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Wstęp

Paweł Engel1

„Zielono mi...” – pisała wiele lat temu Agnieszka Osiecka. Dziś zieleń kojarzy 
się w dużej mierze z ekologią, z rozwiązaniami i technologiami przyjaznymi dla 
środowiska i klimatu. Tym tropem podążyła też Komisja Europejska prezentując 
założenia strategiczne nazwane Nowym Zielonym Ładem, które mają stanowić 
odpowiedź na kryzys klimatyczny.

Jednym z istotnych elementów układanki, której celem jest redukcja emisji 
gazów mających wpływ na zmiany klimatyczne, jest znaczące zmniejszenie 
emisyjności transportu. Nie można zapominać jednak, że transport to nie jedyny 
obszar wymagający daleko idących zmian – elektryfikacja transportu przy 
dalszym wykorzystywaniu na dużą skalę energii produkowanej z paliw kopalnych 
prowadzi do sytuacji, w której elektryczny autobus jeździ tak naprawdę na 
węgiel.

Jakie wyzwania stoją przed polskim sektorem transportowym? Czy jesteśmy 
gotowi zazielenić transport? Skąd wiemy i co wiemy o emisji zanieczyszczeń 
w transporcie? Na te i inne pytania poszukiwaliśmy odpowiedzi wspólnie 
z ekspertami z różnych instytucji i organizacji podczas spotkania Transportowego 
Obserwatorium Badawczego, które odbyło się 26 stycznia 2021 r. Jednym 
z wniosków jest stwierdzenie, że czeka nas wiele pracy nie tylko związanej 
z technologią, ale i tej najtrudniejszej, związanej z naszymi przyzwyczajeniami. 
Czy na tę pracę jesteśmy gotowi?

1 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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1. Kilka słów o europejskim zielonym ładzie

Edyta Boratyńska-Karpiej2

12 grudnia 2019 r. Komisja Europejska wydała komunikat przedstawiający 
nowy „Europejski Zielony Ład”, który wyznacza kierunki rozwoju gospodarek 
Państw Członkowskich w perspektywie ambitnego celu klimatycznego całej 
Unii jakim jest neutralność klimatyczna do 2050 r. Jest to nowa strategia 
na rzecz wzrostu, której celem jest przekształcenie UE w sprawiedliwe 
i prosperujące społeczeństwo żyjące w nowoczesnej, zasobooszczędnej 
i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050 r. osiągnie zerowy poziom emisji 
gazów cieplarnianych netto i w ramach której wzrost gospodarczy będzie 
oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych.  Jej celem jest również 
ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE oraz ochrona zdrowia 
i życia obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi skutkami związanymi ze 
środowiskiem. Transformacja ta musi przebiegać jednocześnie w sprawiedliwy 
i sprzyjający włączeniu społecznemu sposób: na pierwszym miejscu należy 
stawiać ludzi.

Dokument przedstawia 9 głównych obszarów interwencji (strategii): 
różnorodność biologiczna, żywność, rolnictwo i obszary wiejskie, energia, 
przemysł, sektor budowlany, transport, zanieczyszczenia, klimat.

2 Ekspert ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Transformacja gospodarki UE  
z myślą o zrównoważonej 

przyszłości

Ochrona i odbudowa 
ekosystemów  

i bioróżnorodności

Zerowy poziom emisji 
zanieczyszczeń na 

rzecz nietoksycznego 
środowiska

Od pola do stołu: 
sprawiedliwy i przyjazny 

środowisku system 
żywnościowy

Przyspieszenie przejścia  
na zrównoważoną  

i inteligentną mobilność

Nikt nie zostanie pozostawiony  
w tyle (sprawiedliwa transformacja)

Finansowanie 
transformacji

Dostarczanie czystej, 
przystępnej cenowo  
i bezpiecznej energii

Zmobilizowanie sektora 
przemysłu na rzecz 
czystej gospodarki  

o obiegu zamkniętym

Budowanie  
i remontowanie w sposób 

oszczędzający energię  
i zasoby

Bardziej ambitne cele 
klimatyczne UE na lata 

2030 i 2050

Europejski 
Zielony Ład

UE w roli  
światowego lidera

Europejski Pakt  
na rzecz Klimatu

Wykres 1: Europejski Zielony Ład, źródło: https://eur-lex.europa.eu/legal-
content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640

