
 

AUTOBUSY      439 

Dariusz WOŹNIAK, Leon KUKIEŁKA 

NIEKTÓRE ASPEKTY LOGISTYKI TRANSPORTU 

Streszczenie 
W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem. Scharakteryzowano jego pod-

stawowe rodzaje, zwrócono uwagę na infrastrukturę  transportową, niektóre operacje i procesy trans-
portowe, oraz aspekty logistyczne z tym związane. Przedstawiono wybrane przykłady modelowania 
procesów transportowych. Analizowane zagadnienie zilustrowano na wykresach i rysunkach. 

WSTĘP 

Transport to zespół czynności polegający na przemieszczaniu dóbr materiałowych w cza-
sie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych. Zasadniczym celem trans-
portu [1, 2, 4, 5] jest organizowanie i zsynchronizowanie fizycznego przepływu dóbr materia-
łowych od producentów lub hurtowników do ostatecznych konsumentów przez wszystkie 
fazy procesu produkcyjnego zgodnie z zarządzaniem logistycznym – rys. 1 [5]. 

 
Rys. 1. Wzajemne relacje logistyczne transportu 
Źródło: [5]. 

System transportowy jest też często określany jako uporządkowana całość wszystkich ga-
łęzi transportu działających na określonym obszarze, a więc obejmująca cały majątek trwały 
i obrotowy transportu, czynnik ludzki i międzygałęziowe połączenia wewnętrzne tej całości, 
a także powiązanie całości systemu transportu z otoczeniem.  

1. RODZAJE PODSYSTEMÓW TRANSPORTOWYCH 

Wyróżnia się następujące, podstawowe rodzaje systemów transportowych: 
– czynny – zbiór technicznych środków transportu, 
– bierny – zbiory szlaków transportowych, wielkość i rozmieszczenie ładunków oraz urzą-

dzenia warunkujące prawidłowe funkcjonowanie środków transportowych. 
Wymogi stawiane transportowi przez logistykę: 

– taniość, 
– terminowość dostaw, 
– niezawodność, 
– duża częstotliwość dostaw, 
– bezpieczny transport, 
– obsługa małych przesyłek, 
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– sprawna organizacja przewozów. 

2. CHARAKTERYSTYKA GAŁĘZI TRANSPORTU 

W poniższym punkcie w ujęciu typowo praktycznym przedstawiono podstawowe rodzaje 
transportu wraz z ich zaletami i wadami [1, 3, 4, 6, 8, 9]. 

2.1. Transport samochodowy 
Zalety: 

– sfery zastosowania transportu wyznaczają jedynie obszary kontynentów, 
– największa spośród wszystkich gałęzi spójność i gęstość dróg, 
– najkorzystniejsze dostosowanie sieci dróg do rozmieszczenia obiektów przy drogach, 
– przystosowanie środków transportu do przewozu niemal wszystkich ładunków, 
– dobre właściwości związane z czasem trwania transportu, a zwłaszcza szybkości eksplo-

atacyjnej, najkorzystniejsza dostępność w czasie, duża częstotliwość, możliwość korzysta-
nia z najdogodniejszych tras, 

– największa możliwość wykonywania przewozów w relacji obiekt – obiekt. 
Ograniczenia: 

– nierównomierność w przestrzennym rozwoju sieci dróg kołowych i niski stan techniczny 
dróg, 

– stosunkowo wysokie koszty przemieszczania wynikające ze słabej degresji kosztów jed-
nostkowych. 

2.2. Transport kolejowy 
Zalety: 

– zdolność do przewozów masowych, 
– relatywnie niskie stawki przewozowe przy dostawach na średnie i duże odległości wynika-

jące z silnej degresji kosztów jednostkowych, 
– stosunkowo rozległa sieć połączeń kolejowych dobrze dostosowana do lokalizacji, głównie 

rynków zaopatrzenia i zbytu, 
– duża dostępność przestrzenna wynikająca ze znacznej gęstości sieci dróg i punktów trans-

portowych, 
– specjalistyczny tabor, przystosowany do przewozu ładunków o zróżnicowanej podatności 

transportowej, 
– możliwość dowozu do przewoźników innych gałęzi transportu, 
– przewozy mieszane, 
– transport proekologiczny w odniesieniu do transportu samochodowego. 

