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Wstęp

Miejski	transport	towarów

Problem	transportu	towarów	w	miastach

Do	połowy	lat	90–tych,	ani	naukowcy	ani	ustawodaw-
cy	nie	przywiązywali	wielkiej	wagi	do	wciąż	narasta-
jącego	problemu	transportu	towarów	w	miastach.	Od	
niedawna	sytuacja	zaczęła	się	zmieniać	i	obserwuje	
się	wzrastające	zainteresowanie	logistyką	usług	
wywozu	i	dostaw	w	miastach,	a	w	szczególności	
centrach	miast.	Kilka	projektów	realizowanych	w	Eu-
ropie	i	poza	nią	podjęło	próbę	wskazania	kluczowych	
problemów	transportu	towarowego	w	miastach	jedno-
cześnie	identyfikując	możliwości	ich	rozwiązania.	

Podstawowy	problem	transportu	towarów	w	mia-
stach	pozostaje	niezmienny:	sukces	miast	zależy	od	
efektywności	działań	w	różnych,	często	sprzecznych	
ze	sobą	dziedzinach.	Z	jednej	bowiem	strony	obszary	
zurbanizowane	mają	być	atrakcyjnym	miejscem	do	
zamieszkania,	pracy,	zakupów	i	spędzania	czasu	
wolnego,	ale	muszą	tu	stawić	czoła	silnej	konkurencji	

ze	strony	dużych	centrów	handlowych	lokowanych	
poza	centrami	miast.	Jeśli	detaliści	czy	też	inni	pra-
codawcy	mieliby	wrócić	do	centrów	miast,	musiałyby	
tam	powstać	efektywne	systemy	logistyczne,	które	w	
ekonomiczny	sposób	mogłyby	obsługiwać	miejskie	
centra	handlowe.	Z	drugiej	zaś	strony	urbaniści	są	
świadomi	faktu,	iż	aby	przyciągnąć	klientów	sklepów,	
turystów,	pracowników,	może	nawet	przekonać	ludzi	
do	zamieszkania	w	centrach	miast,	istnieje	potrzeba	
zadbania	o	ich	środowisko.	

Powszechna	jest	opinia,	iż	to	pojazdy	ciężarowe	
powodują	w	miastach	większość	problemów	zwią-
zanych	z	zatłoczeniem,	zanieczyszczeniem	środo-
wiska,	bezpieczeństwem	i	hałasem.	Nie	jest	więc	
zaskoczeniem,	że	konflikt	pomiędzy	interesami	han-
dlowców,	a	lobby	środowisk	ekologicznych	w	sprawie	
logistyki	miejskiej,	będzie	narastał.
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Projekt	„BEST	Urban	Freight	Solutions”	(BESTUFS)	
finansowany	jest	przez	Komisję	Europejską	(DG	
Transport	and	Energy),	wykorzystuje	narzędzie	
„Co-ordination	Action”	i	trwa	od	2000	do	2008	roku.	
Głównym	zadaniem	projektu	jest	zebranie,	opisanie	
i	przedstawienie	najlepszych	praktyk,	czynników	
sukcesu,	a	także	wąskich	gardeł	transportu	towa-
rów	w	miastach.	Celem	BESTUFS	jest	utrzymanie	i	
poszerzanie	otwartej	europejskiej	sieci	zrzeszającej	
ekspertów	transportu	miejskiego,	grup	reprezentu-
jących	użytkowników,	projekty,	Dyrektoriaty	Komisji	
Europejskiej,	reprezentantów	administracji	krajowych,	

regionalnych	i	lokalnych	oraz	operatorów	transporto-
wych.	W	ramach	projektu	regularnie	organizowane	są	
warsztaty	i	konferencje	w	całej	Europie,	sporządzane	
są	też	raporty	o	nowych	rozwiązaniach	w	transporcie	
miejskim	połączone	z	pokazami	i	towarzyszącymi	
im	imprezami	na	szczeblu	europejskim,	krajowym,	
regionalnym	i	lokalnym.	BESTUFS	zyskał	sobie	już	
przychylność	praktyków	jak	i	środowisk	naukowych	
zajmujących	się	tematyką	logistyki	miejskiej,	a	
wszystkie	informacje	są	publicznie	dostępne	przez	
stronę	internetową	www.bestufs.net.	

Czym	jest	BESTUFS?

Strona	główna	BESTUFS

Dlaczego	miejski	transport	towarowy	jest	
ważny?

Miejski	transport	towarów	jest	ważny	z	następujących	
powodów:	

Całkowity	koszt	transportu	towarów	oraz	logistyki	
jest	bardzo	znaczący	i	ma	bezpośredni	wpływ	na	
budżet	miast.
Rola,	jaką	pełni	dla	przemysłu	i	handlu,	będących	
głównym	źródłem	dochodu.
Sam	w	sobie	dostarcza	znacznej	ilości	miejsc	
pracy.
Wkład,	jaki	wnosi	efektywny	transport	towarów	
w	podniesienie	konkurencyjności	przemysłu	w	
danym	regionie.
Jest	niezbędny	dla	zapewnienia	nam	dotychcza-
sowego	stylu	i	komfortu	życia.
Wywiera	negatywny	wpływ	na	środowisko	natu-
ralne	i	społeczne.	

►

►

►

►

►

►
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Większość	przewozów	towarów	w	europejskich	
miastach	jest	realizowana	za	pomocą	transportu	
drogowego	z	powodu	względnie	krótkich	odcinków	
przewozowych	oraz	możliwości	bezpośredniego	do-
starczenia	ładunku	do	punktu	odbioru.	W	transporcie	
realizowanym	z	i	do	miasta,	wprawdzie	istnieje	moż-
liwość	większego	zróżnicowania	podziału	na	gałęzie	
transportu,	lecz	i	tu	transport	drogowy	pozostaje	
dominującym.	Samochody	dostawcze	odgrywają	
zasadniczą	rolę	w	funkcjonowaniu	miast,	dystrybu-
ując	towary	do	poszczególnych	lokalizacji.	Pojazdy	
te	codziennie	realizują	znaczną	liczbę	przewozów,	
do	których	zalicza	się	zaopatrzenie	zamieszkałych	
obszarów	w	rozmaite	dobra,,	przewóz	z	miast	wypro-
dukowanych	towarów	i	odpadów	oraz	cały	wachlarz	
dostaw	realizowanych	wewnątrz	miasta.	Wiele	dóbr	
przed	sprzedażą	czy	użyciem	jest	również	czasowo	
składowanych	w	magazynach	zlokalizowanych	w	
obszarach	miejskich.

Zatłoczenie	w	ruchu	miejskim

Typ	i	model	transportu	towarów	wewnątrz	terenów	
zurbanizowanych	zależy	od	całej	gamy	czynników,	
na	które	składają	się:	

►	 Lokalizacja	i	występujące	gałęzie	przemysłu.	

►	 Struktura	łańcuchów	dostaw	w	przedsiębior-
stwach	przemysłowych.

►	 Istniejąca	infrastruktura	transportowa	włączając	
porty,	lotniska	czy	terminale	towarowe.

►	 Lokalizacja	i	wielkość	magazynów.

►	 Rozmiary	i	tonaż	pojazdów	mogących	wjechać	do	
miasta.

►	 Przepisy	regulujące	dostawy	w	mieście.
►	 Warunki	drogowe.

►	 Zachowania	klientów	(np.	wykorzystanie	narzędzi	
e-commerce,	etc.).
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Wizja	BESTUFS	zrównoważonego	
transportu	towarowego	w	mieście

Celem	strategii	zrównoważonego	transportu	jest:	
„odpowiedzieć	na	pytanie,	jak	społeczeństwo	zamie-
rza	sprawiedliwie	i	efektywnie	zaspokoić	potrzeby	
ekonomiczne,	społeczne	i	ekologiczne	minimalizując	
jednocześnie	możliwe	do	uniknięcia	lub	niepotrzebne	
negatywne	skutki	tych	potrzeb	oraz	związane	z	nimi	
koszty,	w	odpowiednim	czasie	i	skali”	(Brytyjski	Okrą-
gły	Stół	ds.	Zrównoważonego	Rozwoju,	1996)	

Do	wymienionych	na	stronie	3	pozytywnych	czyn-
ników,	istniejące	na	terenach	zurbanizowanych	
systemy	transportu	towarowego	mają	również	swój	
negatywny	wpływ	m.	in.	na	ekonomię,	środowisko	i	
społeczeństwo:

►	 Czynniki	ekonomiczne:	zatłoczenie,	niska	wydaj-
ność,	marnotrawienie	środków.

►	 Czynniki	środowiskowe:	emisja	zanieczysz-
czeń,	a	w	szczególności	gazów	cieplarnianych	
i	dwutlenku	węgla,	zużywanie	nieodnawialnych	
paliw	kopalnych,	przyczynia	się	do	generowania	
odpadów	takich	jak	opony,	oleje	i	inne.

►	 Czynniki	społeczne:	fizyczny	wpływ	emisji	gazów	
na	zdrowie	publiczne	(umieralność,	zachorowania	
i	bezpośrednie	zagrożenie	życia),	uszkodzenia	

ciała	i	umieralność	w	wypadkach	drogowych,	
hałas,	pogorszenie	warunków	krajobrazowych	i	
inne	czynniki	związane	z	jakością	życia	(włącznie	
z	utratą	obszarów	zielonych	i	przestrzeni	otwartej	
na	terenach	zurbanizowanych,	będących	konse-
kwencją	rozwoju	infrastruktury	transportowej).						

Zrównoważona	polityka	powinna	dotykać	aspektów	
ekonomicznych,	środowiskowych,	a	także	społecz-
nych.	Za	najbardziej	efektywne	działania	zrównowa-
żonej	polityki	transportu	towarowego	uważa	się	te,	
które	godzą	te	trzy	aspekty	równocześnie	minimali-
zując	koszty	związane	z	osiągnięciem	oczekiwanych	
celów.	
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Podejście	BESTUFS	do	usprawnienia	
transportu	towarów	w	miastach

Operatorzy	transportu	towarowego	jak	i	kierowcy	
napotykają	szereg	utrudnień	na	terenach	zurbanizo-
wanych,	tj.:	

►	 Problem	zatłoczenia	i	przepustowości	miast,	
wypadki	drogowe,	zła	kondycja	dróg	i	złe	zacho-
wanie	kierowców

►	 Problemy	związane	z	miejską	polityką	transporto-
wą,	np.	ograniczenia	we	wjeździe	na	teren	miasta	
w	określonym	czasie,	rozmiarze	i	wadze	pojazdu	
czy	też	wydzielenie	pasów	jezdni	dla	miejskiego	
transportu	pasażerskiego

►	 Problemy	z	parkowaniem	przy	za-	i	wyładunku,	
brak	przepisów	regulujących	te	zagadnienia,	
mandaty,	brak	miejsc	

►	 Problemy	z	kolejką	do	przyjęcia	dostawy,	ze	zna-
lezieniem	odbiorcy,	określeniem	czasu	przyjazdu	
do	odbiorcy	i	klienta

Znaki	informujące	o	przepisach	dotyczących	za-	i	wyładunku

W	celu	racjonalnego	i	bardziej	zrównoważonego	
działania	na	rzecz	wprowadzania	zmian	do	miejskie-
go	transportu	towarowego,	ważne	jest	by	rozróżnić	
dwie	różne	grupy	mogące	takich	zmian	dokonywać:

Władze miast
Wprowadzają	one	zmiany	w	regulacjach,	które	z	kolei	
wpływają	na	zmiany	jakie	dokonują	się	w	przedsię-
biorstwach.	Możliwe	do	zastosowania	strategie	obej-
mują	zmiany	w	oznakowaniu,	sygnalizacji	i	przeka-
zywaniu	informacji,	przepisach	dotyczących	dostępu	
samochodów	ciężarowych	do	miast	oraz	procesów	
za-	i	wyładunku,	zmiany	w	modelach	zarządzania	
ruchem,	rozwój	infrastruktury	i	opłaty	za	przejazdy.

Przedsiębiorstwa transportu towarowego
Firmy	chcą	wdrażać	inicjatywy	redukujące	zły	
wpływ,	jaki	wywierają	realizowane	przez	nie	procesy	
licząc	na	wewnętrzne	korzyści	jakie	powstaną	po	
wprowadzeniu	zmian.	Korzyści	te,	to	np.	przewaga	
ekonomiczna	wynikająca	ze	świadczenia	usług	w	
bardziej	efektywny	dla	społeczeństwa	czy	środowi-
ska	sposób,	poprawa	efektywności	ekonomicznej	
lub	powiększenie	udziału	w	rynku	poprzez	działania	
proekologiczne.	Przykładami	inicjatyw	wprowa-
dzonych	przez	przedsiębiorstwa	są:	zwiększenie	
współczynnika	wypełnienia	samochodu	przez	kon-
solidowanie	ładunków,	realizacja	dostaw	przed	lub	
po	normalnych	godzinach	dostaw,	wykorzystywanie	
programów	komputerowych	do	harmonogramowania	
i	wytyczania	tras,	poprawa	wyników	spalania	paliwa	
przez	samochody,	systemy	komunikacji	instalowane	
wewnątrz	kabiny,	usprawnienie	systemu	dostaw	i	
załadunków	(włącznie	z	technologią	przeładunków	
materiałów,	utylizacji	ładunków	i	koordynacją	działań	
pomiędzy	frachtującym,	przewoźnikiem	i	klientem).

Niektóre	z	tych	inicjatyw	są	ściśle	związane	z	tech-
nologią,	kolejne	z	reorganizacją	procesów,	a	jeszcze	
inne	łączą	się	ze	zmianami	w	organizacji	łańcucha	
dostaw.
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Czemu	służy	Przewodnik	
Po	Dobrych	Praktykach	BESTUFS	?

Niniejszy	Przewodnik	Po	Dobrych	Praktykach	
BESTUFS	oparty	jest	na	poprzednim	wydaniu	
Podręcznika	Dobrych	Praktyk	opracowanego	przez	
BESTUFS.	Jego	intencją	jest	przekazanie	każdemu,	
kto	jest	zaangażowany	lub	zainteresowany,	wskazó-
wek	w	zakresie	przemieszczania	towarów	w	obsza-
rach	zurbanizowanych,	a	w	szczególności	kroków	
jakie	mogą	zostać	podjęte	w	celu	poprawy	przepływu	
produktów	w	miastach	i	zredukowania	tym	samym	
złego	wpływu	na	środowisko.	Przewodnik	porusza	
trzy	kwestie	związane	z	usprawnieniem	zrównoważo-
nego	systemu	transportowego	towarów	w	obszarach	
zurbanizowanych.	Mogą	one	być	istotne	dla	urbani-
stów,	przedsiębiorstw	transportu	towarowego	i	innych	
ogniw	łańcucha	dostaw.

►	 Dostęp,	rozładunek	i	załadunek	samochodów	
dostawczych	na	terenach	zurbanizowanych	

	 (Część	I)

►	 Najważniejsze	kwestie	związane	z	rozwiązaniami	
„ostatniego	kilometra”	(Część	II)

►	 Najważniejsze	kwestie	związane	z	miejskimi	
centrami	konsolidacyjnymi	(Część	III)

Strona	internetowa	Projektu	BESTUFS

Więcej	informacji	znajduje	się	na	stronie	internetowej		
BESTUFS	www.bestufs.net	(w	większości	po	angiel-
sku).
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CZĘŚĆ	I:	Dostęp,	rozładunek	i	załadunek	
samochodów	dostawczych	na	terenach	
zurbanizowanych

1.	Efektywne	wykorzystanie	infrastruktury

2.	Zasady	dostępu	i	załadunku	pojazdów		
	 dostawczych	na	terenach	miejskich

Oznakowanie
Ruch	pojazdów	ciężarowych
Mapy	i	informacja	miejska
Zatoczki	załadunkowe
Pobliskie	strefy	dostaw	(ELP)
Miejskie	centra	konsolidacji
Przepisy	dotyczące	wagi	i	rozmiaru	pojazdu
Przepisy	dotyczące	czasu	wjazdu
Opracowywanie	i	egzekwowanie	zasad	dostępu	i	
realizacji	dostaw

►

►

►

►

►

►

►

►

►

Strefy	ekologiczne	/	standardy	emisji	substancji	
szkodliwych
Dostawy	nocne
Pasy	ruchu	dla	pojazdów	ciężarowych
Systemy	opłat	drogowych

3.	Technologie	w		miejskim	transporcie
	towarowym

4.	Pojazdy	przyjazne	dla	środowiska

5.	Regulacje	prawne

6.	Partnerstwo	Publiczno	–	Prywatne

►

►

►

►
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Efektywne	wykorzystanie	infrastruktury

Rozładunek	w	Kopenhadze,	DK

Efektywne	wykorzystanie	infrastruktury	na	terenach	
zurbanizowanych	posiada	wysoki	priorytet,	jako	że	w	
większości	przypadków	nie	jest	możliwe	zwiększenie	
ilości	dróg	w	miastach.	Do	zarządzania	eksploatacją	
infrastruktury	drogowej	przywiązują	ogromną	wagę	
zwłaszcza	urbaniści,	a	skutkuje	to	szeregiem	inicja-
tyw	zmierzających	do	regulowania	zasad	jej	wyko-
rzystania.	Niektóre	miasta	posiadają	już	strefy	lub	
zatoczki	załadowcze	dla	ruchu	komercyjnego,	które	
poprawiają	warunki	pracy	operatorów	transportowych	
oraz	redukują	negatywny	wpływ	ich	działalności.

W	ostatnim	okresie	systematycznie	wprowadza	się	
nowe,	coraz	tańsze	rozwiązania	informatyczne	oraz	
technologie	komunikacyjne	połączone	z	mecha-
nicznymi	bramami	dostępu	czy	zmiennymi	znakami	
drogowymi,	które	spowodowały	pojawienie	się	całej	
gamy	rozwiązań	bardzo	dobrze	dopasowanych	do	
panujących	w	miastach	specyficznych	warunków	
infrastrukturalnych	dla	dostaw	towarów.	Poza	samą	
infrastrukturą	niektóre	miasta	oferują	również	usługi	
niosące	ze	sobą	konkretną	wartość	dodaną	jak	np.	
strefy	ładunkowe,	w	ramach	których	wykonywane	są	
niektóre	operacje	na	ładunkach,	takie	jak	krótkotermi-
nowe	składowanie	czy	przeładunki.

Efektywny	i	niezawodny	system	dostaw	winien	
wspierać	system	ekonomiczny	miasta,	a	o	jego	orga-
nizację	powinni	dbać	zarówno	urbaniści	jak	i	opera-
torzy	transportowi	.	Główne	czynniki	jakie	powinny	
zostać	wzięte	pod	uwagę	to:

►	 Samochody	podczas	realizowania	dostaw	powin-
ny	wywierać	możliwie	jak	najmniejszy	niekorzyst-
ny	wpływ	na	środowisko	i	otoczenie.

►	 Planiści	(reprezentujący	władze	lokalne,	miejskie	
czy	też	związane	z	transportem),	firmy	trans-
portu	towarowego	jak	i	wszystkie	inne	podmioty	
gospodarcze	powinny	współpracować	w	celu	
organizacji	systemu	dostaw	w	sposób	efektywny	i	
niezawodny	dla	każdej	z	zaangażowanych	grup.

►	 Planiści	miejscy	powinni	mieć	wpływ	na	sterowa-
nie	przepływem	samochodów	ciężarowych.

►	 Firmy	transportowe	muszą	optymalizować	
efektywność	operacyjną	w	celu	zredukowania	
zatłoczenia	oraz	wpływu	innych	negatywnych	
czynników	środowiskowych.

►	 Rodzaje	niezbędnych	kroków	prawnych	zależą	od	
następujących	czynników:

-	 Gospodarcze,	społeczne	i	środowiskowe	cele		
	 władz	miast
-	 Poziom	transportu	towarowego	oraz	innego		
	 ruchu	drogowego
-	 Rozmiar,	zagęszczenie	i	warunki	geograficzne		
	 (plan)	miasta
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Poniższa	tabela	pokazuje	warianty	rozpatrywanych	w	niniejszym	Przewodniku	metod	dostępu	pojazdów	
iężarowych	oraz	uregulowań	dotyczących	ładunków.

Dostępne warianty

►	 Partnerstwo	z	sektorem	transportu	towarowego

►	 Telematyka	towarowego	transportu	miejskiego
►	 Oznakowanie
►	 Informacja	transportowa	i	mapy
►	 Opłaty	drogowe
►	 Zezwolenie	na	nocne	dostawy
►	 Osobne	pasy	dla	ciężarówek

►	 Telematyka	towarowego	transportu	miejskiego
►	 Oznakowanie
►	 Osobne	pasy	dla	ciężarówek
►	 Uproszczenie	i	harmonizacja	przepisów	dotyczą-

cych	rozmiarów	i	wagi	pojazdów
►	 Informacja	transportowa	i	mapy
►	 Miejskie	centra	konsolidacji

►	 Zorganizowanie	przydrożnych	zatoczek	rozładun-
kowych

►	 Lokalna	Strefa	Rozładunku	(ELP)
►	 Miejskie	centra	konsolidacji

►	 Przepisy	i	standardy	dotyczące	wagi,	rozmiaru	i	
emisji	szkodliwych	substancji

►	 Regulacje	dotyczące	czasu	wjazdu	i	rozładunku
►	 Zezwolenie	na	nocny	rozładunek
►	 Strefy	ochronne	
►	 Osobne	pasy	dla	ciężarówek
►	 Środki	zachęty	do	stosowania	pojazdów	ekolo-

gicznie	sprawnych
►	 Egzekwowanie	kar

Cel

Uzyskanie	wsparcia	od	przemysłu	transportowego	
przy	konstruowaniu	strategii	i	inicjatyw	transportowych

Poprawa	niezawodności	przejazdów	pojazdów	
towarowych	

Wsparcie	dla	kierowców	pojazdów	ciężarowych	i	
redukcja	długości	i	liczby	przejazdów	dla	ładunków.

Wsparcie	dla	firm	transportowych	w	miejscu	dostawy	i	
załadunku

Zredukowanie	wpływu	na	środowisko	i	ryzyka	
wypadków	z	udziałem	pojazdów	ciężarowych
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Zasady	dostępu	pojazdów	ciężarowych	i	
dostaw	na	terenach	miejskich

Znaki	drogowe	dla	dostawców

Przed	wdrożeniem	jakichkolwiek	zmian	w	przepisach	
dotyczących	pojazdów	ciężarowych,	władze	miej-
skie	muszą	upewnić	się	czy	są	one	zrozumiałe	i	czy	
nie	są	w	konflikcie	z	regulacjami	obowiązującymi	w	
innych	regionach.

Oznakowanie

W	celu	objaśnienia	kierowcom	pojazdów	ciężaro-
wych	tras	oraz	obowiązujących	w	mieście	przepisów,		
znaki	powinny	być	jasne	i	dokładne.	

