym kroku przeprowadzono analizę regresji liniowej dla hipotezy H1, z wyrazem 

wolnym równym 0 i metody CW. Wyniki zaprezentowano w Tabeli 22. 
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Tab.22  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H1 i metody CW  

Parametr  

Metoda 
CW Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,9310 - - 

b0 0 0 0 

b1 565,195 399,869 730,522 

b2 552,789 387,463 718,116 

b3 509,951 344,624 675,277 

b4 2754,293 1356,203 4152,383 

Źródło: opracowanie własne 

 

Następny etap obejmował test hipotez H0 i H1 dla metody ST. Wyniki zawarto kolejno 

w Tabelach 23 i 24. 

 

Tab.23  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H0 i metody ST 

Parametr  

Metoda 
ST Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,7728 - - 

b0 533,186 530,501 535,870 

b1 -11,591 -14,253 -8,929 

b2 -11,558 -14,220 -8,896 

b3 13,635 10,973 16,297 

b4 -22,777 -44,075 -1,479 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tab.24  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H1 i metody ST 

Parametr  

Metoda 
ST Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8927 - - 

b0 0 0 0 

b1 250,632 146,402 354,861 

b2 250,665 146,435 354,894 

b3 275,857 171,628 380,087 

b4 1655,447 774,0273 2536,866 

Źródło: opracowanie własne 
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W dalszym etapie dokonano analizy regresji liniowej dla hipotezy H0 i metody GA. 

Wyniki zostały zawarte w Tabeli 25. 

Tab.25  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H0 i metody GA 

Parametr  

Metoda 
GA Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,7834 - - 

b0 635,701 632,565 638,837 

b1 -17,159 -20,269 -14,049 

b2 -9,865 -12,975 -6,754 

b3 16,485 13,374 19,595 

b4 -21,029 -45,911 3,853 

Źródło: opracowanie własne 

 

Po przeprowadzonej analizie, można stwierdzić, że parametr Po jest nieistotny 

statystycznie, stąd konieczność ponownego przeprowadzenia obliczeń bez jego 

uwzględnienia. Wyniki zawarto w Tabeli 26.  

Tab.26  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H0 i metody GA bez współczynnika b4  

Parametr  

Metoda 
GA Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,7753 - - 

b0 634,650 631,737 637,562 

b1 -17,159 -20,306 -14,013 

b2 -9,865 -13,011 -6,718 

b3 16,485 13,338 19,631 

b4 - - - 

Źródło: opracowanie własne 

 

Następnie dokonano tożsamej analizy dla hipotezy H1 i metody GA. Wyniki 

zaprezentowano w Tabeli 27. 
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Tab.27  Wyniki analizy regresji liniowej dla hipotezy H1 dla metody GA 

Parametr  

Metoda 
GA Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8929 - - 

b0 - - - 

b1 295,481 171,212 419,749 

b2 302,775 178,507 427,044 

b3 329,124 204,856 453,393 

b4 1979,867 928,987 3030,746 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszy współczynnik korelacji wielorakiej R2 

uzyskano dla hipotezy H1 we wszystkich proponowanych metodach. W celu sprawdzenia 

dalszych zależności dokonano testowania hipotez: H2 i H3 dla omawianych metod. Pierwsza 

w kolejności została zbadana hipoteza H2 dla metody CW. Wyniki zawarto w Tabeli 28. 

 

Tab.28  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H2 dla metody CW 

Parametr  

Metoda 
CW Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8570 - - 

b0 1197,108 7,071 7,105 

b1 1,054 0,0453 0,060 

b2 1,050 0,041 0,056 

b3 1,034 0,0259 0,041 

b4 1,001 -0,001 0,002 

Źródło: opracowanie własne 

 

Po przeprowadzonej analizie, można stwierdzić, że parametr Po jest nieistotny 

statystycznie, stąd konieczność ponownego przeprowadzenia obliczeń bez jego 

uwzględnienia. Wyniki zawarto w Tabeli 29.  
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Tab.29  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H2 dla metody CW bez współczynnika b4  

Parametr  

Metoda 
CW Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8546 - - 

b0 1191,548 7,068 7,098 

b1 1,054 0,045 0,060 

b2 1,050 0,041 0,056 

b3 1,034 0,026 0,041 

b4 - - - 

Źródło: opracowanie własne 

 

W kolejnym etapie dokonano analizy regresji potęgowej dla hipotezy H3 i metody CW. 

Wyniki zawarto w Tabeli 30. 

 

Tab.30  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H3 dla metody CW 

Parametr  

Metoda 
CW Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8313 - - 

b0 1,000 - - 

b1 0,267 -1,945 -0,699 

b2 0,265 -1,950 -0,704 

b3 0,261 -1,965 -0,719 

b4 0,769 -0,370 -0,155 

Źródło: opracowanie własne 

 

W dalszej części badań przeprowadzono analizę regresji potęgowej dla hipotez H2 i H3 

oraz metody ST. Wyniki przedstawiono kolejno w Tabelach 31 i 32. 
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Tab.31  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H2 dla metody ST 

Parametr  

Metoda 
ST Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8042 - - 

b0 522,657 6,255 6,263 

b1 0,992 -0,010 -0,006 

b2 0,992 -0,009 -0,006 

b3 1,009 0,007 0,011 

b4 1,000 -0,001 -1,332E-06 

Źródło: opracowanie własne 

 

Tab.32  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H3 dla metody ST 

Parametr  

Metoda 
ST Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8386 - - 

b0 1,000 - - 

b1 0,295 -1,772 -0,672 

b2 0,295 -1,772 -0,672 

b3 0,300 -1,755 -0,655 

b4 0,792 -0,327 -0,138 

Źródło: opracowanie własne 

 

Następnie dokonano analizy regresji potęgowej dla hipotezy H2 i metody GA. Wyniki 

zawiera Tabela 33. 