Wady: 
– czas dostawy towarów, 
– dowóz towarów do stacji kolejowych i przeładunkowych (transport kombinowany). 

2.3. Transport lotniczy 
Zalety: 

– krótki czas trwania przewozu (obsługa ładunków wymagających bardzo szybkiego przesyłu), 
– regularność i terminowość dostaw, 
– zapewnia duże bezpieczeństwo przewożonym ładunkom. 

Wady: 
– niewielka ładowność samolotów, 
– niekorzystne rozmieszczenie przestrzenne sieci punktów transportowych (konieczność 

posługiwania się środkami innych gałęzi transportowych – transport kombinowany), 
– wysoki poziom stawek frachtowych. 
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2.4. Transport morski 
Zalety: 

– nieograniczona struktura towarowa wymiany handlowej, 
– silna degresja jednostkowych kosztów przemieszczania towarów, 
– łatwy dostęp do głównych światowych centrów gospodarczych, którą to rolę spełniają 

z reguły porty morskie na poszczególnych kontynentach, 
– nieograniczony praktycznie zasięg pływania statków. 

Wady: 
– czas transportu; 
– potrzeba dowozu i odwozu (transport kombinowany). 

2.5. Żegluga śródlądowa 
Zalety: 

– zdolność do masowych przewozów ładunków o niskiej wartości, 
– niskie ceny przewozowe (duża degresja kosztów jednostkowych), 
– wysoki stopień bezpieczeństwa przewozu towarów wrażliwych na wstrząsy czy wibracje, 
– małe zużycie zasobów naturalnych (energii, siły roboczej, deficytowych materiałów tere-

nu), 
– niewielki wpływ na środowisko naturalne. 
– Wady: 
– wydłużony czas dostaw, 
– małe bezpieczeństwo ładunków wrażliwych na wilgoć, 
– niski poziom uregulowania polskich rzek. 

2.6. Transport rurociągowy 
Transport rurociągowy to przestrzenne przemieszczanie cieczy, skroplonych gazów, wo-

dy i niektórych towarów sypkich. np. transport ropy naftowej i gazu, transport pyłu węglowe-
go z kopalni do położonej w pobliżu ciepłowni lub elektrowni. 

Zalety: 
– zdolność do masowych przewozów produktów płynnych i gazów, 
– niskie koszty przemieszczania, 
– korzystna oferta z punktu widzenia czasu transportu (duża przepustowość rurociągów oraz 

duża niezawodność), 
– ochrona ładunków przed niekorzystnym wpływem warunków atmosferycznych, 
– niska uciążliwość dla środowiska naturalnego. 

Wady: 
– słaba dostępność przestrzenna (rzadka oraz niespójna sieć), 
– wysokie nakłady na budowę i utrzymanie infrastruktury sieci (przepompownie, stacje 

w miejscach docelowych), 
– wysoki udział kosztów stałych w cenie transportu. 

Przy doborze odpowiednich środków transportu bierze się pod uwagę: koszt, dostępność, 
szybkość, rzetelność, wielkość przesyłki. 

3. INFRASTRUKTURA TRANSPORTOWA 

Kryteria [3, 5] (klasyfikacja pionowa): 
– stosunek drogi przewozu do środka przewozu (transport wehikułowy, przesyłowy), 
– środowiska transportowe (transport lądowy, powietrzny, wodny), 
– gałąź transportu (transport samochodowy, kolejowy, rurociągowy i żegluga morska). 