1.			Znaki	drogowe	powinny	służyć	do:

►	 Ostrzegania	kierowców	o	nieodpowiednich	dro-
gach	dla	ich	pojazdów	(np.	wąskie	ulice)

►	 Informowania	kierowców	o	regulacjach	drogo-
wych	(np.	dopuszczalnej	masie	czy	rozmiarze	
pojazdu,	regulacje	czasowe)

►	 Informowania	kierowców	o	możliwości	i	wa-
runkach	parkowania	na	ulicach	oraz	przepisów	
ładunkowych

►	 Kierowania	pojazdów	ciężarowych	na	objazdy	

►	 Kierowania	pojazdów	ciężarowych	na	parkingi	
oraz	do	stref	przemysłowych

2.			Władze	miejskie	powinny	zapewnić,	że:	

►	 Znaki	drogowe	niosą	za	sobą	prawdziwe	informa-
cje

►	 Informacje	na	znakach	drogowych	są	aktualne

►	 Znaki	drogowe	są	widoczne,	czytelne	i	w	dobrym	
stanie

►	 Informacja	na	znakach	dotycząca	parkowania	i	
rozładunków	jest	dobrze	widoczna	i	czytelna	(aby	
kierowca	nie	musiał	chodzić	wzdłuż	drogi	aby	go	
przeczytać)	

3.	 Władze	miejskie	mogą	nawiązać	współpracę	z
		 właścicielami	lub	zarządzającymi	strefami	prze-	
	 mysłowymi	nad	wprowadzeniem	nowych	lub		
	 usprawnionych	tablic	informacyjnych.	

4.	 Zmienne	znaki	drogowe	mogą	zostać	użyte	do		
	 dostarczania	informacji	w	czasie	rzeczywistym.
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Znaki	dla	pojazdów	ciężarowych

Ruch	pojazdów	ciężarowych

W	celu	uniknięcia	wjazdu	pojazdów	ciężarowych	
do	miejsc	newralgicznych	czy	też	nieodpowiednich,	
planiści	ruchu	miejskiego	mogą	sugerować	lub	wręcz	
narzucać	trasy	ich	przejazdu.	Sugerowanie	tras	nie	
wymaga	od	miasta	specjalnych	środków	przymusu,	
jednak	ich	narzucanie	(czyli	blokowanie	wstępu	tych	
pojazdów	w	miejsca	niedozwolone)	niesie	za	sobą	
stosowanie	narzędzi	bardziej	skomplikowanych	i	
kosztownych	w	implementacji	i	zarządzaniu.	

1.			Rozważyć	należy	różne	rodzaje	tras	ruchu	pojaz-
dów	ciężarowych:	

►	 Trasy	strategiczne	–	bazujące	na	głównych	dro-
gach	i	obsługujące	dłuższe	dystanse	pomiędzy	
kluczowymi	lokalizacjami	w	ramach	aglomeracji

►	 Trasy	stref	dystrybucyjnych	–	łączące	trasy	stra-
tegiczne	oraz	prowadzące	z	dróg	głównych	do	
poszczególnych	lokalizacji	lub	obszarów

►	 Trasy	lokalne	–	prowadzące	do	konkretnych	loka-
lizacji

2.			Czynniki	jakie	należy	wziąć	pod	uwagę	planując
	trasy	dla	pojazdów	ciężarowych:	

►	 Trasy	powinny	opierać	się	na	drogach	głównych	
danego	obszaru	oraz	połączeń	między	nimi

►	 Trasy	powinny	obsługiwać	punkty	generujące	
duże	natężenie	ruchu

►	 Drogi	dla	przejazdu	samochodów	ciężarowych	
powinny:

	 -		 Być	w	dobrym	stanie	technicznym
	 -		 Być	wystarczająco	szerokie
	 -		 Składać	się	z	dróg	nie	zawierających	ostrych		
	 	 zakrętów
	 -		 Mieć	wystarczający	prześwit
	 -		 Zawierać	mosty	o	odpowiednim	udźwigu	dla		
	 	 pojazdów	ciężarowych		

►	 Powinno	się	unikać	terenów	ze	stromymi	podjaz-
dami	i	położonych	w	miejscach	wrażliwych	na	
ruch	uliczny	(np.	strefy	zamieszkania,	ruch	pieszy	
etc.).

►	 Do	wyboru	tras	przejazdów	pojazdów	ciężaro-
wych	powinno	się	zaangażować	planistów	ruchu	
miejskiego	oraz	przedstawicieli	przemysłu	trans-
portu	towarowego.

►	 Głównym	czynnikiem	sukcesu	we	wprowadzaniu	
tras	dla	ruchu	ciężarówek	jest	właściwe	i	wystar-
czające	oznakowanie	oraz	dystrybucja	drukowa-
nych	oraz	elektronicznych	map.

Mapy	ruchu	pojazdów	ciężarowych
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Mapy	i	informacja	miejska

Władze	miast	mogą	dostarczać	wiele	informacji	
cennych	dla	firm	transportu	towarowego	i	kierowców.	
Jednym	ze	sposobów	jest	dostarczanie	map	i	infor-
macji	w	czasie	rzeczywistym.

Mapy

1.			Mapy	mogą	informować	o:	

►	 Trasach	pojazdów	ciężarowych	(zarówno	o	dojaz-
dach	do	miasta	jak	i	na	jego	terenie)

►	 Dopuszczalnej	wadze,	rozmiarze,	regulacjach	
czasowych,	ładunkach,	zatoczkach	i	pasach	zare-
zerwowanych	dla	ruchu	towarowego

►	 Głównych	lokalizacjach	i	obiektach	przemysło-
wych	

►	 Parkingach

►	 Obszarach	o	ograniczonym	dostępie

2.			Mapy	mogą	być	drukowane	lub	udostępniane	w
formie	elektronicznej,	a	dystrybuowane	za	po-
średnictwem:	

►	 Lokalnych	przedstawicielstw	handlowych

►	 Firm	transportowych

►	 Zrzeszeń	przedsiębiorstw	transportowych

►	 Związków	monitorujących

►	 Władz	miejskich

3.			Władze	niektórych	miast	wydały	już	specjalne
atlasy	dla	kierowców	pojazdów	ciężarowych.

Informacja	w	czasie	rzeczywistym	

1.	 Istnieje	możliwość	internetowego	udostępniania		
	 informacji	na	temat	utrudnień	w	ruchu.	

2.	 Informacja	ta,	sprzężona	z	systemem	map	w		
	 standardzie	GIS	pozwoli	przekazać	informację	w
		 bardzo	prosty	sposób	(np.	londyński	serwis		
	 ostrzeżeń	w	ruchu	„London	Traffic	Alerts	Service”		
	 udostępniany	przez	„Transport	for	London”).		

3.	 Tablice	informacyjne	montowane	na	parkingach		
	 mogą	służyć	do:		

►	 Przekazywania	niezbędnych	lokalnych	informacji

►	 Informowania	o	lokalnych	numerach	alarmowych

►	 Umieszczania	drukowanych	map

Przykładowy	atlas	FALK	dla	kierowców	pojazdów	
ciężarowych
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Zatoczki	załadunkowe

Zatoczki	załadunkowe	mogą	być	zlokalizowane	przy	
ulicach,	w	miejscach,	gdzie	występuje	duży	ruch	
samochodów	ciężarowych	i	nie	ma	miejsca	na	prze-
prowadzenie	rozładunku	i	załadunku	pojazdów	na	
terenie	lokalizacji	docelowej	np.	rampy.	

►	 Zatoczki	załadunkowe	mogą	być	obarczone	
restrykcjami	czasowymi,	gdzie	w		podanych	go-
dzinach	można	wykonywać	w	nich	operacje	za-	i	
wyładunku.

►	 Mogą	być	one	zaprojektowane	dla	jednego	bądź	
kilku	rodzajów	pojazdów	ciężarowych	biorąc	pod	
uwagę	rozmiar	samochodów	najczęściej	z	nich	
korzystających.

►	 Są	one	najbardziej	użyteczne	w	miejscach	gdzie	
ze	strefy	przy	chodniku	korzystają	zarówno	sa-
mochody	ciężarowe	jak	i	osobowe.

Przykład	strefy	załadunku	w	Aalborg

►	 Strefy	załadunku	zlokalizowano	na	wąskich	
ulicach	z	chodnikami,	przed	ich	wprowadzeniem	
rozładowujący	się	samochód	blokował	dostęp	
innym.

►	 Każda	z	tych	stref	mieści	kilka	pojazdów	i	pozwa-
la	innym	samochodom	przejechać	obok	zmniej-
szając	jednocześnie	zatłoczenie	w	godzinach	
porannych.

►	 Właściciele	sklepów	przy	tych	ulicach	uzgodnili,	
iż	przed	11:00	nie	będą	wystawiać	stoisk	przed	
sklep	ani	nie	będą	rozwijać	markiz	przeciwsło-
necznych.

►	 Zatoczki	mogą	przyczynić	się	do	redukcji	zatło-
czenia	na	drogach.
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Przykład:	Pobliskie	strefy	dostaw	(Espace	
de	livraison	de	proximité	-	ELP)	w	Bordeaux		

►	 ELP	w	Bordeaux	ma	za	zadanie	usprawnić	
system	dostaw	towarów	do	centrum,	zredukować	
zatłoczenie	na	drogach,	poziom	hałasu	i	zanie-
czyszczeń	związany	z	realizacją	dostaw.

►	 ELP	powstała	w	wyniku	współpracy	pomiędzy	
firmami	transportowymi,	Izbą	Handlu	w	Bordeaux	
oraz	władzami	miasta	Bordeaux.

►	 Podmioty	te	utworzyły	i	współfinansują	system	
ELP.	Detaliści	nie	partycypują	w	kosztach	syste-
mu.

►	 ELP	to	część	ulicy	przeznaczona	dla	samocho-
dów	ciężarowych,	na	której	dokonują	czynności	
za-	i	wyładowcze	obsługując	pobliskie	sklepy.

►	 Powierzchnia	zajmowana	przez	ELP	jest	zarezer-
wowana	i	obsługiwana	przez	maksymalnie	dwóch	
członków	załogi,	którzy	mogą	pomagać	kierow-
com	dostarczać	towar	do	sklepów	za	pomocą	
wózków.

►	 ELP	mieści	3	do	5	pojazdów	dostawczych	na	raz	
(ma	około	30	metrów	szerokości).

►	 ELP	jest	czynna	od	poniedziałku	do	piątku	pomię-
dzy	9:00	a	17:00	i	w	soboty	od	9:00	do	11:00.

►	 Wyniki	pokazują,	że	w	pierwszym	okresie	działa-
nia	system	stał	się	bardzo	popularny	wśród	firm	
transportowych	ponieważ	gwarantuje	on	miejsce	i	
bezpieczeństwo	podczas	realizacji	dostawy,	które	
jest	położone	blisko	centrum	miasta.

►	 Druga	strefa	ELP	została	założona	w	Bordeaux	
w	2005	roku,	trzecia	w	2006.	Również	w	innych	
miastach	Francji	powstają	ELP	(np.	Rouen).

Pobliskie	Strefy	Dostaw	(ELP)

W	2003	roku,	w	Bordeaux,	w	celu	usprawnienia	
realizacji	dostaw	w	centrum	miasta	został	wdrożo-
ny	system	„pobliskich	stref	dostaw”	(z	fr.	Espace	
de	livraison	de	proximité	–	ELP).	Rozwiązanie	to	
obejmowało	założenie	miejskiej	platformy	przeładun-
kowej,	w	ramach	której	personel	służył	pomocą	w	
przekazywaniu	towarów	do	tzw.	„ostatniego	kilome-
tra”	(ścisłego	centrum).	Towary	są	rozładowywane	z	
przyjeżdżających	samochodów	i	załadowywane	na	
wózki,	pojazdy	elektryczne	i	rowery	do	dystrybucji	
końcowej.	To	podejście	ma	również	zastosowanie	w	
usługach	dodatkowych	(tj.	dostawy	do	drzwi,	składo-
wanie	krótkoterminowe	etc.).	

ELP	w	Bordeaux
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Bild	:	Schilder	(z.B.	40)

Miejskie	Centra	Konsolidacji

Miejskie	Centrum	Konsolidacji	MCK	(ang.	Urban	
Consolidation	Centre)	jest	definiowane	jako:	„po-
wierzchnia,	wyposażona	w	odpowiednią	infrastruktu-
rę	logistyczną,	usytuowana	relatywnie	blisko	obsza-
ru,	który	obsługuje	(np.	centrum	miasta,	całe	miasto	
lub	jego	część)	z	której	realizowane	są	skonsolido-
wane	dostawy	dla	danego	obszaru”.	(Tematykę	MCK	
rozwinięto	w	Części	III	niniejszego	przewodnika.)

Przepisy	dotyczące	wagi	i	rozmiaru	pojazdu

Ze	względów	bezpieczeństwa	oraz	ochrony	środowi-
ska,	często	władze	miast	wprowadzają	ograniczenia	
w	używaniu	dróg	czy	obszarów	przez	pojazdy	po-
wyżej	pewnej	wagi,	rozmiaru	(wysokość,	szerokość)	
lub	ilości	osi	jezdnych.	Powody	wprowadzania	takich	
ograniczeń	są	następujące:	

Wąska	ulica
Most	o	ograniczonej	nośności
Niski	most
Ostry	zakręt
Wiszące	budowle
Poprawa	warunków	mieszkalnych

Przepisy	często	nie	dotyczą	pojazdów,	które	mu-
szą	dotrzeć	do	konkretnej	ulicy	czy	obszaru	w	celu	
realizacji	dostawy.	Często	przepisy	dotyczące	wagi,	
rozmiaru	czy	czasu	dostaw	różnią	się	w	różnych	
miejscach	i	należy	tu	zwrócić	szczególną	uwagę	na	
harmonizację	tych	uregulowań

►

►

►

►

►

►

Przepisy	dotyczące	wagi	i	czasu	dostawy

Centrum	Konsolidacyjne	w	Niemczech	–	Deutsche	Post	AG
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Bild	:	Schilder	(z.B.	46)

Przepisy	dotyczące	czasu	dostawy

Przepisy	dotyczące	czasu	realizacji	dostaw	na	okre-
ślonym	obszarze	mogą	być	wprowadzone	w	dwojaki	
sposób:	

►	 Czasowe	ograniczenia	wjazdu

►	 Czasowe	ograniczenia	za-	i	rozładunku	

Czasowe	ograniczenie	wjazdu

Ograniczenie	wjazdu	pojazdów	ciężarowych	w	
określonych	godzinach	jest	jednym	z	ważniejszych	i	
najczęściej	używanych	narzędzi	wykorzystywanych	
przez	planistów.	Regulacje	te	mają	na	celu	ograni-
czenie	ruchu	pojazdów	ciężarowych	na	obszarze	lub	
ulicy	o	konkretnej	porze	dnia.	Ograniczenia	mogą	
zostać	nałożone	na	wszystkie	pojazdy	lub	tylko	na	
pojazdy	dostawcze	(mogą	być	również	nałożone	na	
pojazdy,	przekraczające	pewne	parametry	tj.	waga	
czy	wymiary).	Przepisy	te	dotyczą	zazwyczaj	obsza-
rów	lub	dróg,	których	otoczenie	wrażliwe	jest	na	ruch	
uliczny,	np.:	

►	 Tereny	sklepowe	z	chodnikami	–	często	zabrania	
się	wjazdu	wszystkich	pojazdów	w	godzinach	
handlowego	szczytu

►	 Ulice	osiedlowe	–	pojazdy	ciężarowe	powyżej	
pewnej	wagi	i	rozmiaru	nie	mogą	korzystać	z	dróg	
osiedlowych	w	nocy,	gdzie	zakłócałyby	spokój	lub	
w	dzień,	przy	szkole,	w	celu	uniknięcia	wypadków

►	 Całe	osiedla	–	W	niektórych	europejskich	mia-
stach	w	weekendy	obowiązują	zakazy	ruchu	
pojazdów	dostawczych.	Zakazy	wjazdu	nocą	
obowiązują	w	połowie	miast	francuskich	powyżej	
100.000	mieszkańców.

Czasowe	ograniczenia	za-	i	wyładunku	

Czasowe	ograniczenia	realizacji	dostaw	stosuje	
się	do	terenów	przy	chodnikach	i	związane	są	z	
zatrzymywaniem	pojazdów	przy	krawężniku	i	jego	
rozładunku	i	załadunku.	Ograniczenia	te	muszą	być	
zsynchronizowane	z	potrzebami	realizacji	dostaw	
oraz	innymi	funkcjami	jak	np.	parkowanie.	

►	 Dobre	zarządzanie	powierzchnią	parkingową	
przy	chodniku	pozwala	lepiej	wykorzystać	tą	
przestrzeń	i	zredukować	zatłoczenie	w	danym	
obszarze

►	 Szczegółowe	informacje	są	zazwyczaj	opisane	
na	dobrze	umieszczonych	tablicach	drogowych.

►	 Przepisy	powinny	być	zgodne	z	potrzebami	lokal-
nie	działających	firm.
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Opracowywanie	i	egzekwowanie	
zasad	dostępu	i	realizacji	dostaw

Istotną	kwestią	jest	jasna	i	jednoznaczna	informacja	
dla	kierowców	o	przepisach	panujących	na	danym	
obszarze.	W	celu	wymuszenia	stosowania	się	do	
nich	można	instalować	kamery	monitorujące	obszar,	
które	identyfikują	łamiących	prawo.	

Stosuje	się	również	bariery	fizyczne	takie	jak:
	
-	 Chowane	słupki	(często	sterowane	kompute-	
	 rem,	co	pozwala	na	dostęp	dla	pojazdów			
	 uprawnionych).	

-	 Ograniczenie	szerokości	(w	niektórych	przy-	
	 padkach	mogą	być	zastosowane	rozwiązania		
	 alternatywne	aby	przepuszczać	jedynie	pojaz-	
	 dy	uprawnione	i	służby	ratownicze).

►

►	 O	ile	zmuszanie	do	przestrzegania	nałożonych	
ograniczeń	może	być	kosztowne,	nakłady	mogą	
być	zrekompensowane	mandatami	nałożonymi	na	
łamiących	prawo	(w	Barcelonie	50	pracowników	
kontroluje	5000	zatoczek	ładunkowych	w	całym	
mieście).

►	 Planiści	miejscy	powinni	zbadać	czy	pozytywne	
efekty	wprowadzenia	restrykcji	związanych	z	
dostępem	czy	realizacją	dostaw	przewyższają	
wszelkie	utrudnienia	z	nimi	związane	(biorąc	pod	
uwagę	aspekty	ekonomiczne,	społeczne	jak	i	
ekologiczne).

Chowane	słupki Kontrola	dostępu
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Strefy	Ochronna	/	standardy	
emisji	substancji	szkodliwych

Strefa	Niskiej	Emisji	Spalin	SNES	(ang.	Low	Emis-
sion	Zone)	lub	Strefa	Ochrony	Środowiska	to	obszar	
dostępny	jedynie	dla	pojazdów	spełniających	odpo-
wiednie	kryteria	emisji	spalin,	które	ustalane	są	na	
bazie	np.:	

►	 Obszaru	geograficznego

►	 Pory	dnia	/	roku

►	 Standardu	emisji	spalania	danego	pojazdu

►	 Typu	pojazdu	

Przykłady	Stref	Niskiej	Emisji	Spalin	w	europejskich	
miastach	

1.	 Strefy	SNES	z	powodzeniem	zostały	wprowadzo-	
	 ne	już	kilka	lat	temu	w	kilku	szwedzkich	miastach		
	 tj.	Sztokholm,	Gothenburg,	Malmo	czy	Lund.		
	 Strefy	te:		

►	 utworzono	by	podnieść	jakość	powietrza	i	zredu-
kować	hałas

►	 budowane	są	w	oparciu	o	ustawodawstwo	UE	
dotyczące	pojazdów	drogowych,	które	jest	coraz	
bardziej	zaostrzane	w	zakresie	emisji	spalin

►	 ograniczają	głównie	dostęp	pojazdów	ważących	
powyżej	3.5	tony	i	napędzanych	silnikami	Diesel’a	

2.	 SNES	istnieje	również	w	Rzymie,	planowane	są	w
	 Londynie,	Madrycie,	Paryżu,	Kopenhadze,	Medio-	
	 lanie	i	na	zurbanizowanych	terenach	Norwegii.		

3.	 Ograniczenia	wjazdu	bazujące	na	standardach		
	 emisji	hałasu	czy	spalin	mogą	być	wprowadzone		
	 bez	powoływania	SNES.
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LKW-Spur	(z.B.	37)

Dostawy	nocne

Dostawy	nocne	w	centrach	miast	to	dostawy	do	skle-
pów	i	marketów	w	ścisłym	centrum	miasta	realizowa-
ne	w	nocy,	kiedy	miasto	jest	zwykle	mało	zatłoczone	
i	nieaktywne.	Typowe	godziny	dostaw	nocnych	trwają	
od	22:00	do	6:00.	W	kilku	miastach,	tj.	Barcelona	czy	
Dublin	doświadczenia	wskazują	na	pozytywne	efek-
ty,	gdzie	podczas	prób	operowano	mniejszą	ilością	
pojazdów	w	nocy	zamiast	większą	ilością	pojazdów	
w	dzień.

W	większości	miast	europejskich,	poza	kilkoma	zna-
czącymi	wyjątkami	jak	np.	Paryż,	istnieją	regulacje	
związane	z	nocnymi	dostawami.	Wyróżnia	się	dwa	
główne	typy	wprowadzanych	regulacji:	

►	 Regulacje	czasu	dostaw	i	odbioru	towarów	do	i	
z	określonych	budynków	(np.	sklepów,	biur	czy	
fabryk)

►	 Ograniczenia	w	poruszaniu	się	pojazdami	cięża-
rowymi	w	części	lub	na	całym	terenie	zabudowa-
nym

Istnieje	cała	gama	potencjalnych	konsekwencji	całko-
witego	zakazu	realizowania	procesów	zaopatrzenia	
nocą:	

►	 Dostawy	będzie	musiało	realizować	więcej	pojaz-
dów	w	krótszym	czasie

►	 Dostawy	będą	musiały	być	realizowane	w	
okresach	zwiększonego	natężenia	ruchu	(redu-
kując	jednocześnie	efektywność	pracy	pojazdu	i	
kierowcy	oraz	zwiększając	konsumpcję	paliwa)

►	 Czasy	dostaw	mogą	się	wydłużyć	i	być	mniej	
wiarygodne

►	 Cały	łańcuch	dostaw	może	być	mniej	efektywny

►	 Całkowite	koszty	łańcucha	dostaw	mogą	wzros-
nąć

Rozważając	regulacje	dotyczące	nocnych	dostaw	
należy	wziąć	pod	uwagę:	

►	 Restrykcyjne	przepisy	regulujące	poruszanie	
się	pojazdów	nocą	mogą	mieć	wpływ	na	wzrost	
kosztów	w	całym	łańcuchu	dostaw.	Niektóre	
firmy,	korzystając	z	możliwości	nocnych	dostaw,	
zwiększyły	swoją	efektywność	operacyjną	i	po-
prawiły	sprzedaż

►	 Regulacje	dotyczące	dostaw	nocnych	powinny	
ograniczać	się	jedynie	do	emisji	hałasu.

►	 Dobrze	zdefiniowane	standardy	emisji	hałasu	dla	
operacji	realizowanych	nocą	mogą	nieść	ze	sobą	
znaczne	korzyści	dla	mieszkańców,	a	w	konse-
kwencji	akceptację	dla	nocnych	operacji	transpor-
towych.
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Przykład:	Holenderski	program	PIEK.	Dostawy	do	
sklepów	zwykle	realizowane	są	wieczorami,	we	
wczesnych	godzinach	porannych	lub	w	nocy.	Wiele	
osób	w	holenderskich	miastach	mieszka	obok	lub	
nad	sklepami	co	powoduje,	iż	narażone	są	na	hałas.	
Wobec	tego	faktu	przyjęto	uchwałę,	która	nakłada	na	
dostawców	konkretne	ograniczenie	emisji	hałasu.	Ba-
dania	dowodzą,	że	hałas	powstający	przy	rozładunku	
i	załadunku	przekracza	przyjęte	normy	dla	operacji	
wykonywanych	nocą	(pomiędzy	60	a	65	dB(A)).
Holenderski	rząd	we	współpracy	z	programem	PIEK	
pomógł	rozwinąć	i	wprowadzić	techniki	i	sprzęt,	który	
pozwalał	spełnić	wymagane	standardy	emisji	hałasu.	