Tab.33  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H2 dla metody GA 

Parametr  

Metoda 
GA Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8106 - - 

b0 624,236 6,433 6,440 

b1 0,990 -0,011 -0,008 

b2 0,994 -0,007 -0,004 

b3 1,009 0,007 0,011 

b4 1,000 -0,001 5,183E-05 

Źródło: opracowanie własne 
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Po przeprowadzonej analizie, można stwierdzić, że parametr Po jest nieistotny 

statystycznie, stąd konieczność ponownego przeprowadzenia obliczeń bez jego 

uwzględnienia. Wyniki zawarto w Tabeli 34.  

Tab.34  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H2 dla metody GA bez współczynnika b4  

Parametr  

Metoda 
GA Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8040 - - 

b0 625,158 6,435 6,441 

b1 0,990 -0,011 -0,008 

b2 0,994 -0,007 -0,004 

b3 1,009 0,007 0,011 

b4 - - - 

Źródło: opracowanie własne 

 

W ostatnim etapie dokonano analizy regresji potęgowej dla hipotezy H3 i metody GA. 

Wyniki przedstawiono w Tabeli 35. 

 

Tab.35  Wyniki analizy regresji potęgowej dla hipotezy H3 dla metody GA 

Parametr  

Metoda 
GA Dolne 95,0% Górne 95,0% 

R2 0,8385 - - 

b0 1,000 - - 

b1 0,284 -1,824 -0,693 

b2 0,285 -1,820 -0,689 

b3 0,289 -1,805 -0,674 

b4 0,787 -0,337 -0,142 

Źródło: opracowanie własne 

 

Z przeprowadzonych badań wynika, że najlepszy współczynnik korelacji wielorakiej R2 

uzyskano dla hipotezy H2 dla metody CW oraz hipotezy H3 dla pozostałych. Konfrontując 

otrzymane wyniki ze współczynnikami R2 wyliczonymi dla regresji liniowej, stwierdza się, że 

osiągnięto niższe wartości. Omawiane rezultaty wraz z wyszczególnionymi wartościami 

maksymalnymi przedstawiono w Tabeli 36. 
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Tab.36  Zestawienie wartości R2 dla regresji liniowej i potęgowej oraz wybranych metod 

Hipoteza 

Metoda 
CW ST GA 

H0 0,8959 0,7728 0,7753 

H1 0,9310 0,8927 0,8929 

H2 0,8546 0,8042 0,8040 

H3 0,8313 0,8386 0,8385 

Źródło: opracowanie własne 

 

Ze względu na powyższe, funkcje regresji opisujące zmienność zmiennej zależnej dla 

każdej z analizowanych metod wyznaczenia trasy przyjmują następujące postacie: 

 

  𝐾𝑒𝐶𝑊 = 399,869 𝑃𝑠 + 387,463 𝑃𝑟 + 

 344,624 𝑃𝑏 + 1356,203 𝑃𝑜 (52) 

 

 𝐾𝑒𝑆𝑇 = 146,402 𝑃𝑠 + 146,435 𝑃𝑟 + 

 171,628 𝑃𝑏 + 774,027𝑃𝑜 (53) 

 

 𝐾𝑒𝐺𝐴 =  171,212 𝑃𝑠 + 178,507 𝑃𝑟 + 

 204,856 𝑃𝑏 + 928,987 𝑃𝑜 (54) 

gdzie: 

𝐾𝑒𝐶𝑊 – wartość wskaźnika oceny efektywności dla metody CW,  

𝐾𝑒𝑆𝑇 – wartość wskaźnika oceny efektywności dla metody ST, 

𝐾𝑒𝐺𝐴 – wartość wskaźnika oceny efektywności dla metody GA. 

 

W celu przeprowadzenia rzetelnej analizy otrzymanego zbioru wyników, podjęto próbę 

rozpatrzenia szczególnych przypadków występujących w eksperymencie. Dokonano 

wyodrębnienia z grupy wyników tych stanów, które przedstawiają „zachowanie” 

poszczególnych metod wyznaczania trasy, w czasie gdy prawdopodobieństwo pojawienia się 

zlecenia dla jednego klienta zmienia swój stan (w zakresie swojego poziomu zmienności), 



 

Starczewski J. „Kształtowanie systemu dystrybucji ładunków z wykorzystaniem rowerów towarowych wewnątrz aglomeracji miejskiej” 

 Politechnika Krakowska –  Katedra Systemów Transportowych. Kraków 2022 str. 139 
 
 

natomiast dla pozostałych, jest ono stałe. W ten sposób otrzymano 12 wykresów 

reprezentujących 36 odrębnych stanów prawdopodobieństwa (Załącznik 4). 

Na podstawie wzoru (44) sprawdzono minimalną, wymaganą liczbę obserwacji dla 

otrzymanych danych. Obliczenia zostały przeprowadzone przy założeniu, iż zmienne losowe 

charakteryzują się rozkładem normalnym 𝑋~𝑁(𝜇, 𝜎), natomiast poziom istotności wynosi: 

𝛼𝑆 = 0,05 oraz wartość krytyczna wynosi: 𝑢
1−

𝛼𝑆
2

= 1,64. Tabela stanowiąca Załącznik 3 

prezentuje otrzymane rezultaty. Wynika z niej, iż minimalna, wymagana liczba pomiarów 

w serii nie przekracza 10, co oznacza, że 100 pomiarów, które zostały wykonane w każdej 

serii eksperymentu pozwala uznać wyniki za istotne statystycznie z prawdopodobieństwem 

równym co najmniej 0,95. 

Z przedstawionych wykresów można również wnioskować, że metoda CW lepiej reaguje 

na zmianę prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia aniżeli ST oraz GA, które wydają się 

praktycznie nie uwzględniać tych zmian w sposób istotny. Należy to rozumieć w taki sposób, 

że w przypadku stanu o wyższym sumarycznym prawdopodobieństwie otrzymane wartości 

wskaźnika osiągają dany poziom, ale zwiększenie wartości prawdopodobieństwa dla jednej 

grupy klientów, powoduje niewielkie zmiany wartości wskaźnika (dotyczy metod: ST i GA). 

Powoduje to duże różnice pomiędzy wybranymi metodami, uwidocznionymi w średnich 

wartościach wskaźnika oceny efektywności dla poszczególnych stanów prawdopodobieństwa. 