Kryteria [3, 5] (klasyfikacja pozioma): 
– według przedmiotu przewozu, 
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– według formy własności (transport państwowy, prywatny), 
– według terytorium gospodarczego (transport krajowy, międzynarodowy). 

Obecnie pojedyncze przedsiębiorstwo transportowe ma ograniczone możliwości, przed-
siębiorstwa muszą się rozszerzać i wchłaniać postęp techniczny, w tym logistykę elektro-
niczną i systemy komputerowe. Aby mogły funkcjonować musi być stworzona odpowiednia 
infrastruktura transportu. W praktyce mamy dwa rodzaje infrastruktury: 
– liniową, 
– punktową. 

Rozszerzeniem infrastruktury transportowej jest infrastruktura transportowo-logistyczna 
(która powstaje obecnie), w skład której wchodzą: 
– infrastruktura transportowa, 
– infrastruktura magazynowa, 
– urządzenia manipulacyjne, 
– wszystko związane z opakowaniem, 
– infrastruktura informatyczna. 

Przyporządkowując infrastrukturę transportową dla poszczególnych rodzajów transportu 
można zauważyć, że kształtuje się ona następująco: 
– dla transportu samochodowego: liniowa – drogi kołowe, autostrady, bardzo gęsta sieć, 

punktowa – brak. 
– dla transportu kolejowego: liniowa – drogi szynowe, mniej gęsta sieć, punktowa – stacje 

kolejowe. 
– dla żeglugi śródlądowej: liniowa – rzeki, jeziora, kanały, punktowa – porty rzeczne. 
– dla transportu morskiego: liniowa – naturalna + kanały i podejścia do portów, punktowa – 

porty morskie. 
– dla transportu lotniczego: liniowa – korytarz lotniczy (naturalny) + naziemna sieć punk-

tów, które prowadzą samolot przez dany korytarz (system nawigacyjny część liniowej), 
punktowa – porty lotnicze. 

4. ŚRODKI TRANSPORTU 

Urządzenia techniczne do przemieszczania ładunku, osób i informacji. 
Cechy systemu transportowego: niepodzielność, długi okres przedsięwzięć i długi okres 

użytkowania. 
Ogólny podział środków transportu przedstawiono na rys. 2 [5].  
Można tu także wyróżnić: 

– środki przewozowe: 
– zespół trakcyjny w tym: pojazd trakcyjny, lokomotywa, ciągnik, holownik, pchacz, ra-

kieta nośna; pojazd ładowny, przyczepa, wagon, barka, satelita, 
– tabor autonomiczny w tym: samolot, samochód, barka motorowa, statek, wahadłowiec, 

– środki przesyłowe: 
– przewodowe w tym: rurociągi, linie elektryczne, światłowody, 
– do transportu bliskiego w tym: kolejki linowe, taśmociągi, transportery, urządzenia do 

transportu pionowego. 
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Rys. 2. Ogólny podział transportu 
Źródło: [5]. 

5. PROCES TRANSPORTOWY 

W pewnym uproszczeniu proces transportowy to zbiór kolejnych faz [5] w łańcuchu pro-
stym (rys. 3) lub złożonym (rys. 4). W takich układach może on występować jako: 
– prosty – przebiega wówczas bez powtarzania faz. 
– złożony – powtarzanie się tych samych faz, najczęściej w określonej kolejności od miejsca 

dostawy do miejsca odbioru. 

 

 
Rys. 3. Łańcuch transportowy prosty 
Źródło: [5]. 

 

ŁAŃCUCH TRANSPORTOWY 

Jednoczłonowy łańcuch transportowy Wieloczłonowy łańcuch transportowy 

Transport kombinowany 

Transport kolejowy 
załadowanych pojazdów 

samochodowych 
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w pojemnikach 

Transport przerywany 
ze zmianą pojemnika transportowego 

często z pośrednim magazynowaniem; 
ułatwienie za-, wy- i przeładunku 

dzięki paletom 

 
Rys. 4. Łańcuch transportowy złożony 
Źródło: [5]. 
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6. PRZYKŁADY MODELOWANIA PROCESÓW TRANSPORTOWYCH  
 
 
 
 

Punkt nadania                 Punkt odbioru 
 

Optymalizujemy ładunek i drogę 

 

Rys. 5. Wzajemne relacje logistyczne transportu 
Źródło: [5]. 
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Rys. 6. Wzajemne relacje logistyczne transportu 
Źródło: [5]. 
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Rys. 7. Wzajemne relacje logistyczne transportu 
Źródło: [5]. 