Program	PIEK	składa	się	z	dziesięciu	głównych	
projektów:	(i)	transfer	wiedzy	do	stosownych	przed-
siębiorstw,	(ii)	promowanie	„cichych”	zachowań,	(iii)	
optymalizacja	lokalizacji	załadunku	i	wyładunku,	(iv)	
ciche	pojazdy	dostawcze	poniżej	7,5	tony,	(v)	ciche	
pojazdy	dostawcze	powyżej	7,5	tony,	(vi)	ciche	insta-
lacje	w	chłodniach	samochodowych,	(vii)	redukcja	
hałasu	przy	przetaczaniu	kontenerów,	wózków	wid-
łowych	i	ręcznych	wózków	paletowych,	(ix)	redukcja	
hałasu	generowanego	przez	kosze	sklepowe,	(x)	
napędy	elektryczne	lub	hybrydowe	z	wykorzystaniem	
silnika	diesel’a	lub	paliw	gazowych.

Pasy	dla	ruchu	pojazdów	ciężarowych

1.		Pasy	wydzielone	dla	ruchu	pojazdów	ciężarowych		
	 mogą	zredukować	opóźnienia	i	podnieść	poziom		
	 niezawodności	dostaw.	Do	problemu	można	po-	
	 dejść	na	kilka	sposobów:		

►	 Dedykowane	pasy	jezdni	dla	pojazdów	ciężaro-
wych

►	 Pasy	dla	autobusów	i	pojazdów	ciężarowych	
(pasy	bezsamochodowe)

►	 Jezdnie	dla	wybranych	grup	pojazdów	–	dla	auto-
busów,	pojazdów	ciężarowych	i	samochodów	w	
których	przebywa	określona	liczba	pasażerów

►	 Jezdnie	dla	autobusów,	które	mogłyby	być	uży-
wane	do	realizacji	dostaw	w	określonych	lokali-
zacjach	ale	nie	do	przemieszczania	ludności	(np.	
zatoczki	dostaw	„Lincoln”	zaimplementowane	na	
liniach	dla	paryskich	autobusów).

2.		Rozważając	problem	pasów	dla	pojazdów	cięża-	
	 rowych	należy	wziąć	pod	uwagę	co	następuje:	

►	 Dedykowane	pasy	dla	pojazdów	ciężarowych	
często	umiejscowione	są	na	stromych	podjaz-
dach	(dla	pojazdów	poruszających	się	powoli)	
oraz	w	celu	skierowania	ich	do	stref	przemysło-
wych	unikając	terenów	wrażliwych	na	ruch	uliczny

►	 Pasy	bezsamochodowe	są	dobrą	alternatywą,	
zwłaszcza	w	miejscach	gdzie	natężenie	ruchu	
autobusów	nie	jest	tak	duże	by	rezerwować	dla	
nich	osobny	pas.

►	 Łatwiej	jest	narzucić	dyscyplinę	na	pasach,	z	
których	mogą	korzystać	wszystkie	pojazdy	do-
stawcze	niż	na	takich,	na	których	panują	większe	
obostrzenia,	to	jednak	skutkuje	zwiększeniem	
liczby	kierowców	chcących	dotrzeć	ze	swoją	
dostawą	na	czas.

►	 Przy	projektowaniu	pasów,	z	których	korzystać	
może	wiele	rodzajów	pojazdów,	należy	przewi-
dzieć	czy	nie	istnieją	przeszkody	we	współużyt-
kowaniu	danego	odcinka.	
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Systemy	opłat	drogowych

Istnieje	kilka	przykładów	systemów	opłat	drogowych	
w	miastach	europejskich.	Najbardziej	powszechny-
mi	są	systemy	taryfikacji	za	jednokrotne	przejazdy	
mostem	czy	tunelem	np.	most	Öresund	czy	też	Tunel	
Warnow	w	Rostoku.	Jeden	z	najbardziej	udanych	
projektów	poboru	opłat	za	korzystanie	z	dróg	miej-
skich	przeprowadzony	został	w	Trondheim	oraz	w	
Londynie,	gdzie	ostatnio	wprowadzono	podobny	
system.	Przy	projektowaniu	takiego	systemu	należy	
uwzględnić	trzy	podstawowe	założenia:

1.	 Wpływy	winny	pokryć	koszty	budowy	i	utrzyma-	
	 nia	infrastruktury	miejskiej

2.	 System	powinien	wpłynąć	na	popyt	na	usługi		
	 transportowe	wewnątrz	miasta

3.	 Systemy	opłat	powinny	uwzględniać	koszty	ze-	
	 wnętrzne	generowane	przez	procesy	transporto-	
	 we

Przykład	systemu	opłat	drogowych:	Opłaty	
w	norweskich	miastach	

System	opłat	drogowych	został	wdrożony	w	Trond-
heim	w	1983	roku	oraz	w	Oslo	i	Bergen	w	1986	r.	

►	 Opłaty	miały	finansować	poprawę	jakości	dróg	
nie	skupiając	się	na	zarządzaniu	ruchem

►	 Systemy	zarządzane	były	przez	prywatne	przed-
siębiorstwa	i	częściowo	władze	lokalne

►	 Opłata	za	pojazd	poniżej	3.5	tony	wynosiła	1.5	
–	2	EUR	a	powyżej	3.5	tony	3.5	–	4	EUR.



25

Przykład	systemu	opłat	drogowych:	„Conge-
stion	charging	scheme”	w	Londynie	

►	 System	wdrożony	został	w	centrum	Londynu	w	
lutym	2003	i	działa	pod	kontrolą	władz	miasta,	a	
zarządzany	jest	przez	firmę	prywatną.

►	 Głównym	celem	systemu	jest	zredukowanie	
kongestii	i	związanego	z	nią	szkodliwego	oddzia-
ływania	na	środowisko.	Ewentualne	nadwyżki	
generowane	przez	system	inwestowane	są	w	
miejski	system	transportu.

►	 Kierowcy	wjeżdżający	do	strefy	płacili	dotych-
czas	5	Funtów	za	dzień	na	daną	strefę	pomiędzy	
7:00	a	18:00	od	poniedziałku	do	piątku.	Opłatę	
podwyższono	do	8	Funtów	w	2005	r.	Wszystkie	
pojazdy	płacą	tą	samą	taryfę.

►	 Ulgi	i	specjalne	taryfy	oferowane	są	jedynie	dla	
licencjonowanych	taksówek,	pojazdów	dla	osób	
niepełnosprawnych,	pojazdów	ratowniczych,	
motorowerów	oraz	pojazdów	napędzanych	alter-
natywnymi	źródłami	energii	(np.	elektryczne)	lub	
spełniające	ostre	kryteria	emisji	spalin.

►	 Opłata	może	być	pobrana	za	dzień,	tydzień,	mie-
siąc	lub	rok	i	regulowana	przez	telefon,	pocztę,	
Internet	lub	w	sklepach.

►	 W	bazie	danych	rejestruje	się	jedynie	tablice	reje-
stracyjne	pojazdu,	kierowcy	nie	są	rejestrowani.

►	 Tablice	rejestracyjne	pojazdów	poruszających	się	
po	strefie	obserwowane	są	przez	sieć	700	sta-
cjonarnych	i	mobilnych	kamer,	z	których	obrazy	
porównywane	są	z	danymi	w	bazie.

►	 Jeśli	właściciel	pojazdu	nie	uiści	opłaty	do	na-
stępnego	dnia	po	wjeździe	w	strefę	karany	jest	
mandatem	w	wysokości	od	50	do	150	Funtów.

►	 Od	momentu	wprowadzenia	systemu	ruch	w	
strefie	spadł	o	18%,	szacuje	się,	że	opóźnienia	
zostały	zredukowane	o	30%.	Nie	zaobserwowa-
no	żadnego	negatywnego	wpływu	na	działalność	
biznesową	w	strefie.

Poziomy	znak	drogowy	informujący	
o	poborze	opłat
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ITS	w	miejskim	transporcie	towarów

Istnieje	wiele	technologii	wspierających	Inteligen-
tne	Systemy	Transportowe	(ITS)	jak	np.	telematyka	
(urządzenia	pokładowe)	system	globalnego	pozy-
cjonowania	(GPS),	smart	cards	czy	wreszcie	znaki	
z	wideo	przekazem,	które	sprzęga	się	z		systemem	
zarządzania	ruchem		i/lub	miejskim	systemem	za-
rządzania	transportem.	Popyt	na	tego	typu	systemy	
w	ostatnim	czasie	systematycznie	rośnie,	mogą	one	
bowiem	wspomagać	planowanie	tras	przejazdu	jak	i	
podnosić	poziom	obsługi	klienta	(np.	oferując	usługę	
szacowanego	czasu	dostawy)..	Wiele	z	tych	syste-
mów	miało	swój	początek	jako	systemy	zarządzania	
ruchem	będące	pod	kontrolą	władz	miejskich,	które	
miały	poprawić	sytuację	na	terenach	zurbanizowa-
nych	(np.	poprzez	sterowanie	ruchem	czy	dostępem).	
Systemy	zarządzania	transportem	używane	przez	
prywatne	przedsiębiorstwa	wdrażane	są	głównie	w	
celu	zoptymalizowania	procesów	logistycznych	i	dys-
trybucyjnych,	co	skutkowało	optymalizacją	kosztów	w	
łańcuchu	dostaw.	

Systemy	ITS	dzieli	się	na:	

►	 Systemy	zarządzania	transportem	towarowym	

(np.	systemy	zarządzania	flotą	oraz	systemy	
śledzenia)

►	 Systemy	zarządzania	ruchem	miejskim	(np.	
systemy	kontroli	dostępu,	informacyjne	systemy	
zarządzania	ruchem)

Systemy	zarządzania	transportem	towarów

►	 Komputerowe	planowanie	tras	oraz	układanie	
harmonogramów	dostaw:	Efektywne	planowanie	
przez	operatorów	tras	oraz	procesów	za-	i	wyła-
dunku.	

►	 Nawigacyjne	systemy	kontroli	ruchu:	Używane	
są	do	specyficznych	operacji	trasowania,	wyko-
rzystujących	informacje	w	czasie	rzeczywistym	o	
lokalizacji	pojazdu,	wypadkach	drogowych	lub	w	
przypadku	zmiany	wymagań	klienta.

Planowanie	trasy	przy	pomocy	narzędzia	PTV	Intertour

Centrum	Zarządzania	Ruchem,	Berlin

Technologie	w	miejskim	
transporcie	towarowym
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►	 Pokładowe	systemy	komunikacyjne:	ułatwiają	kie-
rowcom	komunikowanie	się	z	firmą	oraz	klientem	
głosowo	lub	za	pośrednictwem	komputera

►	 Systemy	rezerwacji	okien	czasowych:	używane	
do	koordynowania	przejazdów	samochodów	
ciężarowych	generujących	duży	ruch	w	miastach.

	
Wykorzystanie	systemów	ITS	i	telematyki	ma	za	
zadanie	wspomóc	firmy	w	redukcji	ich	kosztów	
operacyjnych,	poprawie	niezawodności	dostaw,	oraz	
w	skutecznej	reakcji	na	nieoczekiwane	zdarzenia.	
Pomimo	faktu,	iż	wykorzystanie	takich	systemów	jest	
wciąż	rzadkością	w	firmach	logistycznych,	można	
stwierdzić,	iż	stają	się	one	coraz	bardziej	popularne.

Systemy	zarządzania	ruchem	ulicznym

1.		Systemy	zarządzania	i	sterowania	ruchem	
miejskim	(UTMC):	

Systemy	UTMC	poprawiają	przepływ	i	czasy	prze-
jazdów,	bezpieczeństwo	na	drogach	oraz	redukują	
opóźnienia	dostaw.	W	Niemczech	istnieje	szereg	w	
pełni	działających	na	zasadach	komercyjnych	cen-
trów	zarządzania	ruchem.	Zbierane	i	przetwarzane	
są	w	nich	dane	o	ruchu	ulicznym.	Miasta	europejskie,	
w	których	wdrożono	tego	typu	systemy	to:	Berlin,	
Londyn	i	Paryż.	W	systemach	UTMC	zastosowano	
rozwiązania	technologiczne	obejmujące:

►	 Systemy	Sterowania	Ruchem	Miejskim	(ang.	Ur-
ban	Traffic	Control	–	UTC)	koordynujące	sygnały	
o	ruchu	ulicznym.

►	 Zmienne	oznakowanie	dróg	(VMS)	do	komuniko-
wania	się	z	kierowcami

►	 Sensory	zajętych	miejsc	parkingowych

►	 Pomiar	czasu	przejazdu	z	wykorzystaniem	tech-
nologii	rozpoznawania	tablic	rejestracyjnych		

2.			Mapy	i	drogowskazy:		

►	 Wspomagają	one	kierowców	w	wytyczaniu	opty-
malnej	dla	nich	trasy

►	 Zawierają	one	informacje	o:	
	

	-			Najlepszych	trasach
	-			Ograniczeniach	związanych	z	wagą	i	wysokoś-	
					cią	pojazdu	
	-			Regulacjach	związanych	z	dostawami	i	dostę	
					pem

	 -			Lokalizacjach	parkingów

Przenośny	system	nawigacji	w	samochodzie	dostawczym

PTV	Validate,	Niemcy
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Pojazdy	przyjazne	dla	środowiska

3.	Automatyczny	nadzór	dostępu	pojazdów:	

►	 Może	uaktywnić	bariery	lub	wysuwane	słupki

►	 Dostępem	można	również	zarządzać	przez	tele-
wizję	przemysłową,	karty	dostępu	lub	komunika-
cję	bezprzewodową

►	 W	przypadku,	gdy	bariery	fizyczne	są	wizualnie	
niepożądane,	to	zamiast	nich	można	zastosować	
systemy	automatyczne,	działające	w	tle	np.	roz-
poznawanie	tablic	rejestracyjnych.

Większość	Europejskich	miast	staje	dziś	przed	
problemem	zanieczyszczenia	powietrza	i	hałasu	
generowanego	przez	pojazdy.	Zanieczyszczenie	po-
wietrza	jest	przyczyną	wielu	problemów	zdrowotnych	
i	przyczynia	się	do	wczesnych	zgonów,	powoduje	
wady	układu	oddechowego	i	krążenia,	astmę,	zapa-
lenia	oskrzeli	i	płuc.	Badania	również	wskazują	na	
związek	spalin	z	występowaniem	raka	płuc.	Również	
wysoki	poziom	hałasu	staje	się	ważnym	problemem	
w	miastach.

Pojazdy	przyjazne	dla	środowiska	(ang.	Environ-
ment–	Friendly	Vehicles	–	EFV)	są	wykorzystywane	
w	transporcie	miejskim	głównie	w	krajach	Europy	za-
chodniej.	Instytucje	publiczne	udostępniły	już	środki	
na	wsparcie	finansowe	z	przeznaczeniem	na	innowa-
cyjne	pomysły	dla	logistyki,	włączając	w	to	EFV	oraz	
nowe	technologie	dla	obszarów	zurbanizowanych.

Ciężarówka	przyjazna	dla	środowiska

Kontrola	dostępu	dla	pojazdów
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Bild	:	Iveco-Truck	mit	
Euro-4	sichtbar	an	Front	

(Iveco-Disk)

Główne	cechy	pojazdów	EFV:	

1.		Zastosowanie	paliw	alternatywnych:	

►	 Paliwa	takie	jak	LPG,	CNG,	biopaliwa,	technolo-
gie	bazujące	na	wodorze

►	 Wymienione	technologie	i	paliwa	już	istnieją	,ale	
nie	osiągnięto	jeszcze	znaczącej	penetracji	rynku		

2.		Olej	napędowy	i	benzyna

►	 Europejskie	standardy	emisji	spalin	dla	pojazdów	
ciężarowych	są	dobrym	środkiem	zapobiegaw-
czym	w	redukcji	emisji	zanieczyszczeń

►	 Stosuje	się	również	filtry,	które	wyłapują	cząstki	
stałe	ze	spalin	zanim	dotrą	do	atmosfery

3.		Pojazdy	elektryczne	i	hybrydowe

Stosowanie	pojazdów	elektrycznych	w	znaczący	
sposób	przyczynia	się	do	ograniczenia	emisji	
hałasu	i	zanieczyszczeń	

Władze	niektórych	miast	oraz	rządy	kilku	państw	już	
dziś	promują	używanie	pojazdów	EFV	w	miejskim	
transporcie	towarów.	Powstało	już	wiele	projektów	i	
inicjatyw	tak	lokalnych	i	narodowych,	promujących	
ich	wykorzystanie.	Programy	krajowe,	takie	jak	PIEK	
lub	francuski	program	„National	Programme	on	
Goods	in	Cities”	udowodniły	że	tego	typu	przedsię-
wzięcia	mogą	prowadzić	do	osiągnięcia	pożądanych	
efektów.

W	poniższej	tabeli	zebrano	zrealizowane	oraz	istnie-
jące	inicjatywy	z	zastosowaniem	EFV.		

►
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Inicjatywy EFV w miejskim transporcie 
towarowym

1.	 Inicjatywy	nieformalne:	władze	miejskie,	ope-
ratorzy	transportowi	i	lokalne	przedsiębiorstwa	
postanowiły	połączyć	siły	w	pracy	nad	bardziej	
przyjazną	dla	środowiska	formą	transportu	towa-
rów	w	mieście.

2.	 Ulgi	podatkowe	i	udogodnienia	dla	firm	używają-
cych	pojazdy	EFV,	wykorzystujących	alternatyw-
ne	paliwa	i	nowoczesne	instalacje	filtracyjne	dla	
silników	diesel’a

3.	 Operatorzy	transportowi,	używający	EFV	w	
operacjach	miejskich	często	biorą	udział	w	
projektach	badawczych	współfinansowanych	ze	
środków	publicznych

4.	 Specjalne	zezwolenia	do	wjazdu	do	bizneso-
wych	i	handlowych	części	miast	przez	pojazdy	
spełniające	pewne	kryteria	emisji	spalin

5.	 Systemy	poboru	opłat	uwzględniające	zniżki	dla	
samochodów	spełniających	kryteria	emisji	spalin

6.	 Finansowanie	innowacyjnych	projektów	badaw-
czych	i	eksperymenty	w	dziedzinie	miejskiego	
transportu	towarów	z	wykorzystaniem	EFV

Inicjatywy	dotyczące	wykorzystania	pojazdów	przyjaznych	dla	środowiska	w	miejskim	
transporcie	towarowym

Przykłady
	

►	 Programy	PIEK	i	DEMO	w	Holandii	oraz	projekt	
nocnych	dostaw	cichym	sprzętem	w	Barcelonie

►	 Niższe	stawki	podatkowe	za	pojazdy	ciężarowe	
spełniające	wymagane	kryteria	emisji	spalin	w	
Wielkiej	Brytanii	i	Francji

►	 Niższe	stawki	podatkowe	dla	firm	stosujących	
alternatywne	paliwa	w	Wielkiej	Brytanii,	Francji	i	
Szwajcarii

►	 Hermes	Logistik	Gruppe	w	Niemczech
►	 La	Petite	Reine	we	Francji
►	 Eksperyment	z	wykorzystaniem	pojazdów	elek-

trycznych	z	L’Oreal/Gefco/EDF	
►	 Eksperyment	z	wykorzystaniem	pojazdów	napę-

dzanych	paliwami	CNG	z	Monoprix/GEODIS

►	 Strefa	ekologiczna	(Strefa	Niskiej	Emisji	Spalin)	w	
Szwecji

►	 Projekt	ELCIDIS	w	Centrum	Konsolidacyjnym	La	
Rochelle	wykorzystującym	pojazdy	elektryczne

►	 Projekty	próbne	w	Kopenhadze,	Dania
►	 Projekt	CUDE	w	Maladze,	Hiszpania

►	 Londyński	system	poboru	opłat,	Wielka	Brytania
►	 Opłata	od	pojazdów	ciężarowych	(LSVA)	w	

Szwajcarii

►	 Francuski	program	National	Marchandises	en	
Ville,	badający	zastosowanie	miejskich	pojazdów		
ciężarowych	zasilanych	elektrycznie	i	paliwem	
CNG,	współfinansowany	przez	ADEME

►	 „Eksperyment	zielonej	ciężarówki”	współfinan-
sowany	przez	projekt	ADEME	oraz	promowany	
przez	władze	Paryża
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1.		W	chwili	obecnej	istnieje	kilka	istotnych	przeszkód		
	 ograniczających	większe	wykorzystanie	EFV.		
	 Głównymi	przyczynami	tej	sytuacji	są:	

►	 Wyższe	koszty	operacyjne	stosowania	EFV

►	 Mała	pojemność	pojazdów	elektrycznych

►	 Brak	infrastruktury:	odpowiednich	stacji	benzyno-
wych,	ładowani	baterii

►	 Niska	niezawodność	i	duża	ilość	defektów	pod-
czas	skomplikowanej	obsługi	pojazdów	EFV

	
2.		 Większość	projektów	EFV	finansowanych	jest			
	 obecnie	z	budżetów	publicznych

3.		Operatorzy	prywatni	rozważą	wymianę	swojej		
	 floty		jeśli:	

►	 Będą	widzieli	korzyści,	jakie	będą	z	tego	płynęły	
dla	ich	firm

►	 Będzie	odpowiednia	ilość	stacji	z	alternatywnymi	
paliwami

►	 Będą	widzieli	korzyści	marketingowe	dla	firmy

►	 Firma	związana	jest	z	ochroną	środowiska

►	 Odpowiednie	pojazdy	będą	dostępne

4.	 Skuteczne	wypromowanie	pojazdów	EFV	często		
	 zależy	od	ogólnych	warunków,	takich	jak:	

►	 Standardy	i	przepisy	regulujące	emisję	spalin	i	
inne	zagadnienia	ochrony	środowiska

►	 Zachęty	w	postaci	np.	obniżonych	stawek	podat-
kowych	czy	niższych	cen	stosowanego	paliwa

►	 Dostępność	infrastruktury	(stacje)

►	 Indywidualne	strategie	transportowe	dotyczące	
wykorzystania	pojazdów

Zarówno	zachęty	jak	i	restrykcje	stosowane	przez	in-
stytucje	publiczne	w	Niemczech,	Francji,	Holandii	czy	
innych	krajach	europejskich	pokazują,	że	zapocząt-
kowano	już	proces	wdrażania	pojazdów	EFV.	Należy	
jednak	mieć	na	uwadze,	że	na	szeroką	skalę	pojazdy	
będą	wykorzystywane	tylko	wtedy,	gdy	koszty	opera-
cyjne	oraz	niezawodność	EFV	będzie	porównywalna	
z	pojazdami	tradycyjnymi.	Cel	ten	może	być	osiąg-
nięty	przed	dofinansowanie	ze	środków	publicznych.	

Strefa	ograniczonej	emisji	spalin
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Regulacje	prawne

Regulacje	prawne	stosowane	są	przez	urzędy	
administracyjne	celem	zapewnienia	przestrzegania	
przepisów	przez	użytkowników	dróg.	Mają	one	sens	
tylko	wówczas,	gdy	działają	w	oparciu	o	prawo	i	dają	
możliwość	karania	tych,	którzy	do	regulacji	się	nie	
stosują.	Niektóre	rozwiązania	z	zakresu	transportu	
miejskiego	są	jedynie	sugerowane,	podczas	gdy	do	
innych	należy	się	bezwzględnie	stosować.
	