Można zatem wnioskować, iż z tego punktu widzenia metoda CW jest dużo bardziej 

skuteczna od ST oraz GA. Należy jednak wspomnieć, iż równocześnie charakteryzuje się ona 

bardzo długim czasem obliczeń, który jest niewspółmiernie większy od pozostałych dwóch 

metod.  

Warto także zauważyć, że we wszystkich metodach, zmiana prawdopodobieństwa 

pojawienia się zlecenia dla klienta z grupy „Inne”, nieznacznie wpływa na wartości 

wskaźnika oceny efektywności. Można wnioskować, iż taki stan rzeczy ma miejsce na skutek 

przyjętego, relatywnie niskiego poziomu prawdopodobieństwa maksymalnego dla tej grupy.  

Celem prezentacji poprawy efektywności wynikającej z odpowiedniego wyboru metody 

wyznaczania tras pojazdów, dokonano obliczenia zysku procentowego () w odniesieniu do 

zestawienia następujących grup klientów: sklep-restauracja oraz bar-inne. Zysk ten, liczony 

przy pomocy wzorów: (55) i (56), bazuje na wyznaczonych w poprzednim etapie pracy, 

funkcjach regresji opisujących zmienną zależną dla poszczególnych kryteriów. 
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  𝑝𝑥
𝑆𝑇 =  

𝐾𝑒𝐶𝑊

𝐾𝑒𝑆𝑇
∙ 100% , 𝑥 ∈ {𝑠, 𝑟, 𝑏, 𝑜} (55) 

  𝑝𝑥
𝐺𝐴 =  

𝐾𝑒𝐶𝑊

𝐾𝑒𝐺𝐴
∙ 100% , 𝑥 ∈ {𝑠, 𝑟, 𝑏, 𝑜} (56) 

gdzie: 

 𝑝𝑥
𝑆𝑇-  poprawa efektywności wynikająca z wyboru metody Clarke’a – Wrighta zamiast 

symulowanego wyżarzania dla grupy klientów 𝑝𝑥, wyrażona w procentach, 

 𝑝𝑥
𝐺𝐴- poprawa efektywności wynikająca z wyboru metody Clarke’a – Wrighta zamiast 

algorytmów genetycznych dla grupy klientów 𝑝𝑥, wyrażona w procentach. 

 

Wyniki obliczeń zostały zaprezentowane w postaci wykresów (Rysunek 32 do 

Rysunek 35). Jak można zauważyć, zwiększenie zysku płynącego z wyboru efektywnej 

metody trasowania pojazdów jest tym większe, im sumarycznie większe jest 

prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia dla poszczególnych grup klientów. 

Przykładowo na Rysunku 32 poprawa efektywności wynosi blisko 500%, dla przypadków 

skrajnych – maksymalnych prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia, odnosząc się do 

metody symulowanego wyżarzania. W analogicznej sytuacji dla przypadku algorytmów 

genetycznych zysk oscyluje w okolicach 400%, co potwierdza wcześniejsze spostrzeżenia 

o wyższości tej metody nad symulowanym wyżarzaniem w omawianym studium przypadku 

Krakowa.  

Biorąc pod uwagę powyższe należy przypuszczać, iż dla stosunkowo niewielkich 

przepływów dóbr w systemie, wybór metody trasowania nie wpływa znacząco na poprawę 

efektywności funkcjonowania, a co więcej na znaczeniu zyskuje argument czasu wyznaczenia 

samej trasy i związanych z tym hipotetycznych korzyści. Można to zaobserwować na 

Rysunkach 32 i 35, na których przy niewielkich prawdopodobieństwach pojawienia się 

zlecenia dla grupy „Inne”, zwiększenie efektywności systemu waha się na poziomie 30-40%. 

Istotny jest natomiast fakt, że wraz ze zwiększaniem obsługiwanego popytu, należy 

wnikliwiej analizować zagadnienie wyboru metody z uwagi na wymierne korzyści płynące 

z jego racjonalizacji. 
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Rys.32.  Poprawa efektywności wynikająca z wyboru metody Clarke’a – Wrighta zamiast metody symulowanego 

wyżarzania w odniesieniu do grup klientów typu: „Sklep” oraz „Restauracja”. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.33.  Poprawa efektywności wynikająca z wyboru metody Clarke’a – Wrighta zamiast metody symulowanego 

wyżarzania w odniesieniu do grup klientów typu: „Bar” oraz „Inne”. Źródło: opracowanie własne 
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Rys.34.  Poprawa efektywności wynikająca z wyboru metody Clarke’a – Wrighta zamiast metody algorytmów 

genetycznych w odniesieniu do grup klientów typu: „Sklep” oraz „Restauracja”. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.35.  Poprawa efektywności wynikająca z wyboru metody Clarke’a – Wrighta zamiast metody algorytmów 

genetycznych w odniesieniu do grup klientów typu: „Bar” oraz „Inne”. Źródło: opracowanie własne 
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7. Podsumowanie i wnioski 

7.1. Spełnienie założonych celów 

Niniejsza dysertacja została poświęcona tematyce logistyki rowerowej w ujęciu 

dystrybucji ładunków na obszarach zurbanizowanych, w miejscach, gdzie proces 

technologiczny transportu jest znacząco utrudniony. Mowa w szczególności o historycznych 

centrach dużych miast Europy, które zmagają się z licznymi ograniczeniami dostaw, na 

przykład: ograniczenia fizyczne, administracyjne lub funkcjonalne. Poruszone zagadnienia 

posiadają charakter interdyscyplinarny, co zostało opisane w części teoretycznej opracowania. 

Szczegółowo omówiono problem wraz z całym jego otoczeniem oraz dokonano identyfikacji 

położenia tematyki w świecie aktualnego stanu wiedzy naukowej, odnosząc się równocześnie 

do zagadnień z zakresu: logistyki miejskiej, logistyki dystrybucji oraz problematyki dostaw 

ostatniego kilometra. Sposób i forma przedstawionych faktów, a także logika toku rozważań 

miały za zadanie osiągnięcie celu głównego rozprawy, postawionego w rozdziale 1.2. 