7. WSPÓŁZALEŻNOŚĆ STRATEGII PRZEDSIĘBIORSTWA 

Problem transportu w logistycznej sieci zależności [3] jest charakteryzowany przez trans-
portowany towar, strukturę i cechy zaopatrywanego regionu, lokalizację punktów dostaw 
i odbioru oraz rodzaj oferty i popyt, poglądowy schemat przedstawiono na rys. 8 [5]. 

8. ODMIANY TRANSPORTU 

Transport kombinowany – to transport intermodalny przy użyciu tego samego pojemnika 
transportowego np. kontenerów, palet przy użyciu kolei, statków żeglugi śródlądowej oraz 
transportu drogowego do odwozu i dowozu jednostek ładunkowych [8, 9]. 

Transport intermodalny – to transport przy pomocy przynajmniej dwóch gałęzi transpor-
tu, tej samej jednostki ładunkowej, przy użyciu jednego dokumentu przewozowego [8, 9]. 

Transport multimodalny – transport ładunku dwiema gałęziami transportu [8, 9]. 
Transport bimodalny – nie wymaga żadnego sprzętu przeładunkowego i ma najkorzyst-

niejszy współczynnik masy taboru do masy towaru [8, 9]. 
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Strategia przedsiębiorstwa 
Polityka produktowa; Segmentacja geograficzna rynków; Polityka 
finansowa; Wzrost; Marketing (kanały; obsługa klienta; warunki 
sprzedaży); Organizacja i personel. 

Strategia logistyczna 
Produkcja czy zakup; Lokalizacja zakładu, moce produkcyjne; 
Sprzedawcy; Zapasy; Magazynowanie; Proces zamawiania; 
System informacyjny; Transport; Organizacja i personel. 

Transport 
Usługi transportowe (wybór środka transportowego; wybór 
przewoźnika; transport prywatny); Zawieranie umów; Negocjacje; 
Pośrednictwo; Warunki handlowe; Źródła (systemy informacyjne; 
finansowe; organizacyjne; zaplecze; wyposażenie). 

Otoczenie: 
rynkowe 
- ekonomiczne, 
- konkurencja, 
- klienci, 
- dostawcy. 
transportowe 
- regulacja, 
- legislacja, 
- technologia, 
- ekonomiki 
szczegółowe 
- strategie 
przewoźników. 

 
Rys. 8. Wzajemne relacje w strategii przedsiębiorstwa 
Źródło: [3]. 

PODSUMOWANIE 

W artykule przedstawiono niektóre aspekty związane z transportem i jego rolą we współ-
czesnej logistyce. Uwzględniając wymogi edytorsko-redakcyjne artykułu, zagadnienie opra-
cowano w ujęciu typowo praktycznym.  

Zwrócono uwagę na klasyfikację różnych gałęzi transportu i ich potencjalne możliwości, 
zaakcentowano rolę współczesnej infrastruktury transportowo-logistycznej. Zaprezentowano 
niektóre przykłady modelowania łańcuchów transportowych.  
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SOME ASPECTS OF TRANSPORT LOGISTICS 

Abstract 
The article presents some aspects connected with transport. The authors have presented its basic 

types, taking into consideration the transport infrastructure, some transport operations and process 
and the logistic aspects connected with these issues. Chosen examples of transport processes modeling 
have been presented. The article also encompasses diagrams and figures being a graphic illustration 
of the analyzed problems. 
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