1.	 Informacje	sugerujące	kierowcom	podjęcie	pew-	
	 nych	akcji	nie	są	obowiązkowe,	więc	nie	ma		
	 potrzeby	weryfikacji	czy	kierowcy	stosują	się	do		
	 nich.	W	tym	przypadku	nie	ma	obowiązku	wpro-	
	 wadzania	regulacji	prawnych.

2.		Przepisy	obowiązkowe	są	wprowadzane	by	kie	
	 rowcy	ich	przestrzegali.	

Wiele	reguł	z	zakresu	ruchu	drogowego	wprowa-
dzanych	jest	jako	regulacje	prawne,	aby	zapobiec	
ignorowaniu	ich	przez	kierowców.	Ma	to	miejsce	
szczególnie	w	przypadku	reguł	dostępu	pojazdów	do	
miast	lub	obszarów,	realizacji	dostaw,	dopuszczalnej	
prędkości	oraz	obowiązkowych	tras	przejazdu	dla	
pojazdów	ciężarowych.	

Niestety,	środki	egzekucji	tych	przepisów	są	często	
bardzo	kosztowne	i	zazwyczaj	realizowane	są	przez	
patrole	policyjne,	to	się	jednak	zmienia:	

►	 W	niektórych	krajach	egzekucja	prawa	o	ruchu	
drogowym	przekazana	została	władzom	lo-
kalnym,	co	może	z	kolei	znacząco	wpłynąć	na	
wpływy,	które	można	inwestować	w	transport.

►	 Większe	zaangażowanie	technologii	(kamery	
przydrożne	i	bazy	danych)	wspomoże	w	przyszło-
ści	egzekwowanie	kodeksu	drogowego.

Tabela	zawiera	ważne	punkty	jakie	należy	rozważać	
ustalając	przepisy	dla	transportu	towarów	na	tere-
nach	zurbanizowanych.

Kontrola	policyjna
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Punkty	do	rozważenia	przy	uchwalaniu	re-
gulacji	prawnych	dla	miejskiego	transportu	
towarów

1.	 Istotną	kwestią	jest	ustalenie	regulacji	prawnych		
	 zanim	wdrożone	zostaną	zmiany.	Mogą	one	mieć		
	 bowiem	istotny	wpływ	na	decyzję	o	samych	zmia-	
	 nach	w	systemie	transportowym.

2.	 O	ile	to	możliwe,	systemy	transportowe	powinny		
	 być	tak	projektowane,	aby	potrzeba	ingerencji	w		
	 przepisy	była	minimalna.

3.	 Wprowadzenie	zmian	w	polityce	transportowej,		
	 które	nie	wymagają	osobnych	regulacji	prawnych		
	 (tak	jak	sugerowane	trasy,	ograniczniki	przejaz	
	 du,	słupki	i	barierki)	będzie	znacznie	tańsze	od		
	 tych,	które	takich	regulacji	wymagają.

4.	 Zmiany	niosące	za	sobą	regulacje	prawne	w		
	 dużej	mierze	dyscyplinują	kierowców	jednak	są		
	 zazwyczaj	bardzo	kosztowne.

5.	 Wykorzystanie	rozwiązań	technologicznych	może		
	 w	znaczny	sposób	zastąpić	regulacje	prawne	bez		
	 potrzeby	angażowania	patroli.

6.	 Współpraca	z	przedstawicielami	przemysłu	trans-	
	 portowego	przy	opracowywaniu	przepisów	ruchu		
	 drogowego	zapewni	wyższy	poziom	stosowania		
	 się	do	nich	przez	kierowców.

7.	 Do	prac	nad	przepisami	o	ruchu	drogowym	po-	
	 winna	być	również	zaangażowana	policja	jako		
	 organ	egzekwujący	ich	stosowanie.

8.	 Do	podniesienia	poziomu	przestrzegania	prawa		
	 przyczyni	się	solidnie	udzielona	informacja	dla		
	 kierowców,	firm	transportowych	i	ich	klientów.

9.	 Dokładne	i	jasne	oznakowanie	jest	warunkiem		
	 koniecznym	dla	zrozumienia	przepisów	przez		
	 kierowców.

10.	Poziom	stosowania	się	do	przepisów	powinien		
	 być	monitorowany.

Transport	miejski
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W	ciągu	ostatnich	lat	powstało	bardzo	wiele	przy-
kładów	Partnerstwa	Publiczno-Prywatnego	(PPP).	
Istotnym	jest	fakt,	iż	PPP	powstają	w	oparciu	o	
wspólne	korzyści,	zarówno	dla	sektora	prywatnego	
jak	i	publicznego,	co	jest	czynnikiem	koniecznym	dla	
sukcesu	przedsięwzięcia.	Powodami	powołania	PPP	
w	transporcie	miejskim	są	głównie:	finansowanie,	
budowa	i	administracja	projektów	infrastrukturalnych	
oraz	negocjacje	i	wypracowywanie	warunków	współ-
pracy	pomiędzy	sektorem	prywatnym	i	publicznym.	
Przykładem	takiego	partnerstwa	są	tzw.	projekty	
„city	logistics-logistyki	miejskiej”,	bardzo	nagłośnione	
w	niektórych	krajach	we	wczesnych	latach	’90-tych.

Niestety,	większość	z	tych	projektów	wkrótce	upadła.	
Głównym	powodem	tych	niepowodzeń	było	prze-
szacowanie	planowanych	korzyści	jak	i	nieosiągnię-
cie	masy	krytycznej	przesyłek	zlecanych	centrum	
dystrybucji.	Większość	projektów	zniknęła	z	rynku	

lub	została	przejęta	przez	prywatnych	operatorów,	
stając	się	tym	samym	przedsiębiorstwem	prywatnym.	
Doświadczenie	tego	projektu	uczy,	że	o	ile	PPP	nie	
jest	w	stanie	wygenerować	odpowiednich	zysków	
komercyjnych	(dla	strony	prywatnej)	partnerstwo	
nie	jest	w	stanie	się	utrzymać	przez	dłuższy	czas.	
Późniejsze	inicjatywy	utworzenia	partnerstwa	pomię-
dzy	sektorem	prywatnym	i	publicznym	w	miejskim	
transporcie	towarowym	okazały	się	być	większym	
sukcesem	–	przykład	Freight	Quality	Partnerships	w	
Wielkiej	Brytanii	opisany	jest	poniżej.

Utworzenie	i	utrzymanie	PPP	jest	przedsięwzięciem	
skomplikowanym,	jednak	takie	połączenie	może	
przynieść	spory	efekt	synergii	i	zwiększyć	wydajność	
przedsięwzięcia,	szczególnie	w	zadaniach	nie	będą-
cych	podstawową	dziedziną	sektora	publicznego.

Partnerstwo	Publiczno-Prywatne
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W	przedsięwzięciach	PPP	władze	(zarówno	lokalne	
jak	i	krajowe)	powinny	odgrywać	ważną	rolę	z	wielu	
powodów:	

►	 Przeciwdziałają	negatywnym	czynnikom	(np.	
kongestii,	zanieczyszczenia	powietrza)

►	 Koordynują	działania	w	ramach	innych	potrzeb	
publicznych	jak	np.	planowanie	urbanistyczne,	
rozwój	gospodarczy	regionu	czy	dbanie	o	środo-
wisko

►	 Administrują	działaniami	międzynarodowymi

Obecnie	rządy	krajów	i	władze	miast	nie	mają	
dobrych	doświadczeń	we	włączaniu	do	swoich	prac	
przedsiębiorstw	zajmujących	się	miejskim	transpor-
tem	towarowym,	co	więcej,	nie	włączają	tego	obsza-
ru	do	planów	ani	strategii	rozwoju	miast.	Współpraca	
z	nimi	ogranicza	się	zazwyczaj	do	konsultacji.

Przykład	z	Wielkiej	Brytanii

Przykładowe	rozwiązanie	bardziej	zacieśnionej	
współpracy	zaobserwowano	w	Wielkiej	Brytanii,	
polegało	miedzy	innymi	na:	

►	 Publikacji	dokumentów,	które	nakreślały	prace	
rządu	w	identyfikacji	problemów	powodowanych	
przez	transport	miejski	jak	i	tych,	z	którymi	trans-
port	miejski	się	boryka.

►	 Rząd	wzywał	władze	miast	by	zwróciły	szczegól-
ną	uwagę	na	miejski	transport	towarów	oraz	aby	
włączyły	prace	nad	zrównoważoną	dystrybucją	
w	miastach	do	Lokalnego	Planu	Transportowego	
(LTP)	oraz	powołały	Partnerstwa	Jakości	dla	
Transportu	Towarów	(ang.	Freight	Quality	Part-
nerships	–	FQP)	

Partnerstwa	Jakości	dla	Transportu	
Towarów	(FQP)	

►	 FQP	stanowią	platformę	współpracy	dla	władz	
miejskich,	przedsiębiorców,	operatorów	transpor-
towych,	ekologów,	władz	gminnych	oraz	innych	
zainteresowanych	nad	konkretnymi	problemami	
w	transporcie	towarów	w	miastach.

►	 FQP	stanowią	forum	do	opracowywania	najlep-
szych	praktyk	dla	transportu	towarów	w	sposób	
ekologiczny,	ekonomiczny,	bezpieczny	i	wydajny

►	 FQP	jest	miejscem	wymiany	informacji,	doświad-
czeń	oraz	inicjowania	projektów	związanych	z	
transportem	towarów	w	miastach

►	 Lokalne	władze	w	wielu	miejscach	powołały	do	
życia	FQP	w	Wielkiej	Brytanii.	

Wzorem	brytyjskich	FQP	w	Paryżu	powołano	do	
życia	„Partnerstwo	Dystrybucyjne	Paryża“.
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Działania dla urbanistów 

1.	 Na	drodze	konsultacji,	utworzyć	strategię	dystry-
bucji

2.	 Zastanowić	się	jak	FQP	może	pomóc	w	opraco-
waniu	strategii	dystrybucji

3.	 Promować	korzyści	płynące	z	powołania	FQP	
–	wewnętrznie	dla	osiągnięcia	konsensusu	i	
zewnętrznie	dla	pozyskania	partnerów	

Działania dla stworzenia FQP 

1.	 Wyznaczyć	cele	początkowe,	które	są:	konkret-
ne,	mierzalne,	osiągalne,	realne	i	zsynchronizo-
wane

2.	 Mianować	Mistrza	Transportu	Miejskiego,	który	
będzie	organem	odpowiedzialnym	za	FQP

3.	 Zidentyfikować	i	pozyskać	parterów,	którzy	
pomogą	osiągnąć	wyznaczone	cele	

4.	 Ustalić	strukturę	organizacyjną	FQP	włącznie	z	
przewodniczącym	i	sekretariatem

5.	 Opracować	harmonogram	spotkań

6.	 Zidentyfikować	źródła	finansowania	i	uzyskać	
niezbędne	poparcie

7.	 Starać	się	przewidzieć	potencjalne	problemy
	

Działania dla stworzenia planu FQP 	

1.	 Zidentyfikować	problemy	i	pozyskać	niezbędne	
informacje,	aby	wyjaśnić	ich	naturę

2.	 Ocenić	różne	warianty	rozwiązań	i	osiągnąć	
consensus	w	kwestii	dalszych	działań

3.	 Stworzyć	harmonogram	działań	we	wdrażaniu	
rozwiązań	oraz	zidentyfikować	odpowiedzial-
nych	za	każde	zadanie

Działania dla utrzymania powstałego FQP	

1.	 Przemyśleć	działania	podjęte	przez	FQP	pod	
kątem	utrzymania	jego	działalności

2.	 Wykorzystać	reklamę	do	promocji	Partnerstwa	i	
jego	działalności

3.	 Ciągle	monitorować	proces,	jego	postępy	i	rezul-
taty

Źródło:	Ministerstwo	Transportu,	Wielka	Brytania,	2003

W	tabeli	opisano	sugerowane	przez	rząd	kroki	dla	utworzenia	FQP	w	Wielkiej	Brytanii.

Sugerowany	plan	działań	dla	utworzenia	FQP	w	Wielkiej	Brytanii
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CZĘŚĆ	II:	Rozwiązanie	ostatniego	kilometra

1.	 Pojęcie	rozwiązań	ostatniego	kilometra

2.	 Łańcuch	dostaw
	
3.	 Dostarczanie	towaru	do	klienta

4.	 Technologa	i	telematyka	w	logistyce	
ostatniego	kilometra	

5.	 Wnioski	dotyczące	rozwiązań	ostatnie-
go	kilometra	

►	 Wady	i	zalety	rozwiązań	ostatniego	kilo-
metra

►	 Wpływ	rozwiązań	ostatniego	kilometra	
na	system	transportowy	miast

►	 Planowanie	urbanistyczne	i	aspekty	
prawne	rozwiązań	ostatniego	kilometra

►	 Czynniki	sprzyjające	i	niesprzyjające
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Centrum	obsługi	klienta	realizujące	zdalną	sprzedaż

Pojęcie	rozwiązań	ostatniej	mili

Handel	elektroniczny	czyli	zakupy	z	domu

E-handel	(sprzedaż	na	odległość	z	wykorzystaniem	
narzędzi	elektronicznych)	jak	również	inne	rozwiąza-
nia	sprzedaży	na	odległość,	przeżywają	w	ostatnich	
latach	gwałtowny	wzrost.	Mintel	szacuje,	że	w	2003	
roku	europejski	rynek	zdalnej	sprzedaży	wynosił	67.2	
mld.	EUR	(czyli	około	3.6%	całkowitej	sprzedaży	
detalicznej).	Szacunek	ten	obejmuje	zakupy	pro-
duktów	od	firm	prowadzących	handel	elektroniczny	
(elektroniczne	przedstawicielstwa	sklepów,	sprzedaż	
wysyłkowa	przez	firmy	wydające	katalogi	elektronicz-
ne	oraz	detaliczna	sprzedaż	internetowa),	wysyłkowa	
sprzedaż	katalogowa	(zamówienia	listowne)	oraz	
sprzedaż	bezpośrednia.	(Szacunek	nie	zawiera	za-
kupów	produktów	od	innych	konsumentów	(C2C)	ani	
zakupów	dokonywanych	w	sklepie	i	dostarczanych	
do	domu).	Niespełna	¾	całego	rynku	europejskiego	
zdalnej	sprzedaży	detalicznej	stanowią	Niemcy,	Wiel-
ka	Brytania	i	Francja	(razem	prawie	50	mld.	EUR).

Źródło:	Mintel,	2005

Zdalna	sprzedaż	detaliczna	w	Europie,	jako	procent	sprzedaży	detalicznej	ogółem,	2003		
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►	 Handel	elektroniczny	(e-commerce)	jest	naj-
szybciej	rozwijającą	się	częścią	rynku	zdalnej	
sprzedaży.	Ocenia	się,	że	w	najbliższym	okresie	
będzie	on	rósł	w	bardzo	szybkim	tempie.	W	roku	
2003	handel	elektroniczny	stanowił	około	25%	
sprzedaży	detalicznej,	do	której	zaliczono	sklepy	
internetowe	oraz	sprzedaż	katalogową	z	zamó-
wieniami	przesyłanymi	drogą	pocztową.

►	 Udział	e-commerce	w	rynku	zdalnej	sprzedaży	
znacznie	różnił	się	w	różnych	krajach	Europy	od	
4%	udziału	na	Węgrzech	do	42%	w	Danii.

►	 Udział	innych	rodzajów	zdalnej	sprzedaży	(tra-
dycyjna	sprzedaż	katalogowa	z	zamówieniami	
pocztowymi	lub	sprzedaż	bezpośrednia)	w	więk-
szości	krajów	europejskich	stagnuje	lub	spada.

Tłok	w	centrach	miast

Kluczowe	zagadnienia	w	rozwiązaniach	
ostatniego	kilometra

1.			Dane	z	badań	przeprowadzonych	w	Wielkiej
Brytanii	w	2005	roku:	

►	 Na	wybór	dnia	dostawy	pozwala	swoim	klientom	
mniej	niż	12%	detalistów	e-commerce

►	 Tylko	20%	z	nich	dostarcza	swoje	towary	w	sobo-
ty

►	 95%	detalistów	nie	oferuje	gwarantowanej	dosta-
wy	do	domu	w	określonym	czasie	

2.			Brytyjskie	badania	pokazują,	że	pomiędzy	9:00	a	
	 16:00	ponad	50%	domów	jest	pusta,	co	oznacza
	 rosnący	odsetek	osób	samotnych	lub	par	pracują-
	 cych.	Standardowo	dostawy	realizowane	są	po-
	 między	8:00	a	17:00.

3.			Ten	fakt	niesie	za	sobą	znaczny	odsetek	niedo-	
	 starczonych	przesyłek	(często	jedna	na	piętna-	
	 ście).

4.	Nieodebrana	przesyłka	z	powodu	nieobecności		
	 odbiorcy	stwarza:	

►	 Potrzebę	ponownego	kontaktu	z	klientem.

►	 Zwiększone	koszty	operacyjne.

►	 Zły	obraz	w	oczach	klienta	zarówno	dla	dostawcy	
jak	i	dla	przewoźnika.	

5.			Niedostarczona	przesyłka	w	terminie	uzgodnio-	
	 nym	z	klientem	grozi	utratą	klienta.

6.	Niedostarczenie	przesyłki	to	główna	bolączka
klientów.	Najnowsze	badania	w	Wielkiej	Brytanii	
wskazują,	iż	38%	klientów,	którzy	przestali	korzy-
stać	z	usług	zdalnej	sprzedaży,	narzekali	głównie	
na	niedogodności	związane	z	nieokreślonym	
czasem	dostawy.	39%	z	nich	twierdziło,	że	rezyg-
nacja	była	spowodowana	rzadkim	przebywaniem	
w	domu.
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Korzyści dla klientów	

►	 Większy	wybór	produktów	i	możliwość	porówna-
nia	ceny

►	 Możliwość	nabycia	towarów	lokalnie	nieosiągal-
nych

►	 Korzystne	przy	zamawianiu	wielkogabarytowych	i	
ciężkich	towarów

►	 Korzystne	dla	klientów	mało	mobilnych	ze	wzglę-
du	na	brak	transportu	lub	inwalidztwo

►	 Oszczędność	czasu

►	 Całodobowa	możliwość	składania	zamówień

►	 Atrakcyjne	dla	osób	nie	lubiących	robić	zakupów	
w	sklepach

Korzyści dla detalistów	

►	 Możliwość	działania	na	wielu	odległych	rynkach

►	 Oszczędność	kosztów	zastępując	fizyczny	sklep	
stroną	internetową	lub	katalogiem

►	 Oszczędność	kosztów	dzięki	uproszczeniu	łańcu-
cha	dostaw

►	 Ustalanie	cen	w	czasie	rzeczywistym	(przed	
dokonaniem	dostawy)

Korzyści	ze	zdalnej	sprzedaży	dla	klientów	i	detalistów



41

Czym	jest	“rozwiązanie	ostatniego	kilometra”

“Rozwiązania	ostatniego	kilometra”	(często	odno-
szące	się	do	„dostaw	do	domu”)	są	logistycznym	
elementem	procesu	w	ramach	transakcji	e-commer-
ce	(zarówno	business-to-consumer	jak	i		consumer-
to-consumer	-	B2C	and	C2C),	realizacji	zamówień	
pocztowych,	sprzedaży	bezpośredniej	oraz	dostaw	z	
punktów	sprzedaży	detalicznej.

1.			Dostawy	mogą	być	realizowane	do:	

	Domu	klienta
Miejsca	pracy	klienta
Skrzynek	doręczeń
Punktów	odbioru
Banków	odbioru	

2.			Większość	przesyłek	zawiera:	

Paczki	różnych	rozmiarów	(np.	książki,	płyty	CD,	
ubrania	i	buty,	biżuterię	itp.)
Duże	paczki	(np.	meble,	sprzęt	AGD,	urządzenia	
elektryczne)
Żywność

3.			Większość	przesyłek	dostarczana	jest	przez
jedną	osobę,	jednak	większe	paczki	mogą	wyma-	
gać	dwóch	osób.

►

►

►

►

►

►

►

►

W	porównaniu	do	„tradycyjnych”	kanałów	dystrybucji	
istnieją	dwa	fundamentalne	rozwiązania	„ostatniego	
kilometra”:	większość	rozwiązań	nie	uwzględnia	
pośredników	polegając	na	własnych	kontaktach	z	
klientami,	ale	przede	wszystkim	uwzględnia	rozwój	
takiego	łańcucha	dostaw,	który	pozwala	personalizo-
wać	produkty	pod	wymagania	konkretnego	użytkow-
nika.	Skrócenie	łańcucha	dostaw	wraz	ze	świadcze-
niem	usług	dodatkowych	może	mieć	istotny	wpływ	na	
jakość	i	cenę	produktu.

Nowe	kanały	sprzedaży	i	związane	z	nimi	systemy	
logistyczne	wywierają	istotny	wpływ	na:	

►	 Kompletację	zamówienia	tradycyjnie	dokonywaną	
przez	klienta	np.	w	sklepie	spożywczym	–	teraz	
dokonywana	jest	przez	detalistę	(to	zmienia	para-
dygmat	systemu	z	odbiorczego	na	dostawczy)

►	 Zmianę	relacji	biznesowych	(logistyka	staje	się	
głównym	interfejsem	pomiędzy	detalistą,	a	klien-
tem)

►	 Zmianę	struktury	dostaw	(rozmiar	przesyłki	male-
je	z	paczek	zbiorczych	do	indywidualnych)

►	 I	skutkują	rosnącą	fragmentacją	zamówień	i	do-
staw.
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Łańcuch	dostaw

Fizyczna	dystrybucja	towarów	do	konsumenta	stała	
się	krytycznym	czynnikiem	sukcesu	modelu	bizne-
sowego	ostatniej	mili.	W	poniższej	tabeli	zebrano	

Część łańcucha dostaw

Kompletacja	zamówienia	/	kanał	dystrybucji

Organizacja	transportu

Konsolidacja	dostaw

Uzgodnienie	terminu	dostawy	z	klientem

Miejsce	dostawy

Warianty	

►	 Za	pośrednictwem	centrum	obsługi
►	 Za	pośrednictwem	punktu	sprzedaży	detalicznej

►	 Transport	własny
►	 Transport	zewnętrzny	przez	operatora	logistycz-

nego	3PL

►	 Pojazd	realizuje	dostawy	towarów	tylko	jednej	
firmy

►	 Pojazd	realizuje	dostawy	towarów	wielu	firm	

►	 Uzgodnienie	dnia	dostawy
►	 Uzgodnienie	dnia	i	czasu	dostawy
►	 Brak	uzgodnienia	czasu	dostawy

►	 Dostawa	do	domu
►	 Skrzynka	doręczeń	w	domu
►	 Zamykane	schowki
►	 Punkty	dostawy	

różne	warianty	logistyczne	możliwe	do	wykorzystania	
w	różnych	częściach	łańcucha	dostaw	ostatniego	
kilometra:
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Problem	dystrybucji	i	odbioru	towarów	jest	opisany	szerzej	w	następnej	sekcji.

Punktem	początkowym	każdego	procesu	ostatniego	
kilometra	jest	magazyn	detalisty	lub	centrum	ob-
sługi	sklepu	elektronicznego.	Jest	kilka	wariantów	
organizacji	łańcucha	dostaw,	którym	towary	trafią	do	
ostatecznego	klienta:		

►	 Z	centrum	obsługi	sklepu	elektronicznego	
własnym	transportem	lub	z	wykorzystaniem	sieci	
transportowej	partnera	3PL.	Najbardziej	popular-
nym	rozwiązaniem	jest	przewiezienie	towarów	do	
regionalnego	centrum	dystrybucji	zanim	odbędzie	
się	ostateczna	dostawa.