Odnosząc się jednocześnie do otrzymanych wyników, należy stwierdzić, iż cel ten został 

osiągnięty, ponieważ poprzez racjonalizację procesu technologicznego, uzyskano realne 

zwiększenie efektywności systemu dostaw rowerami towarowymi. W świetle 

przedstawionych faktów oraz przeprowadzonych badań symulacyjnych stwierdza się ponadto, 

iż postawiona w pracy teza badawcza jest prawdziwa. Oznacza to, że istnieje możliwość 

poprawy efektywności funkcjonowania systemu dystrybucji ładunków wykorzystującego 

rowery towarowe, w wyniku wyboru lokalizacji stacji przeładunkowej oraz stosowania 

efektywnych metod marszrutyzacji tras dostawy, a otrzymane wyniki to potwierdzają. Za ich 

pośrednictwem (na podstawie studium przypadku Krakowa) dowiedziono, że odpowiedni 

wybór lokalizacji punktu przeładunkowego dokonany ze zbioru możliwych wariantów, może 

powodować w skrajnym wypadku poprawę efektywności systemu na poziomie 21,5% 

(499,21 zł/tkm w najgorszym wariancie i 635,94 zł/tkm w najlepszym). Ponadto, wybór 

metody wyznaczania trasy również jest w stanie poprawić efektywność, czego dowiedziono 

w toku badań symulacyjnych. W skrajnym przypadku możliwe było osiągnięcie 

51,7 procentowej poprawy procesu transportowego, co w przełożeniu daje różnicę 594,42 

zł/tkm, dzięki zastosowaniu efektywnej metody trasowania pojazdów. Przedstawiony w ten 

sposób wzrost efektywności systemu rozumie się przez pryzmat zdefiniowanego w pracy 

kryterium jego oceny, natomiast rezultaty osiągnięto dla przypadku ścisłego centrum 

Krakowa i występujących tam podmiotów gospodarczych. 
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Istotnym elementem pracy było uzasadnienie kryterium oceny efektywności systemu 

dystrybucji ładunków w mieście. Zgodnie z założeniem uwzględnia ono technologię 

transportową oraz postulaty strategii zrównoważonego rozwoju. W wyniku przeprowadzonej 

analizy źródeł literaturowych oraz badań ankietowych grupy eksperckiej dokonano 

wyodrębnienia istotnych wskaźników służących do oceny systemów transportowych oraz 

dokonano identyfikacji takiego kryterium, które posiada zarówno podłoże ekonomiczne 

(w jego skład wchodzą liczne pozycje kosztowe zależne od przebiegu) i jednocześnie 

środowiskowe (uwzględniając koszty zewnętrzne procesu). Tak zdefiniowane kryterium 

oceny pozwala na jego wykorzystanie nie tylko do ewaluacji systemów stosujących rowery 

towarowe, ale również inne technologie przewozu. Nie bez znaczenia jest także sugestywny 

wymiar praktyczny, który może zostać doceniony przez mniejsze podmioty gospodarcze 

skupiające działalność swojej firmy przede wszystkim na zysku finansowym i optymalizacji 

kosztowej. Wzbogacenie wskaźnika oceny o pozycje kosztów środowiskowych pozwala 

analizować w prosty (lecz jednocześnie ograniczony) sposób wpływ działalności systemu na 

środowisko naturalne. Jest to działanie stanowczo podkreślające twierdzenie, że kwestia 

ochrony środowiska oraz dbanie o jakość życia przyszłych pokoleń są niemniej ważne od 

zysków ekonomicznych osiąganych przez przedsiębiorstwo „teraz”, pomimo iż to właśnie 

poziom rentowności systemu stanowi uzasadnienie jego funkcjonowania.  

W zakres dysertacji weszło również stworzenie dedykowanego narzędzia w postaci 

modelu symulacyjnego systemu dystrybucji ładunków, wykorzystującego rowery towarowe. 

Zgodnie z założeniem miało ono posłużyć do poprawy efektywności procesów obsługi 

transportowej, czego dokonano. Podejście zaproponowane w pracy pozwoliło uwzględnić 

losowość parametrów procesu dostawy i stochastyczny charakter popytu. Dzięki temu 

możliwe było przeprowadzenie badań symulacyjnych zaimplementowanych w formie 

dedykowanego oprogramowania i późniejszej ewaluacji z wykorzystaniem przyjętego 

kryterium oceny efektywności. Powstałe w ten sposób narzędzie pozawala na praktyczne 

wykorzystanie do optymalizacji istniejących systemów transportowych, modelowania 

skutków modernizacji lub jej planowania. Uniwersalność rozwiązania pozwala na adaptację 

innych technologii transportu, nie tylko przewozów rowerami. 

Niniejsze opracowanie obejmuje w swoim zakresie identyfikację metody wyznaczania 

lokalizacji punktu przeładunkowego. Po przeprowadzeniu analizy źródeł literaturowych, 

z których wynikało, że dla danej tematyki występuje ograniczony zbiór pozycji naukowych, 

a także zauważając podobieństwa w innych gałęziach transportu (na przykład: transporcie 

intermodalnym) oraz problematyce lokalizacji obiektu (FLP), zaproponowano wybór metody 
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bazującej na analizie statystycznej osiąganych wyników. W przedstawionym podejściu brano 

pod uwagę zbiór rzeczywistych, możliwych lokalizacji obiektów celem maksymalnego 

upraktycznienia opracowania. W wyniku przeprowadzonych obliczeń otrzymano ranking 

najlepszych wariantów i zestawiono go z innym, otrzymanym w konsekwencji zastosowania 

odrębnej, popularnej metody. Osiągnięto tym samym uzasadnienie konieczności stworzenia 

nowego sposobu wyznaczania lokalizacji, za pomocą którego możliwe jest otrzymywanie 

lepszych wyników dla całości systemu. Porównanie miało także na celu weryfikację poglądu, 

że uwzględniona zmienność popytu na przewozy jest istotna w kwestii wyznaczania 

lokalizacji. Warto zauważyć, że wykorzystana metoda pozwala nie tylko na wyznaczenie 

lokalizacji punktu przeładunkowego, ale także innych obiektów, niekoniecznie związanych 

z funkcjonowaniem systemu obsługi rowerami towarowymi. Jako przykład można wskazać 

takie obiekty jak: stacje ładowania pojazdów elektrycznych lub punkty odbioru/nadania 

przesyłek kurierskich. 