9 grudnia 2020 r., niemal rok po opublikowaniu głównego dokumentu EZŁ, 
Komisja Europejska przedstawiła strategię dotyczącą transportu pt. „Strategia 

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640
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Zrównoważonej i Inteligentnej Mobilności – przestawianie transportu 
europejskiego na tory przyszłości” (ang. „Sustainable and Smart Mobility 
Strategy – putting European transport on track for the future”). 

Strategia zakłada, że w 2050 r. transport UE będzie:

Zrównoważony

Cele szczegółowe

do 2030 r.:
• po europejskich drogach będzie poruszać się co najmniej 30 mln pojazdów 

zeroemisyjnych; 

• 100 europejskich miast będzie neutralnych dla klimatu;

• ruch kolei dużych prędkości w Europie podwoi się (w odniesieniu do 2015 r.);

• kolejowy ruch towarowy zwiększy się o 50% (w odniesieniu do 2015 r.);

• podróże zbiorowe na trasach poniżej 500 km będą neutralne pod względem 
emisji CO2;

• transport śródlądowymi drogami wodnymi i żeglugą morską bliskiego 
zasięgu wzrośnie o 25%  (w odniesieniu do 2015 r.);

• do wprowadzenia na rynek gotowe będą zeroemisyjne statki morskie;

• intermodalny transport kolejowy i wodny będzie w stanie konkurować 
na równych zasadach z transportem drogowym w UE (w zakresie udziału 
zinternalizowanych kosztów zewnętrznych);

• do wprowadzenia na rynek będą gotowe duże zeroemisyjne samoloty;
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do 2050 r.:
• prawie wszystkie samochody osobowe, dostawcze, autobusy, a także nowe 

pojazdy ciężarowe będą zeroemisyjne;

• kolejowy ruch towarowy podwoi się (w odniesieniu do 2015 r.);

• ruch kolei dużych prędkości w Europie potroi się (w odniesieniu do 2015 r.);

• transport śródlądowymi drogami wodnymi i żeglugą morską bliskiego 
zasięgu wzrośnie o 50% (w odniesieniu do 2015 r.);

• wszystkie koszty zewnętrzne transportu w UE będą pokrywane przez 
użytkowników transportu.

Inteligentny

Cele szczegółowe

do 2030 r.:
• zautomatyzowana mobilność zostanie wdrożona na dużą skalę;

• transport pasażerski zostanie usprawniony dzięki zintegrowanym biletom 
elektronicznym. Z transportu towarowego wycofana zostanie dokumentacja 
papierowa.
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Odporny

Cele szczegółowe

do 2030 r.:
• działać będzie w pełni operacyjna, multimodalna sieć bazowa

transeuropejskiej sieci transportowej (TEN-T) wyposażona na potrzeby
zrównoważonego i inteligentnego transportu;

Do 2050 r.:
• gotowa będzie kompleksowa sieć TEN-T;

• liczba ofiar śmiertelnych we wszystkich rodzajach transportu w UE będzie
bliska zeru.
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Zgodnie z dokumentem wszystkie rodzaje transportu muszą stać się bardziej 
zrównoważone, a ekologiczne alternatywy powszechnie dostępne. Należy też 
wprowadzić odpowiednie zachęty do wdrażania transformacji. 

Aby zrealizować zakładane cele, w strategii określono łącznie 82 inicjatywy 
w 10 kluczowych obszarach działania („inicjatywy przewodnie”), z których każda 
obejmuje konkretne działania.