►	 Skonsolidowany	ładunek	przewożony	jest	z	
centrum	obsługi	e-sklepu	lub	z	lokalnego	centrum	
dystrybucji.	Przeładunek	następuje	w	samym	
mieście	lub	blisko	granicy	miasta.	Najczęściej	
przeładunek	następuje	z	większych	pojazdów	na	
vany,	które	realizują	ostatnią	część	dostawy.

►	 Niektóre	rozwiązania	oddzielają	czynności	reali-
zowane	w	e-sklepie	od	infrastruktury	ostatniego	
kilometra.	Zamówione	przesyłki	są	wówczas	
odbierane	od	różnych	detalistów	i	e-sklepów	
w	hubie.	Stamtąd	towar	dociera	do	finalnego	
odbiorcy	lub	do	kolejnego	regionalnego	centrum	
dystrybucyjnego.

►	 Dostawy	mogą	być	również	realizowane	przez	
centrum	dystrybucji	detalicznej	za	pośrednictwem	
punktu	sprzedaży	detalicznej.	Są	one	realizowa-
ne	za	pomocą	transportu	własnego	lub	będącego	
własnością	partnera	3PL.

►	 Jeśli	dostawa	jest	realizowana	do	punktu	dostaw	
lub	banku	odbioru,	klient	może	być	zmuszony	do	
osobistego	odbioru	towaru	z	danej	lokalizacji.

►	 Klient	przyjeżdża	po	odbiór	towaru	do	punktu	
sprzedaży	lub	lokalnego	centrum	dystrybucji,	jed-
nak	najczęściej	dostawa	jest	realizowana	z	tych	
lokalizacji	do	klienta	pojazdami	ciężarowymi.

Producent

Centrum	obsługi	skle-
pu	elektronicznego

Magazyn	detaliczny

Punkt	odbioru	/	
bank	odbioru Dom

Punkt	
sprzedaży	
detalicznej

Lokalne	
centrum	

dystrybucji

Regionalne	
centrum	

dystrybucji
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Dostarczanie	towarów	do	klienta

Systemy	dostaw	do	rąk	własnych	

►	 Dostawa	do	rąk	własnych	(gdzie	klient	w	czasie	
dostawy	musi	przebywać	w	domu	i	odebrać	prze-
syłkę)	jest	wciąż	najbardziej	popularnym	typem	
dostawy	do	domu.

►	 Dostawy	produktów	żywnościowych	odbywają	
się	zazwyczaj	w	umówionym	terminie	co	do	dnia	
i	godziny,	ze	względu	na	możliwość	zepsucia	się	
zawartości.

►	 W	niektórych	przypadkach	klienci	ponoszą	usta-
loną	opłatę	za	dostawę.	Innym	rozwiązaniem	jest	
naliczanie	dodatkowej	opłaty	za	transport,	tylko	
dla	towarów	poniżej	określonej	wartości.

►	 Dostawy	dużych	przesyłek	(jak	meble	czy	sprzęt	
AGD)	realizowane	są	w	umówionym	czasie	ze	
względu	na	wysoki	koszt	przesyłki	angażującej	

dwóch	pracowników.

Systemy	przesyłek	niepotwierdzonych

►	 Koncepcja	przesyłek	niepotwierdzonych	polega	
na	realizacji	dostawy,	podczas	której	obecność	
klienta	nie	jest	konieczna.

►	 Przesyłka	niepotwierdzona	może	być	dostarczo-
na	do	domu	klienta	lub	innej	pobliskiej	lokalizacji	
domu,	miejsca	pracy	lub	innego	miejsca,	w	któ-
rym	klient	przebywa	często.

►	 Niewielkie	przesyłki	mieszczące	się	w	skrzynkach	
na	listy,	nie	wymagające	dowodu	potwierdzenia	
odbioru	(ang.	Proof	Of	Delivery	–	POD)	mogą	być	
dostarczane	bez	względu	na	obecność	klienta	w	
domu.
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Skrzynki	Doręczeń	

►	 Na	stałe	przytwierdzone	do	ściany	na	zewnątrz	
domu	klienta

►	 Dostęp	do	skrzynki	za	pomocą	klucza	lub	kodu	
elektronicznego

►	 Klient	może	być	poinformowany	o	dostawie	po-
cztą	elektroniczną	lub	telefonem	komórkowym

►	 Używane	są	głównie	do	paczek	ale	mogą	być	
użyte	do	żywności	jeśli	skrzynki	posiadają	kontro-
lę	temperatury.	

Pojemniki	Dostawcze	

►	 Pojemniki	będące	własnością	detalisty	lub	firmy	
doręczającej.

►	 Ładowane	są	w	magazynie	dystrybucyjnym.

►	 W	domu	klienta	tymczasowo	przytwierdzone	w	
bezpiecznym	miejscu	za	pomocą	urządzenia	
zamykającego	przymocowanego	do	ściany.

►	 Pojemniki	puste	lub	zawierające	zwrócone	towary	
są	zabierane	przez	dostawcę	podczas	osobnego	
przejazdu	lub	jako	część	kolejnej	dostawy.

►	 Takie	produkty	są	zazwyczaj	dystrybuowane	
pocztą	lub	przesyłką	kurierską	(tak	krajową	jak	i	
zagraniczną).

►	 Jeśli	POD	jest	niezbędne	towar	może	być	przeka-
zany	sąsiadowi	albo	dostarczony	w	późniejszym	
terminie.

►	 Przedsiębiorstwa	logistyczne	wypracowały	sobie	
ostatnio	alternatywne	rozwiązania,	minimalizu-
jące	problem	niedoręczonych	przesyłek	oraz	
związane	z	tym	procesem	koszty	dodatkowe	

►	 Systemy	przesyłek	niepotwierdzonych	do	domu	
klienta	zakłada	stosowanie:home	include	the	use	
of:

	 -	 Skrzynek	doręczeń
	 -	 Pojemników	dostawczych
	 -	 Systemów	dostępowych	

	Systemy	przesyłek	niepotwierdzonych	oddalo-
nych	od	domu	klienta	zakładają	stosowanie:

	 -	 Punktów	odbioru
	 -	 Banków	odbioru

►
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Karta	dostępu	DHL,	Niemcy

Systemy	dostępowe	

►	 Upoważniają	dostawcę	do	wstępu	na	zamknięty	
teren	celem	realizacji	dostawy.

►	 Klucz	może	być	umieszczony	w	urządzeniu	przy-
twierdzonym	w	miejscu	dostępnym	dla	realizatora	
dostawy

►	 Kierowca	po	wprowadzeniu	kodu	do	zabezpie-
czonego	urządzenia	uzyskuje	dostęp	do	klucza,	
którym	otwiera	daną	lokalizację,	gdzie	zostawia	
towar.

Punkty	odbioru		
											
►	 Bazują	na	lokalizacjach	innych	niż	domy	klientów.

►	 Lokalizacjami	tymi	może	być	najbliższa	poczta,	
sklep	lub	stacja	benzynowa.

►	 Najczęściej	charakteryzują	się	długimi	godzinami	
otwarcia.

►	 Towary	dostarczane	są	przez	detalistów	lub	ich	
przewoźników

►	 Klient	jest	informowany	o	możliwości	odbioru	
swojego	zamówienia	z	punktu	odbioru

►	 Klient	może	umówić	się	z	obsługą	punktu	odbioru	
na	dostarczenie	towaru	do	domu.

►	 Rezultatem	idei	punktów	odbioru	jest	zmniejsze-
nie	ilości	obsługiwanych	lokalizacji	oraz	zminima-
lizowana	liczba	przesyłek	niedoręczonych.
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Przykład	punktu	odbioru:	Kiala

Kiala	oferuje	usługi	punktów	odbioru	dla	detalistów	
przewożących	swoje	towary	na	długich	dystansach	i	
sklepów	elektronicznych	dla	produktów	nieżywnoś-
ciowych	w	Belgii,	Luksemburgu,	Holandii,	Francji,	a	w	
przyszłości	również	w	Wielkiej	Brytanii.

►	 Firma	stworzyła	sieć	punktów	odbioru	(Kiala	
Points),	gdzie	klienci	mogą	odebrać,	zapłacić	oraz	
zwrócić	swoją	paczkę.

►	 Organizowany	jest	transport	pomiędzy	magazy-
nami	detalistów,	punktami	wydań	i	Kiala	Points.

►	 Model	składa	się	z	dwóch	głównych	sieci:	zorien-
towanej	na	konsumenta	oraz	profesjonalnej	sieci	
dla	dostaw	przesyłek	ekspresowych,	agentów	
sprzedaży	bezpośredniej.

►	 Klient	może	wybrać	dogodny	dla	niego	sklep,	w	
którym	odbierze	dostawę.	Jak	tylko	przesyłka	
pojawi	się	w	sklepie	klient	jest	informowany	przez	
SMS	lub	telefonicznie,	że	jego	towar	jest	gotowa	
do	odbioru.

►	 Wykorzystywana	aplikacja	zarządza	również	
przepływem	danych	od	i	do	klienta	końcowego,	
firm	sprzedaży	bezpośredniej,	punktów	odbioru	i	
partnerów	transportowych.	Technologia	ta	redu-
kuje	koszy	i	zwiększa	efektywność

►	 System	pozwala	klientowi	śledzić	jego	przesyłkę	
poprzez	witrynę	internetową	Kiala.

Banki	odbioru

►	 Banki	odbioru	to	grupy	skrzynek	odbioru.

►	 Banki	odbioru	są	podobne	do	punktów	odbioru,	
lecz	nie	są	zlokalizowane	na	zabudowaniach	
klientów

►	 Są	usytuowane	w	blokach,	miejscach	pracy,	par-
kingach,	stacjach	kolejowych	etc.

►	 Aby	zoptymalizować	wykorzystanie,	klienci	nie	
są	na	stałe	przypisani	do	konkretnego	banku,	
posiadają	one	klucz	elektroniczny	ze	zmiennym	
kodem,	tak	aby	dany	bank	mógł	być	użyty	przez	
różnych	klientów	w	różne	dni.

►	 Banki	mogą	być	przypisane	do	jednego	albo	
wykorzystywane	przez	wielu	dostawców.

►	 Klienci	mogą	być	powiadamiani	o	swojej	dostawie	
za	pomocą	wiadomości,	która	zawiera	numer	
skrzynki,	lokalizację	i	kod	otwarcia.

►	 Tylko	klient	może	odebrać	z	banku	swoją	prze-
syłkę,	realizując	w	ten	sposób	ostatni	odcinek	do-
stawy,	niemniej	jednak	banki	są	tak	położone	by	
nadłożenie	drogi	przez	klienta	było	jak	najkrótsze
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Bank	odbioru	DHL	Packstation

Przykład	banku	odbioru	w	Packstation

►	 PackStation	jest	systemem	Poczty	Niemieckiej.

►	 Oferuje	klientom	indywidualnym	i	firmom	możli-
wość	dostępu	do	ich	paczek	7	dni	w	tygodniu	24h	
na	dobę.

►	 Klienci	otrzymują	PIN,	hasło	internetowe	oraz	
CD-ROM	z	planem	miasta	pokazującym	lokaliza-
cje	PackStation.

►	 System	może	również	służyć	do	dokonywania	
zwrotów.

►	 Klient	jest	informowany	o	przesyłce	e-mailem	
i/lub	SMSem.

►	 Paczki	mogą	być	odebrane	przez	dziewięć	kolej-
nych	dni	kalendarzowych

►	 Obecnie	wykorzystywane	są	dwa	modele	urzą-
dzeń:	

-	 Statyczny	system,	podobny	do	systemu	zamy-
kanych	szafek	na	stacjach	kolejowych

-	 	Urządzenia	z	zamkami	elektronicznymi

►	 Może	być	wykorzystywany	do	paczek	o	wymia-
rach	maksymalnych	60	x	35	x	35	cm.

►	 System	po	raz	pierwszy	zastosowano	w	Dort-
mundzie	i	Mainz	w	Niemczech	w	2001	roku

►	 Do	końca	roku	2005	DHL	wprowadził	ponad	
600	takich	urządzeń	w	90	miastach	dla	ponad	
300.000	zarejestrowanych	użytkowników

►	 Na	koniec	2007	planuje	się	udostępnienie	syste-
mu	w	całych	Niemczech.

►	 Wielkie	korporacje	(jak	BASF,	Microsoft,	Siemens	
Medical	Services	i	SAP)	posiadają	banki	na	tere-
nie	swoich	przedsiębiorstw	w	celu	przekazywania	
przesyłek	swoim	pracownikom,	co	w	inny	sposób	
musiałoby	odbywać	się	w	specjalnym	pomiesz-
czeniu.

W	tabeli	zebrano	cechy	poszczególnych	systemów	doręczeń.
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Kto wykonuje ostatni 

kilometr?

Wymagana obecność 

klienta?

Typy produktów

Odsetek przesyłek 

niedoręczonych

Przedział czasowy 

dostawy

Pora odbioru przesyłki

Czas na odnalezienie 

przesyłki przez klienta

Czas wyładunku

Koszt inwestycji 

początkowej

Koszt dostawy

Potencjalne problemy 

operacyjne

Potencjalne zmniejsze-

nie aktywności pojaz-

dów dostawczych w 

porównaniu z dostawą 

do rąk własnych 

Dostawa do 

rąk własnych

Dostawca

Tak

Każdy

Wysoki

Określone	go-

dziny	dostawy

-

-

Długi

Niski

Wysoki

Duży	odsetek	

niedoręczeń.	

Słabe	wykorzy-

stanie	pojem-

ności	pojazdu.

-

Skrzynki 

doręczeń

Dostawca

Nie

Paczki,	żywność

Wirtualnie	żaden

W	godzinach	pracy	

dostawcy

24	godziny

Bardzo	krótki

Krótki/Krótki	ale	pu-

ste	skrzynki	muszą	

być	zebrane

Wysoki	/	Średni

Niski

Wymaga	dużej	

ilości	skrzynek	/	

Skrzynki	muszą	

być	zebrane

Średnia

System 

dostępowy

Dostawca

Nie

Paczki,	żywność

Wirtualnie	żaden

W	godzinach	

pracy	dostawcy

24	godziny

Bardzo	krótki

Krótki

Średni

Niski

Niepokój	klienta	

o	bezpieczeń-

stwo.	Konieczna	

dobra	lokalizacja	

dostaw.

Średnia

Banki

Klient

Nie

Paczki,	żywność

Wirtualnie	

żaden

W	godzinach	

pracy	dostawcy

24	godziny

Krótki-długi

Bardzo	krótki

Średni

Najniższy

Klient	musi	

przyjechać	po	

odbiór

Największa

Punkt 

odbioru

Klient

Nie

Paczki

Wirtualnie	

żaden

Godziny	otwar-

cia	Punktów	

Odbioru

Godziny	otwar-

cia	Punktów	

Odbioru

Krótki-długi

Bardzo	krótki

Niski	/	Średni

Najniższy

Klient	musi	

przyjechać	po	

odbiór

Największa

Porównanie	systemów	doręczeń	do	rąk	własnych	oraz	nie	wymagających	potwierdzenia	
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Technologia	i	telematyka	
w	logistyce	ostatniego	kilometra		

Technologie	informacyjne	i	komunikacyjne	oraz	
rozwiązania	telematyczne	mogą	mieć	znaczący	
wkład	w	efektywność	rozwiązań	ostatniego	kilome-
tra.		Rozwój	tych	dziedzin	może	więc	mieć	bardzo	
korzystny	efekt.	

Komputerowe	wytyczanie	tras	i	planowanie

►	 Systemy	określające	harmonogram	i	plan	tras	
mogą	przynieść	10	do	15%	oszczędności	czasów	
przejazdu.

►	 Klienci	otrzymują	wówczas	bardziej	precyzyjną	
informację	o	czasie	dostawy.

►	 Odsetek	skuteczności	pierwszej	dostawy	powi-
nien	wzrosnąć.

►	 Tą	drogą	można	zredukować	koszty	operacyjne.

Systemy	nawigacyjne	GPS

►	 Dostarcza	nowym	kierowcom	dokładnych	danych	
o	sposobie	dojazdu	do	punktów	dostawy

►	 Niweluje	braki	wiedzy	zwiększając	szybkość	
dostaw	i	elastyczność	kierowców.

Informacja	o	ruchu	w	czasie	rzeczywistym

►	 Rozwiązanie	w	fazie	rozwoju

►	 Pozyskiwanie	i	upowszechnianie	danych	pozwoli	
zmaksymalizować	wykorzystanie	pojazdów	i	
zwiększy	odsetek	skuteczności	pierwszych	do-
staw.
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Identyfikacja	za	pomocą	fal	radiowych	
(RFID)	

►	 Technologia	jest	we	wczesnej	fazie	rozwoju.

►	 Umożliwia	identyfikację	pojazdu	i	ładunków	w	
danym	miejscu.	Testy	przeprowadzane	są	m.in.	w	
zagłębiu	Ruhry	i	w	Holandii.

►	 Umożliwia	uzupełnienie	informacji	o	produkcie	o	
dane	związane	z	procesem	transportowym	oraz	
służą	do	zbierania	informacji	o	łańcuchu	dostaw	
w	czasie	rzeczywistym	udostępnianej	następnie	
klientom	i	operatorom.

►	 Problemy	jakie	należy	rozwiązać	to	czułość	sy-
stemu,	standaryzacja	wymiany	informacji	i	koszt	
wdrożenia	aplikacji.

	Informacja	o	ruchu	ulicznym	w	czasie	rzeczywistym

Wnioski	dotyczące	rozwiązań	ostatniego	kilometra	

Dostawa	w	strefie	pieszej

Wady	i	zalety	rozwiązań	ostatniego	
kilometra

Oczekiwania	poszczególnych	ogniw	łańcucha	do-
staw	w	stosunku	do	operacji	ostatniego	kilometra	są	
często	bardzo	duże	i	trudne	do	osiągnięcia.	Z	jednej	
strony	klienci	oczekują	niskiej	ceny,	większych	udo-
godnień	i	coraz	szerszej	gamy	produktów,	podczas	
gdy	celem	sprzedawców	jest	redukcja	kosztów	i	
osiągnięcie	lepszej	pozycji	swoich	towarów.	Podział	
kosztów	i	korzyści	w	łańcuchu	ostatniego	kilometra	
ma	duży	wpływ	na	efekt	końcowy.	Tabela	poniżej	
pokazuje	zalety	i	wady	różnych	wariantów	ostatniej	
mili	uwzględniając	kanały	dystrybucji,	organizację	
transportu,	dostawę	do	klienta,	wykorzystanie	IT	do	
komputerowego	planowania	dostaw.
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Wady	i	zalety	różnych	rozwiązań	ostatniego	kilometra	z	punktu	widzenia	kanału	dystrybucji

Kanał dystrybucji

Centrum kompletacji 
(magazyn/centrum 
dystrybucji)

Kompletacja w 
punkcie sprzedaży 
detalicznej

Zalety

►	 Zwiększenie	niezawodności	dzięki	
przejrzystej	strukturze	zapasu

►	 Efekt	skali

►	 Efektywne	zarządzanie	procesem

►	 Brak	kosztów	stałych	przypisanych	
do	kompletacji	(realizowanej	przez	
obsługę	sklepu)

►	 Wiedza	dostępna	na	miejscu

►	 Wyższy	poziom	obsługi	klienta	
	 (np.	w	dostawach	produktów	nie-

trwałych)

Wady 

►	 Duży	koszt	inwestycji	w	infrastrukturę	i	
obsługę

►	 Duże	objętości,	które	w	satysfakcjonu-
jący	sposób	wypełnią	samochód

►	 Bardziej	skomplikowane	zarządzanie	
sklepem	i	kompletacją	w	tym	samym	
czasie

►	 Dłuższe	czasy	kompletacji

►	 Większe	ryzyko	braku	zapasu

►	 Możliwy	negatywny	wizerunek	dla	klien-
tów	sklepu

Operacja 
transportowa

Shipper operates 
own vehicles for 
deliveries

Shipper uses 3rd 
party operator for 
deliveries

Zalety

►	 Kontrola	nad	łańcuchem	transporto-
wym,	np.	wrażliwym	na	temperaturę

►	 Możliwość	świadczenia	usług	
	 dodatkowych

►	 Elastyczna	ekspedycja

►	 Podnosi	reputację	firmy,	którą	repre-
zentuje	kierowca	

►	 Brak	kosztów	stałych

►	 Lepsze	planowanie	na	zmiennych	
rynkach

►	 Lepsze	wykorzystanie	środków	trans-
portu	

Zalety
 

►	 Wyższe	koszty

►	 Trudności	z	osiągnięciem	dobrego	
wykorzystania	pojazdów

►	 Własne	struktury	zarządzania	flotą

►	 Mniejsza	elastyczność	i	kontrola	dla	
detalisty

►	 Utrata	bezpośredniego	kontaktu	z	
	 klientem

Wady	i	zalety	rozwiązań	ostatniego	kilometra	z	punktu	widzenia	operacji	transportowych
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Punkt dostawy

Do rąk własnych

Skrzynki doręczeń 
/ systemy kontroli 
dostępu

Banki schowków

Zalety

►	 Wysoki	poziom	obsługi	klietna

►	 Bezpośredni	kontakt	z	klientem	

►	 Mniejszy	odsetek	dostaw	nieskutecz-
nych	(korzyść	dla	klienta	i	dostawcy)

►	 Większa	kontrola	nad	planowaniem,	
rutowaniem	i	harmonogramowaniem	
tras	przejazdów

►	 Niższy	koszt	operacyjny	niż	w	prze-
syłce	do	rąk	własnych

►	 Konsolidacja	przesyłek

►	 Odbiór	w	dowolnym	czasie	od	dosta-
wy

Wady 

►	 Klient	musi	przebywać	w	domu

►	 Koszt	powtórnej	dostawy	w	przypadku	
nieskutecznego	dostarczenia

►	 Niezbędni	kierowcy	z	odpowiednią	
znajomością	terenu	działania

►	 Ze	względu	na	wykorzystanie	małych	
pojazdów,	koszty	operacyjne	samocho-
dów	mogą	być	wyższe	niż	w	przesył-
kach	niepotwierdzonych	

►	 Koszt	skrzynek	/	systemu	dostępowego

►	 Trudne	do	opanowania	jeśli	dostawy	
realizowane	są	przez	kilka	firm

►	 Skrzynki	muszą	być	zebrane

►	 Ograniczona	przestrzeń	na	skrzynki

►	 Koszt	infrastruktury

►	 Klient	musi	dojechać	po	odbiór	towarów

►	 Ryzyko	nie	odebrania	towaru	przez	
klienta

►	 Generuje	ruch	uliczny

Wady	i	zalety	rozwiązań	ostatniego	kilometra	z	punktu	widzenia	punktu	dostawy
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Przepływ informacji

Wykorzystanie tele-
fonu/tekstu/emaila 
do komunikacji z 
klientem celem 
uzgodnienia dosta-
wy do rąk własnych.