Szczególną uwagę poświęcono kwestii wyznaczania tras pojazdów, jako elementu 

mogącego poprawić wyniki działalności systemu. Dokonano wyboru trzech metod, które 

stanowiły reprezentację / przykład odrębnych grup podejść do problemu. Analizie poddano 

metody: Clarke’a – Wrighta, symulowanego wyżarzania oraz algorytmów genetycznych. Ze 

względu na złożoność studium przypadku, celowo pominięto grupę metod dokładnych. Przy 

tak wielu odbiorcach, czas potrzebny na dokonanie obliczeń byłby nieadekwatnie długi 

w stosunku do potencjalnie lepszych, otrzymanych wyników, co jednocześnie wyklucza ich 

użycie w praktycznych implementacjach. W konsekwencji przeprowadzonych badań 

dokonano szczegółowej analizy wybranych metod, wybierając przy tym najlepszą z nich 

w odniesieniu do otrzymanych wyników wskaźnika oceny efektywności. Omówiono 

szczególne przypadki parametrów popytu, z których wynikają opisane zależności (na 

przykład: brak wzrostu wartości wskaźnika efektywności przy wzroście prawdopodobieństwa 

pojawienia się zlecenia dla metod ST i GA). Dokonano również analizy regresji wielorakiej – 

liniowej i potęgowej, celem oszacowania zależności funkcyjnej wskaźnika efektywności od 

parametrów popytu na przewozy. Dzięki temu zabiegowi możliwe jest wyznaczenie poziomu 

wskaźnika efektywności dla zadanych parametrów popytu w przypadku ścisłego centrum 

Krakowa z prawdopodobieństwem ponad 95%. Ponadto obliczono procentowy zysk płynący 

z zastosowania efektywnej metody trasowania pojazdów w stosunku do gorszych metod, 

który oscylował w granicach: 30% - 485%. 

Zważając na powyższe należy uznać, że cele pracy zostały osiągnięte, a teza badawcza 

potwierdzona. 
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7.2. Kierunki dalszych badań 

W toku prowadzonych badań zastosowano wiele założeń, które wynikały w większości 

z niedostatecznej ilości informacji oraz danych. Fakt ten jest wynikiem opisanych w pracy 

czynników. Zatem jednym z podstawowych kierunków dalszych badań, które należy 

zaproponować jest weryfikacja przyjętych założeń w studium przypadku opartym w całości 

na danych rzeczywistych. Mowa tu przede wszystkim o danych dotyczących popytu. 

Pozwoliłoby to na rozwój proponowanych narzędzi, w szczególności metody wyznaczania 

lokalizacji punktów przeładunkowych. 

W dalszej kolejności konieczna jest analiza wpływu wielkości i charakteru popytu na 

wartość wskaźnika oceny efektywności. Prawdopodobne jest, że istnieje próg opłacalności 

ekonomicznej po przekroczeniu którego, technologia przewozów rowerami towarowymi 

przestaje być opłacalna. Wyznaczenie punktu, w którym to następuje, w połączeniu 

z racjonalizacją sposobu załadunku pojazdu (problem trójwymiarowego pakowania) może 

stanowić „kamień milowy” w dziedzinie logistyki rowerowej. 

Innym, równie ważnym kierunkiem jest odnalezienie lepszych metod trasowania 

pojazdów. Z bogatego zbioru dostępnych narzędzi należy odnaleźć te, najbardziej wydajne 

pod względem czasu obliczeń i jakości otrzymanych wyników. Jeżeli przyjąć, iż nie 

wszystkie ładunki można przewieźć rowerami, można stwierdzić, że istnieje pewien 

ograniczony zbiór reprezentujący popyt w odniesieniu do jego parametrów. Prawdopodobne 

jest zatem, że dla tego zbioru można wskazać narzędzia służące do wyznaczania trasy, które 

będą lepiej dopasowane do specyfiki zagadnienia i takie, których dopasowanie będzie gorsze. 

Z punktu widzenia praktycznych implementacji, kwestię ewaluacji metod należy rozpatrywać 

również w pryzmacie czasu obliczeń, ze względu na mnogość odbiorców na obsługiwanych 

obszarach (wynika to z istoty problematyki dostaw ostatniego kilometra). 

Rozpatrując aspekt techniczny, model wyznaczania lokalizacji punktu przeładunkowego 

powinien zostać rozbudowany co najmniej w dwóch niezależnych kierunkach: wcześniej 

wspomnianego problemu trójwymiarowego pakowania oraz lokalizacji wielu punktów na 

obsługiwanym obszarze. Ze względu na złożoność tych zagadnień, tym ważniejszym staje się 

poszukiwanie wydajnych metod marszrutyzacji, które mogą okazać się przeszkodą do 

dalszego rozwoju. Kwestia większej liczby stacji przeładunkowych wymaga także 

uwzględnienia w symulacji całości systemu dystrybucji (dowożących środków transportu), 

wraz z kosztami stałymi przedsiębiorstwa, co może mieć kluczowe znaczenie pod względem 

rentowności.  
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Ostatnim proponowanym kierunkiem przyszłych badań jest zastosowanie rozbudowanego 

już modelu w celu wyznaczania lokalizacji innych obiektów niż stacje przeładunkowe, na 

przykład: punktów odbioru/nadania przesyłek kurierskich, stacji ładowania pojazdów 

elektrycznych lub innych. Zastosowanie narzędzia w systemach o odmiennych technologiach 

transportowych może stanowić równie ciekawy aspekt, co wykorzystanie go do ich ewaluacji. 