Wykorzystanie 
telefonu/tekstu/
emaila do komu-
nikacji z klientem 
celem uzgodnienia 
dostawy do banku 
schowków/punktu 
odbioru

Zalety

►	 Zapewnia	o	obecności	klienta	w	
domu

►	 Większa	niezawodność	dostawy

►	 Mniejszy	odsetek	nieskutecznych	
dostaw

►	 Wysoki	poziom	obsługi	klienta	i	kon-
takt

►	 Włączenie	klienta	w	planowanie	łań-
cucha	dostaw

►	 Klienci	szybko	odbierają	przesyłkę	i	
zwalniają	miejsce

►	 Większa	niezawodność	usługi

►	 Zachęca	klienta	do	korzystania	z	tej	
usługi

►	 Włączenie	klienta	w	planowanie	łań-
cucha	dostaw

►	 Bezpośredni	kontakt	z	klientem

Wady 

►	 Mniejsza	elastyczność	w	planowaniu	
dostaw

►	 Większy	nakład	pracy	przy	planowaniu

►	 Większy	nakład	pracy	przy	planowaniu

►	 Uciążliwe	dla	osób	nie	znających	się	na	
nowych	technologiach

Wady	i	zalety	rozwiązań	ostatniego	kilometra	z	punktu	widzenia	przepływu	informacji
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Wpływ	rozwiązań	ostatniego	
kilometra	na	system	transportowy	miast

Ruch	miejski

Rozwiązania	ostatniej	mili	mogą	zredukować	
ogólną	liczbę	przejazdów	oraz	ich	długość	(biorąc	
pod	uwagę	zarówno	przejazdy	pojazdów	cięża-
rowych	jak	i	samochodów	osobowych	klientów).	
Badania	nad	zakupami	żywności	przeprowadzo-
ne	w	Wielkiej	Brytanii	dowodzą,	że	jeśli	z	ogólnej	
liczby	klientów	10-20%	korzystałoby	z	usług	
zdalnej	sprzedaży	to:	

	 -		 przejście	z	dostaw	samodzielnych	na	dostawy		
	 realizowane	vanami	mogłoby	zaoszczędzić		
	 7-16%	przejazdów;	

	 -	 znaczne	redukcje	wystąpiłyby	również	w		
	 długości	przejazdów,	mierzonej	dla	przepływu

	 	 towarów	do	klienta	korzystającego	z	usług		
	 sprzedaży	zdalnej.						

Redukcje	w	liczbie	czy	długości	przejazdów	uza-
leżnione	są	jednak	od:

	 -	 wydajności	systemów	dystrybucyjnych;

	 -	 faktu,	czy	klienci	używają	w	tym	czasie	swoich		
	 samochodów	do	innych	celów.

►

►

►	 Zaoszczędzony	czas	przez	klientów	zdalnych	
zakupów	może	być	wykorzystany	na	podróże	o	
charakterze	bardziej	rozrywkowym.

►	 Dostawy	do	domu	mogą	zwiększyć	aktywność	
pojazdów	w	strefach	zamieszkania,	co	może	mieć	
negatywny	wpływ	na	czynniki	środowiskowe

►	 Wiele	innych	firm	może	obsługiwać	tą	samą	loka-
lizację	wykorzystując	swój	własny	tabor.

►	 Transport	dużych	przesyłek,	który	wymaga	bliż-
szego	dojazdu	ciężkich	pojazdów	do	zadanej	lo-
kalizacji	co	może	spotęgować	powyższy	problem

►	 Wykorzystanie	banków,	schowków	i	podobnych	
rozwiązań,	jeśli	są	umiejscowione	w	oddali	od	
obsługiwanych	lokalizacji,	może	również	przyczy-
nić	się	do	zwiększenia	liczby	przejazdów.

Zakupy	produktów	spożywczych	zazwyczaj	
związane	są	ze	specjalnie	zorganizowanym	wy-
jazdem,	które	mogą	być	zredukowane	wykorzy-
stując	nowe	kanały	dystrybucji	oraz	dostawy	do	
domu.	Innymi	są	wyjazdy	związane	z	zakupami	
w	większej	ilości	sklepów,	pójściem	do	restauracji	
czy	odwiedzinami	u	przyjaciół.	W	tym	przypadku	
dostawy	do	domu	mogą	się	przyczynić	do	zmniej-
szenia	ilości	przejazdów.

►
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Planowanie	urbanistyczne	i	aspekty	
prawne	rozwiązania	ostatniego	kilometra

Planowanie	urbanistyczne	

►	 Zdalne	zakupy	mogą	być	dla	urbanistów	proble-
mem.

►	 Mogą	postawić	pod	znakiem	zapytania	przy-
szłość	niektórych	istniejących	sklepów.

►	 Na	obrzeżach	terenów	zurbanizowanych	lub	w	ich	
centrach	może	zaistnieć	popyt	na	nowe	centra	
kompletacji,	lokalne	składy	dystrybucyjne,	punkty	
odbioru,	banki	schowków.	W	miarę	wzrostu	wielo-
kanałowej	sprzedaży	detalicznej	wzrosnąć	może	
również	liczba	magazynów.

►	 Wskazówki	planistyczne	w	Unii	Europejskiej	
skupiają	się	na	redukowaniu	liczby	przejazdów	
oraz	koncentracji	rozwoju	na	istniejących	obsza-
rach	zurbanizowanych.	Powstają	już	regulacje	
dotyczące	wpływu	nowych	kanałów	sprzedaży	i	
dostaw	do	domu.

Legislacja	

►	 Przepisy	legislacyjne	dotyczące	produktów,	
operacji	transportowych	jak	i	planowania	zago-
spodarowania	przestrzennego	mogą	mieć	wpływ	
na	rozwiązania	ostatniego	kilometra.

►	 Przykłady	regulacji	dotyczących	produktów,	które	
wywierają	wpływ	na	ostatnią	milę:			

	 -	 Przepisy	związane	z	higieną	żywienia	i	kontro-	
	 	 lą	temperatury
	 -	 Przepisy	związane	z	produktami	niebezpiecz-	
	 	 nymi.								

Przepisy	o	działalności	transportowej	mogą	mieć	
wpływ	na:	

	 -	 Czas,	w	jakim	można	dokonywać	dostaw	(za-
	 	 równo	w	zakresie	wjazdu	pojazdów	na	po	
	 	 szczególne	ulice	jak	i	rozładunku).
	 -	 Czas,	w	jakim	klienci	będą	mogli	dotrzeć	i		
	 	 odebrać	swoje	przesyłki.
	 -	 Rozmiar	i	wagę	pojazdu,	którym	będzie	moż-
	 	 na	dostarczać	towar	do	domu.

Przepisy	dotyczące	planowania	zagospodarowa-
nia	przestrzennego	mogą	być	instrumentem	do:	

-	 Oceniania	liczby	i	lokalizacji	sprzętu	do	do-	
	 staw	domowych	jak	np.	punkty	odbioru	czy		
	 banki	schowków.
-	 Kontroli	czasu	dostarczenia	towaru

	 -	 Urbaniści	mogą	zadecydować	czy	władze		
	 	 miasta	powinny	rozwijać	i	utrzymywać	takie		
	 	 usługi	oraz	czy	urządzenia	do	doręczeń	mają		
	 	 być	obsługiwane	przez	jedną	czy	wiele	firm.

►

►

Transport	towarów	niebezpiecznych
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Czynniki	sprzyjające:

►	 Wiele	przedsiębiorstw,	które	z	powodzeniem	
świadczą	usługi	online,	prowadzą	również	swój	
biznes	w	formie	tradycyjnej,	do	której	dołączyły	
usługi	online.

►	 Wiele	firm	e-commerce,	które	powstały	w	wyniku	
wielkiego	boomu	na	tego	typu	usługi,	upadło	
całkowicie.

►	 W	krajach	europejskich	istnieje	zaledwie	kilkoro	
dużych	graczy,	którzy	posiadają	wiedzę	i	do-
świadczenie	w	rozwijaniu	rozwiązań	ostatniego	
kilometra.

►	 W	obszarach,	gdzie	ciężko	przewidzieć	popyt,	
inwestycje	strukturalne	muszą	być	prowadzone	
bardzo	ostrożnie

►	 Kluczowym	czynnikiem	sukcesu	sprzedaży	zdal-
nej	czy	też	online	jest	świadczenie	usług	szybko,	
pewnie,	elastycznie	i	tanio.

►	 Niektórzy	dostawcy	z	powodzeniem	wykorzystali	
sieć	istniejących	firm	kurierskich.

►	 Dla	produktów	nieżywnościowych	oraz	o	standar-
dowych	rozmiarach	najbardziej	obiecującymi	roz-
wiązaniami	realizacji	dostawy	są	punkty	odbioru	i	
banki	schowków.

►	 Ważna	jest	koncentracja	na	wymaganiach	klienta	
na	danym	terytorium.	

Czynniki	sprzyjające	i	niesprzyjające	
rozwiązaniom	ostatniego	kilometra

Czynniki	niesprzyjające:						

►	 Nieosiągnięcie	zadowalającego	poziomu	zwrotu	z	
inwestycji	(ROI).

►	 Niedokładnie	przewidziany	popyt.

►	 Niewystarczająca	wydajność.

►	 Wiele	dostaw	niepotwierdzonych	dokonanych	
było	przed	czasem	lub	po	zbyt	dużym	koszcie.

Obsługa	małych	przesyłek

	Dla	poprawienia	poziomu	obsługi	klienta	i/lub	ob-
niżenia	kosztów	operacyjnych	pierwszej	dostawy	
należy	rozważyć:	

	 -	 umawianie	się	z	klientem	na	dokładny	czas		
	 	 dostawy	tylko	na	jego	żądanie;
	 -	 zwiększenie	odsetku	doręczeń	nie	wymaga-	
	 	 jących	potwierdzenia;
	 -	 kontrolowanie	i	ocena	szybkości	dostawy		
	 	 mające	na	celu	poprawę	wykorzystania		
	 	 pojazdu	i	rzetelności	dostawy.	

Firmy	kurierskie	powinny	być	zaangażowane	do	
współpracy	nad	identyfikowaniem	szans	poprawy	
wykorzystania	pojazdów,	redukowania	zatłocze-
nia	i	negatywnego	wpływu	operacji	transporto-
wych	na	środowisko.		

►

►
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Specyfika	dostaw	żywności

Kluczowe	problemy	w	dostawach	żywności	to:	

►	 Dopóki	możliwości	techniczne	nie	pozwolą	na	
wprowadzanie	dla	produktów	żywnościowych	
systemów	dostawy	niepotwierdzonej,		dostawa	do	
rąk	własnych	będzie	usługą	podstawową.

►	 Detaliści	muszą	we	własnym	gronie	wypracować	
wspólne	rozwiązanie	realizacji	dostaw,	co	pozwoli	
im	na	redukcję	kosztów.

►	 Wybór	pomiędzy	dostawami	realizowanymi	bez-
pośrednio	ze	sklepu	lub	dedykowanego	centrum	
obsługi.

►	 Aby	oferować	usługi	po	konkurencyjnych	cenach,	
detaliści	muszą	znaleźć	rozwiązanie	jak	zredu-
kować	swoje	przepływy	w	godzinach	szczytu	
stosując	zaawansowane	techniki	ustalania	cen,	
uwspólnienie	niektórych	operacji	wykonywanych	
przez	partnerów	w	łańcuchu	oraz	odpowiednich	
technologicznie	systemów	dla	dostaw	niepotwier-
dzonych.

Specyfika	dostaw	dużych	przesyłek

Kluczowymi	zagadnieniami	są:	

►	 Wdrożenie	modeli	wspólnej	obsługi	i	dostaw	do	
domu.

►	 Wprowadzenie	krótszych	i	bardziej	regularnych	
ram	czasowych.

►	 Poprawa	komunikacji	z	klientem	w	czasie	rzeczy-
wistym.

►	 Lepsze	przystosowanie	ciężarówek	do	dostaw	w	
obszarach	zamieszkałych.

►	 Podwyższenie	standardu	wyglądu	i	umiejętności	
załóg	realizujących	dostawy.
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1.	 Definicja	MCK
	
2.	 Klasyfikacja	MCK
	
3.	 Wpływ	MCK
	
4.	 Wady	i	zalety	MCK	

5.	 Planowanie	MCK

		Udział	zainteresowanych	stron
		Lokalizacja
		Struktury	zarządcze
		Obsługiwane	produkty
		Funkcjonowanie	MCK
		Finansowanie
		Warunki	sprzyjające	sukcesowi	MCK

6.			Wnioski	dotyczące	MCK

7.			Lista	kontrolna	dla	MCK

►
►
►
►
►
►
►

CZĘŚĆ	III:	
Miejskie	centra	konsolidacji	(MCK)
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Centrum	Logistyczne	w	Hammarby,	Szwecja

Wielu	ludzi	nie	zdaje	sobie	sprawy	z	potencjalnych	
możliwości	dobrze	zaplanowanego	i	działającego	
Miejskiego	Centrum	Konsolidacji	MCK	(ang.	Ur-
ban	Consolidation	Centre).	Detaliści	obawiają	się	
zwiększenia	kosztów	i	utraty	kontroli	nad	łańcuchem	
dostaw.	Pomimo,	iż	Centra	zazwyczaj	kojarzone	są	z	
usługami	dla	detalistów,	potencjalnie	mogą	świad-
czyć	również	usługi	dla	innych	podmiotów	takich	jak	
biura,	hotele	czy	restauracje.	

►	 Miejskie	centrum	konsolidacji	oferuje	firmom	
transportowym	możliwość	dostarczenia	towarów	
przeznaczonych	dla	odbiorców	zlokalizowanych	w	
mieście	do	specjalizowanego	centrum,	z	którego	
zrealizowane	będą	dostawy	do	ostatecznych	
klientów,	zamiast	dostarczania	ich	samodzielnie	
do	zatłoczonego	miasta.

►	 Centra	konsolidacji	poprawiają	niezawodność	
dostaw	oraz	wykorzystanie	taboru.

►	 MCK	umożliwiają	wykorzystanie,	do	przewozów	
pomiędzy	MCK	a	centrum	miasta,	pojazdów	przy-
jaznych	dla	środowiska.

►	 Pojazdy	spełniające	odpowiednie	wymagania	
związane	z	emisją	zanieczyszczeń	czy	hałasu	
mogłyby	służyć	do	realizacji	dostaw	w	miejscach	
czy	czasie,	w	którym	poruszanie	się	pojazdami	
tradycyjnymi	jest	niemożliwe	(np.	w	nocy	w	cen-
trach	miast).

►	 MCK	mogą	mieć	wpływ	na	osiągnięcie	celów	
ekonomicznych	i	ekologicznych.	Za	pomocą	
Centrów	Konsolidacyjnych	mogą	być	dostarczane	
zarówno	produkty	detaliczne	jak	i	przemysłowe	
(np.	budowlane).	

Z	komercyjnego	punktu	widzenia	doświadczenia	
z	Centrami	Konsolidacyjnymi	utrzymywanymi	ze	
środków	publicznych	są	w	większości	przypadków	
negatywne.	Prędzej	czy	później,	Centra	były	za-
mykane	z	powodów	zbyt	małego	zapotrzebowania,	
niewielkich	przepływów,	nieustającej	potrzeby	
dofinansowania	oraz	niskiego	poziomu	obsługi.	Od	
roku	2000	większość	prób	podejmowana	była	przez	
prywatne	przedsiębiorstwa	(jak	np.	BAA	na	Londyń-
skim	Heathrow	czy	operatorzy	centrum	handlowego),	
które	dostrzegły	korzyści	z	kontrolowania	operacji	
logistycznych.	Brytyjskie	Centra	działające	obecnie	
zwykle	obsługiwane	są	przez	jednego,	dużego	ope-
ratora	logistycznego.

Stosuje	się	różne	strategie	finansowania	MCK:	

►	 Niektóre	z	centrów	utrzymywane	są	z	funduszy	
publicznych	–	centralnych,	regionalnych	lub	lokal-
nych	(np.	La	Rochelle,	Amsterdam	i	Monaco).

►	 Niektóre	finansowane	są	z	funduszy	projektów	
Unijnych	(jak	np.	La	Rochelle,	Nuremberg	czy	
Bristol).

►	 Inne,	częściowo	lub	w	całości,	finansowane	są	
przez	operatorów	centrum,	odbiorców	lub	przed-
siębiorstw	logistycznych	dostarczających	towary	
do	MCK.
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Definicja	Miejskiego	
Centrum	Konsolidacji

1.			Wyrażenie	“Miejskie	Centrum	Konsolidacji”
	(MCK)	ma	wiele	różnych	znaczeń.

2.			Różna	terminologia	bywa	używana	w	różnym
	czasie	i	w	różnych	krajach.

3.			Definicje	są	często	niejasne	lub	niejednoznaczne.

4.			MCK	obecnie	są	definiowane	jako:	

Publiczny	skład	dystrybucyjny
Centralna	sortownia	towarów
Miejskie	centrum	przeładunkowe
Współdzielone	miejskie	centrum	przeładun-
kowe
Platformy	ładunkowe
Systemy	wspólnej	dystrybucji	towarów	przez	
różne	podmioty	
Centrum	konsolidacyjne	(czasami	dedyko-
wane	dla	konkretnej	gałęzi	przemysłu	np.	
budownictwo)
Miejskie	centrum	dystrybucji
System	logistyki	miejskiej
Centrum	logistyczne
Punkt	dostawy	/	odbioru
Podmiejskie	centrum	wspomagania	logistyki
Wioska	logistyczna		

	5.			Często	trudno	jest	zdefiniować	ostre	granice
		pomiędzy	MCK	a	innymi	rozwiązaniami,	jak	np.:

	 Huby	dla	przesyłek	ekspresowych
	 Punkty	odbioru	dla	dostaw	domowych
	 Terminale	intermodalne
	 Centra	dystrybucji	detalicznej		
	

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

►

6.			Pomysłem	na	ich	funkcjonowanie	były	takie		
	 usługi	jak:

►	 Operacje	wykonywane	dla	większej	liczb	
	 użytkowników

Dystrybucja	ładunków	drobnicowych
Przeładunek	z	dużych	na	małe	pojazdy	

	
	
7.			W	chwili	obecnej	MCK	definiuje	się	jako:

	 „Baza	logistyczna,	umiejscowiona	blisko	miejsca
		 świadczenia	usług	(np.	centrum	miasta,	całe		
	 miasto	lub	konkretna	lokalizacja	jak	np.	centrum
	 handlowe),	do	którego	wiele	przedsiębiorstw		
	 dostarcza	towary	przeznaczone	dla	obsługiwa-	
	 nego	obszaru,	z	którego	realizowane	są	skonso-	
	 lidowane	dostawy,	oraz	w	ramach	którego	mogą		
	 być	realizowane	dodatkowe	usługi	logistyczne	i		
	 detaliczne.”

►

►
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Klasyfikacja	Miejskich	Centrów	Konsolidacji

Wyróżnia	się	trzy	kategorie	MCK:	

Lokalne		MCK	–	obsługujące	tereny	miejskie:	

►	 Przykłady	dotyczą	wielu	systemów	logistyki	
miejskiej	w	Niemczech,	La	Rochelle	we	Francji,	
Monaco,	Genewie	i	Bristolu.

►	 Geograficznie,	obsługiwany	teren	może	obejmo-
wać:	konkretne	tereny	handlowe	(np.	Broadmead	
w	Bristolu),	centrum	miasta	(np.	La	Petite	Reine	w	
Paryżu)	lub	całe	miasto	(jak	np.	Monako).

►	 Liczba	firm	działających	w	takim	systemie	rów-
nież	może	być	różna,	od	pojedynczego	przedsię-
biorstwa	(np.	La	Rochelle	czy	Monaco)	lub	kilka	
firm	(np.	Niemieckie	systemy	logistyki	miejskiej).	

	

Centra	konsolidacji	na	obsługiwanym	
terenie	z	jednym	właścicielem:

Zwykle:	

►	 Są	budowane	jako	część	obsługująca	daną	lokali-
zację.

►	 Właściciel	(zarządzający)	może	wymóc	na	najem-
cach	korzystanie	z	centrum.

►	 Końcowe	punkty	wyładowcze	są	oddalone	od	
drogi,	a	dojazd	możliwy	jest	specjalnie	oznakowa-
ną	trasą.

►	 Mogą	być	finansowane	z	czynszów	lub	opłat	
frachtowych.

►	 Przykładami	są	centra	na	lotniskach,	w	centrach	
handlowych	(np.	Heathrow	retail	MCK,	i	Centrum	
Handlowe	Meadowhall).



��

Przykład	MCK	w	Bristolu,	Wielka	Brytania

Specjalne	projekty	Miejskich	
Centrów	Konsolidacji

Zwykle:	

►	 Przeznaczone	dla	celów	innych	niż	obsługa	
detaliczna	(np.	dla	materiałów	budowlanych	na	
Heathrow	i	w	Sztokholmie).

►	 Obsługują	pojedynczą	lokalizację.

►	 Świadczą	usługi	w	konkretnym	czasie.

Każdy	z	typów	centrum	MCK	oferuje	usługi	konsoli-
dacyjne	lub	może	oferować	szerszy	wachlarz	usług	
dodatkowych,	które	obejmują:	

►	 Usługi	i	urządzenia	magazynowe

►	 Ustalanie	cen	i	pobór	opłat

►	 Logistyka	zwrotna

►	 Usługi	zbiórki	odpadów

►	 Punkt	dostaw	i	odbioru	dla	odbiorców	lokalnych

►	 Dostawy	do	domów	

Przykłady	każdego	z	trzech	typów	MCK	przytoczono	
poniżej
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Przykład:	Broadmead,	Bristol,	Wielka	Brytania

Obecny status (2007):

Cel:

Data powstania:

Opis:

Zaangażowane strony:

Dobrowolne/obowiąz-
kowe:

Użytkownicy:

Rezultat:

Rozszerzony	okres	próbny

Korzyści	z	konsolidacji	dla	dostawców	/	korzyści	dla	detalistów	(poprawa	łańcucha	
dostaw	i	potencjalne	usługi	dodane)	/	korzyści	dla	lokalnej	społeczności	(redukcja	
zatłoczenia,	poprawa	jakości	powietrza	i	poprawiony	proces	recyklingu	odpadów).

2004

Dostawy	są	realizowane	z	centrum	konsolidacji	do	detalistów	w	handlowej	dzielnicy	
Broadmead	w	centrum	Bristolu.	Klienci	wybrani	na	okres	próbny	zdefiniowani	zostali	
jako:	„małe	i	średnie	przedsiębiorstwa	operujące	tanimi	towarami,	które	nie	należą	
do	grupy	produktów	szybko	psujących	się”.	MCK	położone	jest	blisko	strategicznej	
sieci	dróg	(M4	i	M32);	powierzchnia	465	m2;	25	minut	drogi	do	Broadmead.	Dostawy	
realizowane	za	pomocą	pojazdów	spełniających	wymogi	Euro	III	(po	jednym	samo-
chodzie	7,5t	i	17t).	W	ofercie	znajdują	się	również	usługi	dodatkowe.

Urząd	Miasta	Bristol,	Rada	Miasta	Broadmead,	Centrum	Handlowe	„The	Galleries”,	
Business	West	(dawniejsza	Izba	Handlowa),	Exel.	Udział	funduszy	europejskich	
przez	project	Vivaldi	(część	CIVITAS).	

Dobrowolne

Obecnie	51	detalistów	z	Broadmead,	począwszy	od	sklepów	działających	na	głów-
nych	ulicach	do	małych	niezależnych	punktów	głównie	z	sektora	tekstylnego.
	
Liczba	specjalnych	kontenerów	samojezdnych	z	ładunkami,	które	przejechały	przez	
Bristol	wzrosła	ze	101	w	maju	2004	do	401	w	grudniu	2004.	O	68%	zredukowano	
przejazdy	do	centrum	Bristolu	do	detalistów	biorących	udział	w	projekcie.	Do	paź-
dziernika	2005	zredukowano:	przejazdy	o	42.772	km;	emisję	CO2	o	5.29t,	NOx	o	0,8	
kg	i	PM10	o	11kg.	

Lokalne	MCK	obsługujące	teren	miejski

MCK	w	La	Rochelle,	Francja
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Obecny status (2007):

Cel:

Data powstania:

Opis:

Zaangażowane strony:

Dobrowolne/obowiąz-
kowe:

Użytkownicy:

Rezultat:

Trial	initially	–	now	permanent.	

Celem	jest	znalezienie	alternatywy	dla	pojazdów	silnikowych	w	realizacji	dostaw	
dla	klienta	ostatecznego	i	zredukowanie	negatywnego	wpływu	na	miejski	transport	
towarów.

2003

W	eksperymencie	wykorzystano	dwa	rodzaje	trójkołowych	pojazdów	elektrycznych:	
trycykle	(ze	skrzynią	ładowną	za	kierowcą)	i	triportery	(ze	skrzynią	ładowną	przed	
kierowcą).	Maksymalna	ładowność	trycykli	to	100kg,	pojemność	ograniczona	do	
450	litrów	w	przypadku	triporterów	a	maksymalna	prędkość	to	20	km/h.	Na	początku	
eksperymentu	centrum	La	Petite	Reine	obsługiwało	cztery	okręgi	centralne	(w	póź-
niejszym	okresie	rozszerzono	działanie	centrum	na	teren	całego	miasta).	Przetesto-
wano	trzy	modele	dostaw:	

Dostawy	ad-hoc	z	firm	do	domów	odbiorców	indywidualnych
Kierowca	i	trycykl	dedykowany	dla	firmy	obsługujący	jej	klientów
Konsolidacja	i	dostawa	do	klienta	ostatecznego	towarów	przyjeżdżających	do	
Paryża	(z	wykorzystaniem	po	niskiej	cenie	centrum	konsolidacji	w	centrum	Pary-
ża	prowadzonym	przez	Mairie	de	Paris).	

Produkty	obsługiwane	przez	la	Petit	Reine	podczas	eksperymentu	obejmowały	pro-
dukty	żywnościowe,	kwiaty,	produkty	nie-żywnościowe	(włączając	paczki)	sprzęt	i	
części.	W	ciągu	pierwszego	roku	od	startu	projektu	liczba	trycykli	wzrosła	z	7	do	19.	

Urząd	Miasta	Paryża	wspiera	firmę	la	Petite	Reine	w	eksperymencie	od	maja	2003.	
Eksperyment	wspierany	jest	również	przez	Francuską	Agencję	Zarządzania	Środo-
wiskiem	ADEME	(Agence	De	l‘Environnement	et	de	la	Maîtrise	de	l‘Énergie),	która	
dostarczyła	50%	środków	na	studium	wykonalności	i	raporty	oraz	15%	na	inwestycje	
w	środki	transportowe.	

Dobrowolny

Największe	firmy	kurierskie,	operatorzy	transportowi,	detaliści	oraz	inne	paryskie	
firmy.

Korzystanie	z	usług	dostawczych	w	okresie	próbnym	wzrosło.	Liczba	przejazdów	po	
24	miesiącach	wzrosła	18-krotnie	(z	796	do	14	631).	Obrót	paczkami	stał	się	głów-
nym	rodzajem	wymiany	handlowej	w	okresie	próbnym	i	wzrósł	z	51%	wszystkich	
jednostek	na	początku	projektu	do	97%	po	2	latach	jego	trwania.	W	okresie	próbnym	
zredukowano	przejazdy	pojazdami	z	silnikami	wysokoprężnymi	o	156	248	km,	jak	
również	43.3	toe	(ekwiwalent	tony	oleju	napędowego)	energii,	112	ton	CO2,	1,43	ton	
CO	oraz	280	kg	NOx.

►

►

►

Przykład:	La	Petite	Reine,	Paryż,	Francja
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Przykład:	Heathrow	Airport	Retail	MCK,	Londyn,	Wielka	Brytania

Obecny status (2007):

Cel:

Data powstania:

Opis:

Zaangażowane strony:

Dobrowolne/obowiąz-
kowe:

Użytkownicy:

Rezultat:

W	fazie	eksploatacji

Redukcja	zatłoczenia	na	lotnisku	/	redukcja	ruchu	pojazdów	/	bezpieczeństwo	/	
poprawa	warunków	ekologicznych	/	redukcja	kosztów	obsługi	towarów	/	poprawa	
dostaw	do	detalistów	/	poprawa	zarządzania	odpadami.

Założone	w	2000	na	okres	próbny,	w	2001	5-cio	letni	kontrakt	
(trwa	do	chwili	obecnej)

Obsługuje	wszystkie	dostawy	do	sklepów	detalicznych	w	terminalach	1,	2,	3,	i		4.	
Wszystkie	dostawy	(poza	gazetami,	artykułami	o	wysokiej	wartości)	docierają	do	
centrum	konsolidacji	zlokalizowanym	na	obrzeżach	lotniska,	gdzie	są	skanowane	
przez	obsługę	bezpieczeństwa,	sortowane	ze	względu	na	punkt	przeznaczenia,	pie-
czętowane	w	specjalnych	kontenerach	i	dostarczane	zgodnie	z	rozkładem.	Niektóre	
towary	o	niskiej	wartości	(np.	napoje	bezalkoholowe)	przekazywane	są	na	paletach.	
Usługa	obejmuje:	dostawę	i/lub	odbiór	paczek/odpadów	przez	dedykowanych	pra-
cowników	z	pojedynczej	lokalizacji	każdego	terminalu	do	składu	2.320	m2	maga-
zynu	(w	tym	325	m2	chłodni);	do	dyspozycji	1500	skrzyń,	3	przegubowe	pojazdy	
miejskie	sterowane	z	tyłu,	3	pojazdy	bezprzegubowe	38	pracowników	(operacyjnych	
i	biurowych),	6	menedżerów.	Centrum	działa	24	h/dobę.	

Partnerstwo	Publiczno	Prywatne	pomiędzy	Władzami	Brytyjskich	Portów	Lotniczych	
(ang.	British	Airports	Authority	–	BAA)	(właściciel)	i	dostawcą	usług	logistyczncyh	
(Exel).

Początkowo	dobrowolny.	Obowiązkowy	dla	wszystkich	detalistów	terminali	od	2004	
roku.

Wszyscy	detaliści	działający	na	czterech	terminalach.	W	listopadzie	2001	zainwesto-
wano	w	urządzenia	chłodnicze	co	pozwoliło	na	świadczenie	usług	dla	cateringu	na	
terminalach.

Wyniki	pokazują,	że	w	2004	roku	centrum	obsłużyło	20.000	pojazdów	dostawczych	
co	pozwoliło	zrealizować	45.000	dostaw	do	sklepów	za	pomocą	5.000	przejazdów.	
Z	usług	centrum	korzysta	190	z	240	punktów	detalicznych.	O	70%	zredukowano	
długość	przejazdu	dla	towarów	obsługiwanych	przez	MCK	co	w	przeliczeniu	na	kilo-
metry	daje	oszczędność	87.000	w	2003	i	144.000	w	2004	roku.	Pomimo	zwiększe-
nia	przepływu	towarów	ograniczono	emisję	CO2	o	1200kg	na	tydzień	w	2003	roku	i	
o	3100	kg	na	tydzień	w	2004.

MCK	na	terenie	obsługiwanym	z	jednym	
właścicielem
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Specjalny	projekt	MCK:	
Centrum	Konsolidacyjne	na	terenie	budowy

Przykład:	Hammarby,	Szwecja

Obecny status (2007):

Cel:

Data powstania:

Opis:

Zaangażowane strony:

Dobrowolne/obowiąz-
kowe:

Użytkownicy:

Rezultat:

W	fazie	eksploatacji

Minimalizacja	negatywnego	wpływu	największej	obecnie	inwestycji	w	Szwecji	
(razem	w	budowie	8000	apartamentów)	osiągnięta	ma	być	głównie	eliminując	nie-
skoordynowane	dostawy	„błądzącymi”	po	budowie	pojazdami.	Dostawy	w	obrębie	
budowy	z	powodu	utrudnionego	dojazdu	są	byłyby	bardzo	uciążliwe.

Wiosna	2001,	przestanie	istnieć	po	zakończeniu	budowy	(2010).

Dostawy	materiałów	budowlanych	są	kierowane	do	centrum	konsolidacji,	gdzie	są	
znakowane	i	przechowywane	do	czasu	dostawy	realizowanej	w	systemie	JIT.	Zwy-
kle	krótki	termin	składowania	trwa	5	dni.	Skompletowane	dostawy	są	realizowane	w	
“paczkach	roboczych”	na	życzenie	klienta.	Niektóre	towary	masowe	jak	beton	czy	
stal,	nie	są	dostarczane	przez	MCK	ale	ich	dostawy	koordynowane	są	przez	interne-
towy	system	planowania	dostaw	w	celu	uniknięcia	konfliktów.	Centrum	położone	jest	
przy	wjeździe	na	teren	budowy	a	w	skład	obsługi	wchodzą:	

10	pracowników	MCK	(biuro	i	magazyn	8.000m2)
8	pojazdów	ciężarowych	(spełniających	wymogi	Euro	IV)	realizujących	dostawy	
na	terenie	budowy
Internetowy	system	zarządzania.	

Centrum	zarządzane	jest	przez	podwykonawcę	odpowiedzialnego	za	działanie	cen-
trum	czyli	flotę	i	jej	sprawność,	zatrudnienie	kierowców	i	pozostałej	załogi,	zarzą-
dzanie	magazynem	i	biurem	oraz	system	zarządzania.

Wszyscy	wykonawcy	zaangażowani	w	budowę	(10),	inwestorzy	(deweloperzy),	
Urząd	Miasta	Sztokholmu

Obowiązkowe	z	wyjątkiem	niektórych	materiałów

Wszyscy	wykonawcy	zaangażowani	w	budowę.

Szacuje	się,	że	na	każdy	samochód	działający	w	systemie	przypadałoby	4-5	pojaz-
dów	bez	systemu	MCK.	700	ton	ładunku	dostarczonego	dziennie,	średnio	1.5	tony	
na	pojedynczą	dostawę	do	ostatecznego	klienta.	Redukcja	zużycia	energii	i	emisji	
szkodliwych	substancji	zostanie	skalkulowana	po	zakończeniu	projektu.

►

►

►
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Wpływ	na	transport

1.			Powołanie	do	życia	Miejskich	Centrów	Konsolida-
	 cji	może	mieć	istotny	wpływ	na	korzyści	dla	trans	
	 portu,	w	zależności	od	dobranego	schematu		
	 działania	MCK.

2.			Korzyści	mogą	być	następujące:	

Redukcja	w	ilości	przejazdów
Redukcja	w	ilości	przejechanych	kilometrów
Poprawa	wykorzystania	pojazdu	i	kierowcy	dla	
dostawcy	korzystającego	z	MCK
Krótszy	cykl	przewozowy
Potencjalna	redukcja	ilości	wyładunków
Lepsze	możliwości	organizacji	procesów	za-	i	
wyładowczych
Możliwość	rozdzielenia	przejazdów	dalekich	
od	dostaw	lokalnych
Większa	możliwość	wykorzystania	alterna-
tywnych	środków	i	rodzajów	transportu	(np.	

►

►

►

►

►

►

►

►

Wpływ	Miejskich	Centrów	Konsolidacji

pociąg	dla	dostaw	odległych	i	pojazdy	elek-
tryczne	wewnątrz	terenów	miejskich)
Poprawa	współczynników	wypełnienia	(wago-
wego	[kg]	i	ilościowego	[palety])	pojazdów
Redukcja	kosztów	transportu	w	dostawie	do	
klienta	ostatecznego
Mniejsza	ilość	taboru	wymagana	dla	terenu	
obsługiwanego	przez	MCK
Możliwość	dodatkowego	przychodu	z	pozy-
skania	ładunków	na	trasie	powrotnej

3.				Dokonano	jeszcze	zbyt	mało	prób	obliczenia	
faktycznego	wpływu	na	transport.

4.				Niektóre	z	przeprowadzonych	studiów	szacowa-	
ły,	że	korzystając	z	MCK	następowała	30	do	80%		
redukcja	w	przejazdach	przez	pojazdy	ciężarowe.		
Jednak	przedsięwzięcia,	które	nie	ingerowały		
w	system	transportowy	zbyt	głęboko	wykazywały		
bardzo	skromne	rezultaty.	

	 	

►

►

►

►
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Wpływ	na	inne	aktywności	w	ramach	
łańcucha	dostaw

Miejskie	Centra	Konsolidacji	mogą	również	wpłynąć	
na	inne	usługi	łańcucha	dostaw	jak	np.:

1.		Magazynowanie

►	 Oferują	miejsca	magazynowe	o	odpowiednich		
	 warunkach	przechowywania

►	 Zwykle	projektowane	dla	magazynowania		
	 krótkoterminowego

►	 Pełni	rolę	bufora	w	celu:
	 -		 poprawy	dostępności	produktów
	 -		 poprawy	poziomu	obsługi	klienta

Wyposażone	w	systemem	magazynowy		
	 wspomagają	monitorowanie	zapasów	w	celu:
	 -	 lepszej	przejrzystości	łańcucha	dostaw
	 -	 poprawy	dostępności	produktów
	 -	 poprawy	poziomu	obsługi	klienta
	 -	 redukcji	braków	magazynowych

►

2.		Weryfikacja	jakościowa	i	ilościowa	produktu

3.		Obsługa	przed-sprzedażna:	

►	 Rozpakowanie	towaru

►	 Przygotowanie	towaru	do	sprzedaży

►	 Etykietowanie/oklejanie

4.			Obsługa	przepływów	zwrotów,	odpadów,	opako-
wań	i	recyklingu:	

►	 W	rezultacie	powierzchnia	wydań	w	lokalizacji	
	 docelowej	może	być	zwolniona	i	wykorzy-
	 stana	w	bardziej	produktywny	sposób

►	 	Bardziej	elastyczna	i	pewna	dostawa	
orazmniejsza	liczba	skonsolidowanych	dostaw	
może	poprawić:	
-	 dostępność	produktu	lub	komponentu	
-	 poziom	sprzedaży	
-	 produktywność	odbiorcy	

5.	 Miejskie	centra	konsolidacji	mogą	przyczynić	się		
	 do	zredukowania	kosztów	zarządzania	w	łańcu-	
	 chu	dostaw	i	poprawy	poziomu	sprzedaży
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Wpływ	Miejskich	Centrów	Konsolidacji	na	
ekonomię,	społeczeństwo	i	środowisko

Centra	MCK	mogą	pomóc	w:	

►	 Zredukowaniu	liczby	niedostosowanych	pojazdów	
ciężarowych	oraz	prawdopodobnie	całkowitą	ich	
liczbę	w	obszarach	miejskich

►	 Zredukowaniu	przejazdów	i	pokonywanych	odle-
głości	poprzez	poprawę	współczynników	wypeł-
nienia	i	redukcję	pustych	przejazdów

►	 Zredukowaniu	jednostkowego	kosztu	transportu

►	 Poprawie	wykorzystania	czasu	kierowcy

►	 Możliwości	wykorzystania	pojazdów	przyjaznych	
dla	środowiska	na	ostatnim	etapie	dostawy	w	
mieście

►	 Redukcji	ilości	dostaw	do	centrów	miast

►	 Redukcji	konsumpcji	paliw	oraz	emisji	zanie-
czyszczeń	i	hałasu

►	 Uczynić	obsługiwane	tereny	bardziej	przyjaznymi	
dla	pieszych	

Powyższe	korzyści	muszą	zostać	postawione	na	
przeciwwadze	dla	kosztów,	jakie	niosą	za	sobą	Miej-
skie	Centra	Konsolidacji	i	ich	funkcjonowanie

	

Transport	na	“ostatnim	kilometrze”
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Wady	i	zalety	Miejskich	
Centrów	Konsolidacji

Zalety

Miejskie	Centra	Konsolidacji	posiadają	następujące	
potencjalne	zalety:	

►	 Korzyści	środowiskowe	i	społeczne	płynące	z	
bardziej	efektywnego	i	mniej	inwazyjnego	świad-
czenia	usług	transportowych

►	 Lepsze	planowanie	i	wdrażanie	usług	logistycz-
nych

►	 Możliwość	wdrażania	nowych	systemów	informa-
cyjnych

►	 Lepsze	zarządzanie	zapasami,	dostępność	pro-
jektu	i	obsługa	klienta

►	 Ułatwia	przejście	z	systemu	„push”	do	systemu	
„pull”	poprzez	lepszą	transparentność	łańcucha	
dostaw

►	 Potencjalne	włączenie	do	większych	inicjatyw	
kształtujących	aspekty	prawne

►	 Teoretyczne	mniejsze	koszty	związane	z	outsour-
cingiem	„ostatniego	kilometra”

►	 Korzyści	„public-relations”	dla	uczestników

►	 Potencjalnie	poprawi	wykorzystanie	zasobów	w	
punkcie	dostawy

►	 Specyficzne	korzyści	dla	transportu

►	 Możliwość	świadczenia	usług	dodanych	

Wady

Miejskie	Centra	Konsolidacji	posiadają	następujące	
potencjalne	wady:	

►	 Potencjalnie	wysokie	koszty	utworzenia	MCK	
(szczególnie	w	przypadku	wysokich	cen	gruntów	
w	terenach	miejskich)

►	 Złożoność	operacji	związanych	z	różnymi	wa-
runkami	składowania	i	obsługi	w	poszczególnych	
lokalizacjach	oraz	szeroką	gamą	produktów

►	 Potencjalny	dodatkowy	koszt	oraz	czas	wyni-
kający	z	dodania	kolejnego	punktu	w	łańcuchu	
dystrybucji

►	 Wprowadzenie	dodatkowego	punktu	dostawy	
może	zmniejszyć	korzyści	dla	dalszej	dystrybucji

►	 Problemy	organizacyjne	i	z	podwykonawcami

►	 Potencjalna	możliwość	stworzenia	sytuacji	do	
praktyk	monopolistycznych

►	 Utrata	kontaktu	dostawcy	z	klientami

Działające	MCK
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Planowanie	Miejskiego	Centrum	Konsolidacji

Udział	zainteresowanych	stron

1.			Powstanie	nawet	najprostszego	w	działaniu	pro-
	jektu	MCK	wymaga	zaangażowania	wielu	parte-
rów:

Reprezentantów	władz	miejskich
Potencjalnych	operatorów	MCK
Organizacji	handlowych
Przedsiębiorstw	logistycznych
Organów	policyjnych
Właścicieli	posesji	w	okolicy

2.			Aby	zebrać	opinie	środowiska	ważne	jest	za-
angażowanie	każdej	ze	stron	w	dyskusję	i	proces	
planowania.

										
Lokalizacja

Lokalizacja	MCK,	ze	względu	na	rynek	docelowy,	bę-
dzie	miała	duży	wpływ	na	korzyści	w	ruchu	ulicznym,	
a	także	komercyjne	i	środowiskowe.

1.			MCK	zlokalizowane	z	dala	od	terenu	realizacji
	dostaw:

►	 Zmniejsza	potrzebę	wjazdu	dużych	pojazdów	
ciężarowych	na	teren	miasta

►	 Maksymalizuje	dystans	po	jakim	poruszają	się	
pojazdy	ekologiczne	realizujące	ostateczne	do-
stawy	

ale	

	liczba	samochodów	dostawczych	na	tym	dystan-
sie	może	wzrosnąć

►

►

►

►

►

►

►

2.			MCK	zlokalizowane	blisko	terenu	realizacji	
dostaw:	

►	 Redukuje	dystans	jaki	muszą	pokonać	pojazdy	
ekologiczne

►	 Redukuje	korzyści	ekonomiczne	jakie	niesie	za	
sobą	MCK.

Jeśli	jest	to	możliwe	MCK	powinny	być	lokalizowane	
blisko	intermodalnych	terminali	przeładunkowych	
oraz	innych	prywatnych	centrów	dystrybucji.

Centrum	Konsolidacji	w	Padwie,	Włochy
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Struktury	zarządcze

Istnieją	różne	struktury	zarządcze:
															
►	 Centra	powstające	w	Europie	zazwyczaj	powoły-

wane	są	jako	odrębne	podmioty	gospodarcze.

►	 Rozwiązania	brytyjskie	głównie	prowadzone	są	
przez	organizacje	komercyjne	z	pojedynczym	
klientem.	

Obsługiwane	produkty	

►	 Miejskie	Centra	Konsolidacji	są	najczęściej	dosto-
sowane	do	obsługi	wybranych	rodzajów	produk-
tów	i	pojazdów.

►	 Zwykle	nie	są	dostosowane	dla	towarów	szybko	
psujących	się	oraz	o	krótkiej	przydatności	(jak	np.	
świeża	żywność	czy	gazety)	oraz	dla	ładunków	
wymagających	specjalnego	rodzaju	obsługi	i	
dystrybucji.

►	 Centra	konsolidacji	są	najlepiej	przystosowane	
do	obsługi	towarów	nie	psujących	się	i	muszą	być	
zaprojektowane	w	taki	sposób	by	móc	obsłużyć	
szeroki	wachlarz	opakowań	(np.	podwieszane	
szyny	na	produkty	odzieżowe,	pudełka,	wagony	i	
palety)

Funkcjonowanie	MCK

►	 Większość	MCK	świadczy	usługi	przeładunkowe	
dla	towarów	z	pojazdów	większych	na	mniejsze	
(bardziej	przyjazne	dla	środowiska).

►	 W	celu	osiągnięcia	optymalnego	działania	trans-
portu,	należy	maksymalnie	wykorzystać	przejaz-
dy	powrotne	z	obszaru	dostawy.

►	 Jakkolwiek	uważa	się,	iż	stosowanie	tej	zasady	
może	nie	zawsze	być	wydajne	

Finansowanie

►	 Jeśli	nie	jest	to	inwestycja	komercyjna,	to	w	po-
czątkowej	fazie	niezbędne	będzie	zaangażowanie	
środków	publicznych,	pozwalających	na	sfinanso-
wanie	badań	i	projektów	pilotażowych.

►	 Jeśli	głównym	celem	inwestycji	jest	poprawienie	
warunków	ekologicznych,	wówczas	prawdo-
podobne	jest	długoterminowe	zaangażowanie	
innych	środków	jak	np.	opłaty	za	przejazdy	(jak	w	
przykładzie	La	Rochelle).

►	 Pomimo,	że	nie	ma	dowodów	na	istnienie	jakie-
gokolwiek	rozwiązania	MCK,	które	zdolne	jest	do	
samofinansowania,	cele	długookresowe	muszą	
nakreślać	strategię	samofinansowania.
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Warunki	sprzyjające	sukcesowi	MCK

Miejskie	Centrum	Konsolidacji	może	odnieść	pożąda-
ny	skutek	w	poniższych	okolicznościach:

►	 Istniejące	problemy	transportowe	występujące	
na	terenie	obsługiwanym	(np.	utrudniony	ruch	
pojazdów,	poważne	utrudnienia	spowodowane	
zatłoczeniem,	brak	urządzeń	i	warunków	za-	i	
wyładowczych).

►	 Słaba	infrastruktura	transportowa	i	rosnące	prze-
pływy	transportowe.

►	 Zabytkowe	centra	miast	i	dzielnice	historyczne	
zmagające	się	problemami	zatłoczenia	i	gdzie	
w	interesie	społecznym	jest	poprawa	ochrony	
środowiska	w	centrum	miasta.

►	 Tereny	handlowe	z	wieloma	sklepami,	nie	
stanowiącymi	filii	większego	przedsiębiorstwa	z	
dedykowanym,	często	bardzo	zaawansowanym	
łańcuchem	dostaw,	ale	chcące	znaleźć	konkuren-
cyjne	rozwiązanie	dla	swojego	biznesu.

►	 Nowe	wielkie	centra	handlowe	(zarówno	w	mia-
stach	jak	i	poza	terenami	zabudowanymi),	w	któ-
rych	istnieje	możliwość	konsolidowania	towarów	i	
świadczenia	usług	dla	części	kompleksu	jako	jego	
integralna	część	lub	jako	osobne	przedsięwzięcie.