Dzięki zastosowaniu rzeczywistych danych pozwalających na analizę statystyczną 

współczynnika wykorzystania pojazdów (ładowności lub przestrzeni), można oceniać 

poprawność doboru rodzaju i liczby pojazdów do zadania przewozowego.  
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Załącznik 1. Indykatory 

ENERGY SUM: 8 

Group Indicator 

Fuel: Vehicle flleet by fuel mix 

  Vehicle fuel efficiency 

  Uptake of cleaner and alternative fuels 

  
Final petroleum products consumption of 

transport, storage and post industry 

  Per capita energy consumption by fuel type 

    

Energy: Energy consumption  

  Index of energy intensity of the road vehicle-fleet 

  Transport final energy consumption by mode 

  
MOBILITY SUM: 70 

Group Indicator 

Trips: Structure of trip purposes 

  Distances motorized trips 

  Distances non motorized trips 

  Daily number of trips 

  Average trip length 

  Traffic flow (peak) 

  Traffic flow (off-peak) 

  Average trip length by trip purpose 

  Trip length frequency 

  Total destinations within reach in a given time 

  Reduced vehicle mileage/year 

  
Average distance travelled per capita for all means 

of transport combined 

  Total turnover of passenger traffic 

  Ratio of turnover of passenger to area 

    

Speed: Average vehicle speed (off-peak) 

  Average vehicle speed (peak) 

    

    

Time: Daily average time budget 

  Accuracy of time keeping 

  Average travel time 

    

    

Modal split: Average modal split (vehicle/km) 

  Average modal split (trips) 

  Average modal split (passenger/km) 

  Average occupancy 

  Modal split: percentage of trips by car 

  Modal split: percentage of trips by public transport 

  Modal split: percentage of trips by bike/foot 

  Modal share by socio-economic group 

  Change in travel mode (modal split) 

    

    

Infrastructure: Road network density 

  Pedestrian infrastructure density 

  Occupancy rates of passenger vehicles 

  Traffic congestion (delay) 

  Length of paved roads 

  Length of railways in operation 

  Length of highways 

  Cycling infrastructure density 
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  Share of streets with traffic calming measures 

  Cycle parking availability 

  Capacity of Park and Ride facilities 

  Land devoted to transport facilities by mode 

  Intermodal terminals 

    

    

Safety: Transport safety 

  Road safety and vulnerable users 

  Percentage of people feeling safe to walk/cycle 

  Risk exposure mode wise 

  Risk imposed by modes 

  Overall safety 

    

    

Public transport: PT punctuality/reliability 

  PT frequency during peak-hour/ normal 

  PT average speed 

  PT network coverage 

  PT average age of the fleet 

  PT accessibility 

  PT vehicle/station quality 

  PT comfort 

  PT security 

  PT network extension 

  PT routes 

  PT service user satisfaction 

  PT integration 

  
Share of PT vehicles and stops which are 

wheelchair accessible 

  Annual trips per capita with means of PT 

  Average number of interchanges per PT trip 

Others: Freight movement 

  
Accessibility for disadvantaged group by different 

modes 

  Quality of service 

  Movement of light-duty passenger vehicles 

  Quality of waterways 

  Vehicle fleet size by average age 

  Diversity modes 

  
ENVIRONMENTAL SUM: 36 

Group Indicator 

Air pollution -  Annual CO2 emissions  

Global issue: Reduced CO2 per year 

   

    

Air pollution -  Level of CO2 emissions 

Local issue: Level of NOx emissions 

  Level of CO emissions 

  Level of hydrocarbons emissions 

  Level of small particulate emissions 

  Percentage of population exposed to air pollution 

  Exceedances of air quality objectives due to traffic 

  Concentration of PM10 particles 

  
Share of vehicle fleet meeting certain air emission 

standards 

  
Proportion of vehicle fleet meeting certain 

emission standards 

  
Index of emissions intensity of the road-vehicle 

fleet 
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Noise: Noise intensity levels 

  
Percentage of population exposed to noise levels 

>50 db 

  Percentage of roads with excess noise 

   

    

Space consumption:  
Daily individual consumption of public space 

involved in travelling  

  
Daily individual consumption of public space 

involved in parking 

  Space taken up by transport infrastructures 

  Percentage of land for transportation facilities 

   

    

Other itemsc: Risk of accident 

  Lifecycle emissions 

  Amount of traffic accident 

  
Index of incidence of injuries and fatalities from 

road transport 

  Total loss of traffic accidents 

  Water pollution 

  Water use 

  Water availability 

  Floodplain expansion 

  Land cover change 

  Quantity of waste 

  Waste generation 

  Quantity of waste recycled 

  Ambient pollutants 

  Ecological footprint 

  Buisiness with environmental certification 

 

ECONOMIC SUM: 34 

Group Indicator 

Government: Annual total road investment and operating costs 

  Expenditures on infrastructure 

  Public subsidies 

  Percentage of subsidies granted 

  Local tax (‘Verst. Transport’) 

  Tax burden mode wise 

  Transportation fares 

  Other charges levied 

  GDP per capita 

    

    

Households: Expenditures of households 

  
Mean or median or per unit household income per 

year 

  
PT affordability (portion of households income 

devoted to trips by means of PT) 

  
Affordability (share of income devoted to 

transport) 

  Low income households 

  Ratio, population with high income-low income 

  
Households spending 30% or more of income on 

housing 

  Index of the relative cost of urban transit 

  Amount of standard operating motor vehicles 

  Income inequality 

  Poverty rate 

  Employment status 

Parking: Public parking costs 

  Costs of parking and subsidies to the employees 
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System: Average operating revenue 

  Capital costs 

  Average capital costs 

    

    

Transport: Transportation expenses 

  Fuel prices and taxes 

  Real change in transport prices by mode 

  
Ratio of expenditure on traffic to the total cash 

consumption expenditure for average individual 

  
Investment in fixed assets of transport, storage and 

post industry 

  
Output value of Transport, storage, and post 

industry 

  Fixed costs of car allocated to urban mobility 

    

    

Others: Primary jobs/green jobs 

  