►	 Większe	budowle,	gdzie	program	budowy	wyma-
ga	zorganizowanego	przepływu	materiałów.

►	 Spontaniczny	pomysł	potencjalnych	użytkow-
ników	centrum,	którzy	widzą	w	nim	drogę	do	
osiągnięcia	wspólnych	celów.

►	 Idealną	jest	sytuacja,	gdzie	niewielkie	przepływy	
transportu	miejskiego	są	już	skonsolidowane	na	
poziomie	firmy	działającej	w	mieście	lub	firmy	
kurierskiej.

►	 Dostępność	środków	na	budowę	MCK.

►	 Istniejące	budowle,	które	można	wykorzystać	do	
budowy	MCK

►	 Duże	zaangażowanie	ze	strony	sektora	publicz-
nego	i	prywatnego	w	propagowaniu,	lub	nawet	
zmuszaniu	do	korzystania	z	MCK.

►	 Egzekwowanie	regulacji	związanych	z	transpor-
tem	towarów	nie	objętych	działaniem	centrum.

►	 Obowiązkowość	korzystania	z	Miejskiego	Cen-
trum	Konsolidacji	odniesie	skutek	tylko	wtedy,	gdy	
organizacja,	która	ten	obowiązek	nakłada	jest	w	
stanie	wpłynąć	na	wszystkich	uczestników	łańcu-
cha	dostaw.

rendez-vous	MCK
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Wnioski	dotyczące	
Miejskich	Centrów	Konsolidacji	

►	 Istnieje	bardzo	wyraźna	potrzeba	uświadomienia	
władzom	miast,	detalistom	i	operatorom	transpor-
towym,	że	powinni	rozważyć	powstanie	Miejskie-
go	Centrum	Konsolidacji	stanowiącego	część	ich	
strategii.

►	 Rządy	państw	powinny	dać	władzom	miejskim	
jasne	przesłanie,	że	kiedy	mówi	się	o	dużych	
inwestycjach	w	mieście	lub	kiedy	rekonstruowane	
są	centra	miasto,	należy	rozważyć	budowę	MCK.

►	 Proces	uświadamiania	jest	niezmiernie	istotnym	
czynnikiem	dla	końcowego	sukcesu	MCK.	Można	
go	przeprowadzać	poprzez:	

-	 	Stworzenie	odpowiednich	instrumentów	(np.			
przewodnik	lub	narzędzia	wspomagające	
planowanie	MCK)

-		 Szkolenia	dla	planistów	transportu	miejskiego.	

►	 Jeśli	nie	jest	to	inwestycja	komercyjna,	to	począt-
kowej	fazie	niezbędne	będzie	zaangażowanie	
środków	publicznych,	pozwalających	na	sfinanso-
wanie	badań	i	projektów	pilotażowych.

►	 Rozważając	powołanie	do	życia	Centrum	Konso-
lidacji,	należy	dokładnie	zmierzyć	lokalne	natęże-
nie	ruchu	i	przepływy	towarów.

►	 Następnymi	krokami	po	studium	wykonalności	i	
koniecznych	pomiarach	powinny	być:	
	
-				Okresowe	konsultacje	nad	rodzajem	testowa-

nego	Centrum	

	 -				Projekt	pilotażowy	powinien	zostać	dokładnie	
	 zbadany	przez	przedstawicieli	zainteresowa-

nych	stron,	zarówno	z	poziomu	lokalnego	jak	i	
krajowego

►	 Kiedy	powołuje	się	MCK,	wiele	czasu	zabiera	
podpisanie	stosownych	umów	z	użytkownikami	
i	powołaniem	systemu	do	życia.	Wolno	postępu-
jący	proces	negatywnie	odbija	się	na	wiarygod-
ności	finansowej,	ruchu	ulicznym	oraz	umniejsza	
zalety	systemu	dla	środowiska.

►	 Okres	próbny	działania	centrum	wymaga	finanso-
wania	pozwalającego	na	odpowiedni	rozwój	MCK	
i	aby	osiągnęło	możliwie	duży	poziom	efektywno-
ści.

►	 Pożądanym	efektem	dla	Miejskich	Centrów	
Konsolidacji	jest	sukces	finansowy	zarówno	w	
średnim	jak	i	długim	okresie	czasu,	w	wielu	przy-
padkach	nie	wymagają	one	dożywotnich	dotacji	
ze	środków	publicznych.

►	 Można	tu	oczywiście	przytoczyć	przykład	cen-
trów	współfinansowanych	ze	środków	pochodzą-
cych	z	ewentualnych	opłat	za	przejazdy.	Byłoby	
to	jednak	zasadne	tylko	wówczas,	gdy	głównym	
lub	jedynym	celem	powołania	MCK	do	życia	były	
względy	ekologiczne.

	Ograniczona	przestrzeń	dla	pojazdów	ciężarowych
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►	 Jednym	z	głównych	problemów	finansowych	jest	
alokacja	kosztów	i	zysków	z	działalności	MCK,	
czy	przypisywać	je	do	całego	łańcucha	dostaw	
lub	jego	części	czy	też	do	pojedynczego	przed-
siębiorstwa.	Nie	jest	to	proste	zagadnienie,	tak	
więc	alokacja	kosztów	i	zysków	powinna	być	
przedmiotem	szerszego	studium,	a	w	idealnym	
przypadku	zasymulowana	w	projekcie	pilotażo-
wym.

►	 Studium	i	ocena	działania	MCK	powinna	również	
skupiać	się	na	kosztach	i	zyskach	wzdłuż	łańcu-
cha	dostaw,	ale	również	traktować	sprawę	szerzej	
i	odpowiedzieć	na	pytanie	jak	zadbać	o	koszty	i	
korzyści	dla	środowiska.

►	 Istotnym	elementem	jest	również	rozwijanie	
metodologii	oceny	działania	MCK.	Pozwoli	ona	
zbudować	bazę	danych	studiów	przypadków,	w	
których	zastosowanie	MCK	jest	najbardziej	właś-
ciwe.	Wiele	z	ostatnio	utworzonych	i	prowadzo-
nych	komercyjnie	centrów	zastrzega	sobie	prawo	
do	udostępniania	pewnych	danych	i	informacji,	
ale	nawet	w	tych	centrach	powinna	być	przepro-
wadzana	dogłębna	ocena,	która	nie	wpłynie	na	
zachowanie	poufności	danych.

►	 Dokładna	ocena	powinna	zostać	przeprowadzona	
względem	istniejących	jak	i	przyszłych	MCK.

►	 Brak	jest	dobrych	doświadczeń	w	zakresie	
wdrożenia	i	funkcjonowania	centrów	tworzonych	z	
funduszy	publicznych.

►	 Aby	centra	konsolidacji	były	atrakcyjne	dla	firm	
oraz	aby	same	odniosły	sukces	powinny	być	
prowadzone	przez	jedną	bądź	kilka	kluczowych	
graczy	z	rynku,	którzy	zidentyfikowali	potencjalne	
korzyści	z	faktu	przystąpienia	do	MCK.

►	 Przyszli	operatorzy	centrum	muszą	wykazać	
gotowość	i	chęć	utrzymania	zapasu,	poddania	się	
procedurom	kontrolnym	oraz	wzięciem	odpowie-
dzialności	za	dostawę	do	„ostatniej	mili”.	sponsibi-
lity	for	the	“last	mile”	of	a	delivery.	
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Lista	kontrolna	dla	MCK	–	Część	I

Miejskie	Centra	Konsolidacji	mogą	pomagać	w	osiągnięciu	celów	ekonomicznych,	ekologicznych	jak	i	związa-
nych	z	ruchem	ulicznym.	Poniższa	lista	zawiera	pytania,	które	pomogą	określić	typ	MCK	spełniające	wymogi	
danej	sytuacji.

Pytanie

Czy	centrum	powstaje	dla	produktów	detalicznych	czy	
innych	(np.	materiały	budowlane)?

Czy	centrum	ma	być	rozwiązaniem	stałym	czy	tym-
czasowym?

Czy	MCK	ma	dostarczać	towary	do	jednej	lokalizacji	
z	jednym	właścicielem	(np.	centrum	handlowe)	czy	
do	wielu	lokalizacji	w	posiadaniu	wielu	właścicieli	(np.	
sklepy	w	różnych	budynkach)?

Jak	duży	obszar	miejski	centrum	będzie	obsługiwało?

Czy	korzystanie	z	MCK	przez	firmy	odbierające	towary	
w	obsługiwanym	obszarze,	będzie	obowiązkowe	czy	
dobrowolne?

Jakie	usługi	będzie	oferowało	MCK?

Jakimi	rodzajami	pojazdów	będą	realizowane	dostawy	
do	obsługiwanego	przez	MCK	obszaru?

Możliwe odpowiedzi	

►	 Detaliczne
►	 Inne

►	 Stałe
►	 Tymczasowe

►	 Pojedyncza	lokalizacja	(jeden	właściciel)
►	 Wiele	lokalizacji

►	 Pojedynczą	lokalizację	w	terenie	miejskim
►	 Część	terenów	miejskich
►	 Całe	miasto

►	 Obowiązkowe
►	 Dobrowolne

►	 Dostawy
►	 Odbiór	odpadów,	opakowań	i	zwrotów
►	 Obsługa	przedsprzedażna:	rozpakowywanie,	

oklejanie	itp.
►	 Magazynowanie

►	 Vany,	pojazdy	bezprzegubowe	lub	przegubowe
►	 Zwykłe	pojazdy	spalinowe	(olej	napędowy	/	ben-

zyna)	lub	przyjazne	dla	środowiska.
►	 Inne	środki	transportu	jak	np.	rowery
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Check-lista	dla	MCK	–	Część	II

Pytanie

Czy	MCK	będzie	miało	dostęp	do	innych	sieci	trans-
portowych	niż	droga?

Czy	na	terenie	MCK	będzie	działał	jeden	czy	kilu	
operatorów?

Jak	daleko	usytuowane	będzie	MCK	od	obsługiwane-
go	obszaru

Czy	poza	powstaniu	MCK	będą	towarzyszyły	inne	
kroki	w	polityce	transportowej?

Czy	istnieje	wystarczający	popyt	i	chęć	korzystania	z	
MCK	wśród	zainteresowanych	stron?

Czy	przeprowadzono	studium	wykonalności?

Czy	projekt	MCK	będzie	prowadzony	przez	sektor	
prywatny,	publiczny	czy	rozwiązanie	łączone?

Jeśli	jest	to	inicjatywa	publiczna,	czy	władze	miej-
skie,	regionalne	lub	krajowe	są	gotowe	partycypować	
w	kosztach	działania	MCK?

Możliwe odpowiedzi	

►	 Tak
►	 Nie

►	 Jedna	firma	logistyczna
►	 Kilka	firm	logistycznych

►	 ………km

►	 Nowe	regulacje	dotyczące	czasu	dostępu	oraz	
za-	i	wyładunku

►	 Nowe	przepisy	dotyczące	wagi	pojazdu
►	 Opłaty	za	przejazd
►	 Strefy	ekologiczne
►	 Inne……………………..

►	 Tak
►	 Nie

►	 Tak
►	 nie

►	 Sektor	publiczny
►	 Sektor	prywatny
►	 Rozwiązanie	łączone

►	 Tak,	w	pierwszym	okresie	działania	projektu
►	 Tak,	permanentnie	–	jeśli	zajdzie	taka	koniecz-

ność
►	 Nie,	projekt	musi	być	od	początku	finansowo	

niezależny
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O	projekcie	BESTUFS

Myśl	w	sieci	

Wymiana	doświadczeń	i	wiedzy	z	osobami	będącymi	
w	podobnej	sytuacji	w	innych	miastach	jest	istotnym	
wkładem	na	początku	własnego	projektu	innowacyj-
nego.	Taka	informacja	stanowi	często	dużo	większą	
wartość	i	posiada	większą	moc	sprawczą	niż	jakie-
kolwiek	rekomendacje	konsultantów	zewnętrznych.	
BESTUFS	umożliwia	zainteresowanym	osobom	
nawiązywanie	osobistych	kontaktów	i	ich	poszerza-
nie	w	ramach	sieci	związanej	z	miejskim	transportem	
towarów,	bez	narzucania	formalnych	struktur	czy	
zobowiązań.	BESTUFS	jest	w	tej	chwili	utrzymywany	
z	funduszy	UE,	ale	mamy	nadzieję,	że	sieć	miejskie-
go	transportu	towarowego	będzie	trwała	również	po	
zakończeniu	projektu.

BESTUFS	zachęca	czytelnika	niniejszego	Przewod-
nika	do	dołączenia	do	sieci	Partnerów	BESTUFS	lub	
do	kontaktowania	się	z	centrum	administracyjnym	
BESTUFS	jeśli	potrzebuje	pozyskać	informacje	na	
temat	kontaktów	w	Europie,	które	pomogłyby	rozwią-
zać	problem	lub	odpowiedzieć	na	konkretne	pytania.

Najlepsze	praktyki,	doświadczenia	i	rekomendacje	
związane	z	miejskim	transportem	towarów,	zebrane	
w	ramach	projektu	BESTUFS.	Współpraca	w	tej	
dużej	sieci	doprowadziła	do	wyczerpującego	potrak-
towania	tematów,	znaleźli	się	w	niej	reprezentanci	
ze	znacznej	liczby	krajów	i	zapewnia,	że	wszystkie	
punkty	widzenia	zostały	wzięte	pod	uwagę.

Sieć	BESTUFS	jest	organizacją	non-profit	i	cho-
ciaż	główne	koszty	poniesione	w	projekcie	zostaną	
pokryte	przez	Komisję	Europejską,	to	znaczna	część	
dodatkowych	nakładów	została	pokryta	przez	silnie	
zmotywowaną	załogę	Komitetu	Sterującego	(skła-
dającego	się	z	ludzi	nauki,	konsultantów	i	praktyków	
z	przemysłu),	zainteresowane	strony	oraz	osoby	
trzecie.

Europejskie	miasta:	małe	i	duże	

Jak	wskazują	doświadczenia,	najbardziej	aktywnymi	
miastami,	które	implementują	nowoczesne	rozwią-
zania	transportu	towarów,	okazują	się	być	stolice	
lub	największe	metropolie.	Posiadają	one	środki	
wspomagające	nowe	rozwiązania,	pozwalające	na	
uczestnictwo	w	sieciach	miast	i	na	wymianę	wie-
dzy	i	doświadczenia	między	sobą.	Ważnym	celem	
BESTUFS	jak	i	niniejszego	przewodnika	jest	dotarcie	
również	do	miast	małych	i	średnich,	które	są	nieco	
zdystansowane	z	punktu	widzenia	Europy.
Bariery	językowe	niejednokrotnie	powodują,	iż	
możliwości	wykorzystania	rozwiązań	z	innych	miast	
europejskich	są	ograniczone.	Właśnie	dlatego	niniej-
szy	przewodnik	został	przetłumaczony	na	17	języków	
europejskich	i	uzupełnia	ogromną	ilość	materiałów	
anglojęzycznych	dostępnych	na	stronie	internetowej	
BESTUFS	(www.bestufs.net)
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16-17	maja	2000
27	września	2000	

17-18	Styczeń	2001

10-11	Maja	2001,

30-31	Sierpnia	2001

08-09	Listopada2001

25-26	Kwietnia	2002

12-13	Września	2002

23-24	Stycznia	2003
28-29	Kwietnia	2003
18-19	Września	2003

13-14	Października	2003

13-14	Stycznia	2005

21-22	Kwietnia	2005
29-30	Września	2005

09-10	Marca	2006
20-21	Września	2006

22-23	Marca	2007
Wrzesień	2007
Marzec	2008

Identyfikacja	sieci	tematycznej	i	ustalenie	tematyki	przewodniej
Wjazd	do	miasta,	przepisy	parkingowe,	ograniczanie	czasu	
dostępu	i	pomoc	we	wdrożeniu	przepisów
Zoptymalizowane	pojazdy	do	dystrybucji	miejskiej	jako	wyma-
ganie	operatorów	transportowych	i	władz	miast
Zmiany	w	transporcie	miejskim	spowodowane	handlem	elektro-
nicznym	i	e-logistyką
Transport	kolejowy:	trwonione	możliwości	czy	wyzwanie	dla	
miast
Opłaty	za	wjazd	do	miast	i	ustalanie	cen:	jakie	są	konsekwen-
cje	miejskiego	transportu	towarowego?
Planowanie	zagospodarowania	terenu	i	modele	biznesowe	
Centrów	Dystrybucji
Skuteczne	partnerstwo	publiczno-prywatne	(PPP)	wspierające	
miejski	transport	towarowy
Nocne	dostawy:	kolejna	możliwość	dystrybucji	miejskiej
Połączony	warsztat	BESTUFS	–	EPTR
Inteligentne	Systemy	Transportowe	w	miejskim	transporcie	
towarów
Strategie	transportu	miejskiego:	odłożyć	czy	przyjąć	jako	
strategię?
Rozwiązania	konsolidacji	w	miastach:	koncepcje	i	
doświadczenia
Rozwiązania	ostatniego	kilometra
Logistyka	transportu	towarowego	w	małych	i	średnich	mia-
stach:	rozwiązania	i	sprzyjające	czynniki
Logistyka	odpadów	miejskich
Zarządzanie	miejskim	transportem	towarów	przez	firmy	i	wła-
dze	lokalne
Miasta	portowe	i	transport	towarów
N.N.
N.N.

Bruksela
Bruksela

Turyn

Haga

Drezno

Genewa

La	Rochelle

Malaga

Budapeszt
Dublin
Palmela

Maribor

Londyn

Norymberga
Kaposvar

Zurych
Wiedeń

Gothenborg
Kraje	bałtyckie
Hiszpania

Warsztaty	BESTUFS
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Dane	statystyczne,	gromadzenie	i	analiza	danych	związanych	z	transportem	towaro-
wym	w	miastach
Wjazd	do	miasta,	przepisy	parkingowe,	ograniczanie	czasu	dostępu	i	pomoc	we	wdro-
żeniu	przepisów
Handel	elektroniczny	i	miejska	dystrybucja	towarów	(zakupy	zdalne)
Opłaty	drogowe	i	miejski	transport	towarowy
Platformy	tranportu	miejskiego	(UFP)
Inteligente	Systemy	Transportowe	(ITS)
Partnerstwo	Publiczno	Ptywatne	(PPP)	w	miejskim	transporcie	towarów
Logistyka	transportu	odpadów	w	obszarach	zurbanizowanych
Eksperymenty	i	zastosowania	pojazdów	przyjaznych	dla	środowiska
Kontrola	i	egzekwowanie	przepisów	w	miejskim	transporcie	towarowym
Ograniczanie	dostępu	do	miast,	rozwiązania

BESTUFS	I		–	BPH	1

BESTUFS	I		–	BPH	1

BESTUFS	I		–	BPH	2
BESTUFS	I		–	BPH	3
BESTUFS	I		–	BPH	3
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	I		–	BPH	4
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	1
BESTUFS	II	–	BPH	2
BESTUFS	II	–	BPH	2

Przewodniki	Najlepszych	Praktyk	BESTUFS

Podręczniki	Najlepszych	Praktyk,	prezentacje,	podsumowania	wszystkich	warsztatów	i	konferencji,	lista	linków	
do	tego	Przewodnika,	narzędzie	do	wyszukiwania	najlepszych	praktyk	oraz	inne	materiały	są	dostępne	na	stro-
nie	BESTUFS	pod	adresem	www.bestufs.net	(tylko	w	języku	angielskim).
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BESTUFS centrum administracyjne

NEA Transport research and training
P.O. Box 1969
2280 DZ Rijswijk
Holandia

E-mail: bestufs@nea.nl 
Tel:  +31 70 3988 356
Fax: +31 70 3988 426

Koordynator BESTUFS 

PTV Planung Transport Verkehr AG
Stumpfstraße 1
76131 Karlsruhe
Niemcy

E-mail: dieter.wild@ptv.de
Tel:  +49 721 9651 177
Fax: +49 721 9651 696

Niniejszy Przewodnik zawiera jedynie obserwacje autorów tak więc zespół opracowujący nie pono-

si odpowiedzialności za wykorzystanie zawartych tu informacji.

Skład BESTUFS

Kraj 

Niemcy 
Wielka Brytania
Holandia
Szwajcaria
Węgry 
Czechy 
Francja 
Wielka Brytania

Francja 
Niemcy 
Francja 
Wielka Brytania
Włochy 

Firma 

PTV AG
NEWRAIL
NEA
RappTrans
Transman
CDV
LET-ISH
Univ. of Westminster

Inrets 
Deutsche Post
Paris
Univ. of Westminster
IVECO

Imię

Dieter
Tom
Martin
Martin
Janos
Jana
Jean-Louis
Julian

Laetitia 
Peter
Laurence 
Garth
Franceso

Nazwisko

Wild
Zunder
Quispel
Ruesch
Monigl
Vranova
Routhier
Allen

Dablanc 
Sonnabend
Douvin
Thorne
Massa 

E-mail

dieter.wild@ptv.de
freight@zunder.org.uk
mqu@nea.nl
martin.ruesch@rapp.ch
transman@transman.hu
jana.vranova@cdv.cz
jean-louis.routhier@let.ish-lyon.cnrs.fr
allenj@westminster.ac.uk

laetitia.dablanc@inrets.fr
P.Sonnabend@DeutschePost.de
laurence.douvin@paris.fr
GT@garththorne.plus.com
francesco.massa@iveco.com

Kontakty w sieci

Kraj

Włochy 
Hiszpania
Grecja 
Dania
Szwecja  
Finlandia
Belgia
Irlandia 
Austria 
Litwa 
Polska 
Słowenia 
Bułgaria 
Słovakia
EU 
EU 
EU 
Australia 
Japonia
Afryka Pd. 

Firma

CSST 
PROINCA 
Trademco 
NTU 
CIT 
Poyry Infra
Stratec 
Trinity 
ECONSULT
VGTU 
ILIM 
Uni Maribor 
Bulfralog 
VUD 
POLIS 
UITP 
Eurocities 
University of Melbourne 
Kyoto University 
CSIR 

Imię

Giovanni 
Guillermo 
Iro 
Lars 
Stig 
Veli 
Eric 
Hugh 
Jürgen 
Algirdas 
Maciej 
Stane 
Vikenti 
Peter 
Sylvain 
Izaskun 
Valérie 
Russell 
Eiichi 
Hans

Nazwisko

Ruberti 
Montero 
Dimitriadou 
Bentzen 
Franzen 
Himanen 
Monami 
Finlay 
Schrampf 
Sakalis 
Tumasz 
Bozicnik 
Spassov 
Zitnansky 
Haon 
Arenaza
Bénard 
Thompson
Taniguchi 
Ittman 

E-mail

giovanni.ruberti@csst.it
gmontero@proinca.com
idimitriadou@trademco.gr
ntu-aalborg@ntu.dk
stig.franzen@cit.chalmers.se
veli.himanen@kolumbus.fi
nvi@stratec.be
hugh.finlay@dit.ie
j.schrampf@econsult.at
algirs@ti.vtu.lt
Maciej.Tumasz@ilim.poznan.pl
stane.bozicnik@uni-mb.si
vspassov@vtu.bg
zitnansky@vudba.sk
shaon@polis-online.org
izaskun.arenaza@uitp.com
v.benard@eurocities.be
r.thompson@civag.unimelb.edu.au
taniguchi@kiban.kuciv.kyoto-u.ac.jp
hittmann@csir.co.za

Aktualne dane kontaktowe zamieszczone są na www.bestufs.net
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