SOCIAL SUM: 51 

Group Indicator 

Important: Land use mix 

  Population density 

  Level of motorization 

  Population growth 

  
Motor vehicles for public transport per 10000 

population, standard unit 

  Urban form density 

  Percentage of population owing passes 

  Private car ownership 

  Unemployment rate 

  Users of mass transit 

  PT size in relation to population 

    

    

Parking: Day time parking 

  Residential parking 

    

    

Security: Perception of security 

  Crime rate 

    

    

Others: Perception of service accessibility 

  Education attainment 

  Rate of participation in municipal elections 

  Job creation for all sectors combined 

  Citizen participation in public affairs 

  Diversity of new housing built 

  Awareness level 

  Acceptance level 

  
Absence or presence of political initiatives 

supporting sustainable development 

  Population receiving social assistance 

  Accessibility of public spaces 

  
Space allocated to nature conservation relative to 

area of territory 

  Green space per 1000 inhabitans 

  Playgrounds per 1000 inhabitants 

  Cultural events 

  Premature mortality rate 

  Health coverage 

  Affordability 

  Food deserts 
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Place of residence: Age 

  Gender 

  Income 

  Car availability 

  Number of persons / household 

  Number of children / household 

  Stage position 

System evaluation 

by MaxSumo: 

Number of information packages (including 

service card) 

  Number of additional information materials 

  Number of personal telephone advice 

  
Percentage of new citizens that order additional 

materials: 

  
Percentage of new citizens that take part in 

telephone advice 

  
Percentage of new citizens that are positive to the 

information materials 

  

Percentage of new citizens that are positive to the 

telephone advice (of those who took part in 

telephone advice) 

  Percentage of new citizens who order a test ticket 

  
Percentage of new citizens who say, they will try 

an alternative 

  
Percentage of new citizens who mode within the 

coming weeks 
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Załącznik 2. Plan eksperymentu pełnoczynnikowego  

 

Seria /  

Typ klienta 
Sklep Restauracja Bar Inne 

1 0,1 0,1 0,1 0,1 

2 0,1 0,1 0,1 0,05 

3 0,1 0,1 0,1 0 

4 0,1 0,1 0,5 0,1 

5 0,1 0,1 0,5 0,05 

6 0,1 0,1 0,5 0 

7 0,1 0,1 0,9 0,1 

8 0,1 0,1 0,9 0,05 

9 0,1 0,1 0,9 0 

10 0,1 0,5 0,1 0,1 

11 0,1 0,5 0,1 0,05 

12 0,1 0,5 0,1 0 

13 0,1 0,5 0,5 0,1 

14 0,1 0,5 0,5 0,05 

15 0,1 0,5 0,5 0 

16 0,1 0,5 0,9 0,1 

17 0,1 0,5 0,9 0,05 

18 0,1 0,5 0,9 0 

19 0,1 0,9 0,1 0,1 

20 0,1 0,9 0,1 0,05 

21 0,1 0,9 0,1 0 

22 0,1 0,9 0,5 0,1 

23 0,1 0,9 0,5 0,05 

24 0,1 0,9 0,5 0 

25 0,1 0,9 0,9 0,1 

26 0,1 0,9 0,9 0,05 

27 0,1 0,9 0,9 0 
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28 0,5 0,1 0,1 0,1 

29 0,5 0,1 0,1 0,05 

30 0,5 0,1 0,1 0 

31 0,5 0,1 0,5 0,1 

32 0,5 0,1 0,5 0,05 

33 0,5 0,1 0,5 0 

34 0,5 0,1 0,9 0,1 

35 0,5 0,1 0,9 0,05 

36 0,5 0,1 0,9 0 

37 0,5 0,5 0,1 0,1 

38 0,5 0,5 0,1 0,05 

39 0,5 0,5 0,1 0 

40 0,5 0,5 0,5 0,1 

41 0,5 0,5 0,5 0,05 

42 0,5 0,5 0,5 0 

43 0,5 0,5 0,9 0,1 

44 0,5 0,5 0,9 0,05 

45 0,5 0,5 0,9 0 

46 0,5 0,9 0,1 0,1 

47 0,5 0,9 0,1 0,05 

48 0,5 0,9 0,1 0 

49 0,5 0,9 0,5 0,1 

50 0,5 0,9 0,5 0,05 

51 0,5 0,9 0,5 0 

52 0,5 0,9 0,9 0,1 

53 0,5 0,9 0,9 0,05 

54 0,5 0,9 0,9 0 

55 0,9 0,1 0,1 0,1 

56 0,9 0,1 0,1 0,05 

57 0,9 0,1 0,1 0 

58 0,9 0,1 0,5 0,1 

59 0,9 0,1 0,5 0,05 

60 0,9 0,1 0,5 0 
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61 0,9 0,1 0,9 0,1 

62 0,9 0,1 0,9 0,05 

63 0,9 0,1 0,9 0 

64 0,9 0,5 0,1 0,1 

65 0,9 0,5 0,1 0,05 

66 0,9 0,5 0,1 0 

67 0,9 0,5 0,5 0,1 

68 0,9 0,5 0,5 0,05 

69 0,9 0,5 0,5 0 

70 0,9 0,5 0,9 0,1 

71 0,9 0,5 0,9 0,05 

72 0,9 0,5 0,9 0 

73 0,9 0,9 0,1 0,1 

74 0,9 0,9 0,1 0,05 

75 0,9 0,9 0,1 0 

76 0,9 0,9 0,5 0,1 

77 0,9 0,9 0,5 0,05 

78 0,9 0,9 0,5 0 

79 0,9 0,9 0,9 0,1 

80 0,9 0,9 0,9 0,05 

81 0,9 0,9 0,9 0 

Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 3. Minimalna wymagana liczba obserwacji 

 

Tab.37  Minimalna liczba obserwacji dla poszczególnych wariantów lokalizacji punktu przeładunkowego 

Nr 

rysunku 

Prawdopodobieństwo CW ST GA 

Ps Pr Pb Po 

Średnia 

wartość 

Ee 

[PLN/tkm] 

Wariancja 

Ee 

[PLN2/tkm2] 

Min. l. 

obser.  

[-] 

Średnia 

wartość Ee 

[PLN/tkm] 

Wariancja 

Ee 

[PLN2/tkm2] 

Min. l. 

obser.  

[-] 

Średnia 

wartość  

Ee 

[PLN/tkm] 

Wariancja 

Ee 

[PLN2/tkm2] 

Min. l. 

obser. 

 [-] 

25 

0,1 0,1 0,1 0 778,56 3273,57 6 541,53 1963,98 8 632,06 3506,06 10 

0,5 0,1 0,1 0 931,44 1780,28 3 523,24 1108,51 5 629,60 1173,94 4 

0,9 0,1 0,1 0 1028,90 1164,01 2 519,04 442,93 2 620,24 817,37 3 

26 

0,1 0,1 0,1 0 778,56 3273,57 6 541,53 1963,98 8 632,06 3506,06 10 

0,1 0,5 0,1 0 928,10 1280,57 2 522,84 605,04 3 626,11 888,43 3 

0,1 0,9 0,1 0 1018,53 673,55 1 519,93 253,44 2 625,30 406,28 2 

27 

0,1 0,1 0,1 0 778,56 3273,57 6 541,53 1963,98 8 632,06 3506,06 10 

0,1 0,1 0,5 0 886,97 2565,13 4 552,58 1587,03 6 656,72 2087,09 6 

0,1 0,1 0,9 0 946,01 1480,32 2 555,09 879,90 4 662,06 922,41 3 

28 

0,1 0,1 0,1 0 778,56 3273,57 6 541,53 1963,98 8 632,06 3506,06 10 

0,1 0,1 0,1 0,05 802,83 3657,43 7 526,89 1945,77 8 627,34 2415,61 7 

0,1 0,1 0,1 0,1 814,24 3175,28 6 528,70 1653,09 7 632,16 2606,86 8 

29 

0,1 0,5 0,5 0,05 991,73 968,50 2 533,19 563,28 3 634,44 537,04 2 

0,5 0,5 0,5 0,05 1056,00 1110,60 2 526,04 318,30 2 626,55 575,25 2 

0,9 0,5 0,5 0,05 1099,58 722,64 1 523,17 399,81 2 619,09 303,60 1 

30 
0,5 0,1 0,5 0,05 998,98 1672,55 2 534,92 705,22 3 635,96 821,12 3 

0,5 0,5 0,5 0,05 1056,00 1110,60 2 526,04 318,30 2 626,55 575,25 2 
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0,5 0,9 0,5 0,05 1095,09 578,70 1 523,50 245,76 1 627,04 355,01 1 

31 

0,5 0,5 0,1 0,05 1013,88 1126,65 2 523,09 389,58 2 621,15 627,90 2 

0,5 0,5 0,5 0,05 1056,00 1110,60 2 526,04 318,30 2 626,55 575,25 2 

0,5 0,5 0,9 0,05 1086,38 956,97 1 530,01 333,48 2 633,93 416,40 2 

32 

0,5 0,5 0,5 0 1049,49 1243,31 2 525,02 406,85 2 625,14 514,67 2 

0,5 0,5 0,5 0,05 1056,00 1110,60 2 526,04 318,30 2 626,55 575,25 2 

0,5 0,5 0,5 0,1 1058,24 1226,92 2 522,98 250,31 1 623,24 433,99 2 

33 

0,1 0,9 0,9 0,1 1090,52 462,54 1 530,43 272,18 2 636,68 237,23 1 

0,5 0,9 0,9 0,1 1122,27 520,95 1 524,60 215,52 1 629,88 247,70 1 

0,9 0,9 0,9 0,1 1148,83 392,79 1 524,17 197,10 1 625,00 263,43 1 

34 

0,9 0,1 0,9 0,1 1100,91 907,43 1 530,17 351,27 2 631,41 455,85 2 

0,9 0,5 0,9 0,1 1123,06 673,76 1 529,31 309,51 2 624,45 223,30 1 

0,9 0,9 0,9 0,1 1148,83 392,79 1 524,17 197,10 1 625,00 263,43 1 

35 

0,9 0,9 0,1 0,1 1112,33 592,94 1 518,71 188,50 1 616,98 260,62 1 

0,9 0,9 0,5 0,1 1128,73 539,75 1 520,88 212,99 1 623,07 194,03 1 

0,9 0,9 0,9 0,1 1148,83 392,79 1 524,17 197,10 1 625,00 263,43 1 

36 

0,9 0,9 0,9 0 1145,44 425,08 1 524,17 199,50 1 628,13 293,96 1 

0,9 0,9 0,9 0,05 1149,51 463,86 1 527,62 197,65 1 625,06 156,80 1 

0,9 0,9 0,9 0,1 1148,83 392,79 1 524,17 197,10 1 625,00 263,43 1 

MAX: 7 
 

8 
 

10 
Źródło: opracowanie własne 
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Załącznik 4. Ilustracja graficzna stanów szczególnych 

 

 

 

Rys.36.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Sklep”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie minimalnym. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.37.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Restauracja”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się 

zlecenia na poziomie minimalnym. Źródło: opracowanie własne 
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Rys.38.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Bar”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie minimalnym. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.39.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Inni”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie minimalnym. Źródło: opracowanie własne 
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Rys.40.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Sklep”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie pośrednim. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.41.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Restauracja”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się 

zlecenia na poziomie pośrednim. Źródło: opracowanie własne 
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Rys.42.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Bar”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie pośrednim. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.43.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

”Inni”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie pośrednim. Źródło: opracowanie własne 
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Rys.44.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

„Sklep”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie maksymalnym. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.45.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

„Restauracja”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się 

zlecenia na poziomie maksymalnym. Źródło: opracowanie własne 
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Rys.46.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

„Bar”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie maksymalnym. Źródło: opracowanie własne 

 

 

 

Rys.47.  Zależność wartości wskaźnika efektywności od prawdopodobieństwa pojawienia się zlecenia dla klientów typu 

„Inni”, przy założeniu, że pozostałych klientów charakteryzuje prawdopodobieństwo pojawienia się zlecenia na 

poziomie maksymalnym. Źródło: opracowanie własne 
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