• Zrównoważony transport oznacza w praktyce:

• upowszechnienie bezemisyjnych pojazdów, statków i samolotów, 
odnawialnych źródeł energii, paliw niskoemisyjnych i powiązanej 
infrastruktury – na przykład poprzez zainstalowanie 3 mln publicznych 
punktów ładowania do 2030 r.;

• tworzenie zeroemisyjnych lotnisk i portów – na przykład poprzez nowe 
inicjatywy promujące zrównoważone paliwa lotnicze i morskie;

• działania na rzecz zdrowszego i bardziej zrównoważonego transportu 
międzymiastowego i miejskiego – na przykład poprzez podwojenie 
ekspresowych przewozów kolejowych i rozwój dodatkowej infrastruktury 
rowerowej w ciągu najbliższych 10 lat;

• wspieranie ekologicznego transportu towarowego – na przykład poprzez 
podwojenie kolejowego ruchu towarowego do 2050 r.;

• ustalanie opłat za emisję gazów cieplarnianych i zapewnianie 
lepszych zachęt dla użytkowników – na przykład poprzez stosowanie 
kompleksowego zestawu środków mających na celu zapewnienie 
uczciwego i efektywnego systemu opłat w całym transporcie.

• Innowacje i cyfryzacja będą kształtować sposób przemieszczania się 
pasażerów i towarów w przyszłości, o ile stworzone zostaną odpowiednie 
warunki. Strategia przewiduje:

• urzeczywistnienie multimodalnego, opartego na sieci i zautomatyzowanego 
transportu – na przykład poprzez umożliwienie pasażerom zakupu biletów 
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na podróże multimodalne i zapewnienie możliwości płynnej zmiany 
rodzajów transportu w przewozie towarów;

• pobudzanie innowacji oraz wykorzystywania danych i sztucznej inteligencji
na rzecz bardziej inteligentnego transportu – na przykład poprzez
wspieranie wdrażania dronów i bezzałogowych statków powietrznych
oraz dalsze działania na rzecz stworzenia europejskiej wspólnej przestrzeni
danych dotyczących mobilności.

• Transport jest jednym z sektorów najbardziej dotkniętych pandemią
COVID-19, a wiele przedsiębiorstw w tym sektorze doświadcza ogromnych
trudności operacyjnych i finansowych. Komisja zobowiązuje się do:

• wzmocnienia jednolitego rynku;

• urzeczywistnienia sprawiedliwego transportu dostępnego dla wszystkich
– na przykład przez zapewnienie, aby nowy transport był przystępny
cenowo i dostępny we wszystkich regionach i dla wszystkich pasażerów,
w tym pasażerów o ograniczonej możliwości poruszania się, jak również
zwiększenie atrakcyjności sektora dla pracowników;

• zwiększenia bezpieczeństwa i ochrony wszystkich rodzajów transportu.
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2. Podsumowanie spotkania transportowego 
obserwatorium badawczego – wnioski 
z dyskusji

Edyta Boratyńska-Karpiej
Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) zostało powołane, aby 
zajmować się tematami ważnymi dla transportu. Niewątpliwie postępujące 
zmiany klimatu i wpływ transportu na ten stan rzeczy są tematem niezwykle 
ważnym. Ponadto polski sektor transportowy w związku z polityką Komisji 
Europejskiej czeka wiele wyzwań. Z tego względu 26 stycznia 2021 r. odbyło się 
13 spotkanie TOB pod hasłem: Zielony ład w polskim transporcie.

Po tradycyjnym powitaniu uczestników przez Przewodniczącego 
Transportowego Obserwatorium Badawczego – pana Pawła Engela – Zastępcy 
Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania rozpoczęła 
się pierwsza część spotkania.

Sesja I
1. Prezentacja przedstawiona przez pana Adriana Mazura – Dyrektora 

Departamentu Strategii Transportu w Ministerstwie Infrastruktury pt. 
Europejska polityka transportowa – wymiar klimatyczny.

Prezentacja wprowadzała uczestników w temat spotkania. Przedstawiała 
obowiązujące dokumenty przyjęte przez Komisję Europejską oraz ich założenia. 
Dyrektor Mazur wskazał, że największym wyzwaniem stojącym przed sektorem 
transportu będzie znaczna redukcja emisyjności i osiągnięcie zrównoważonego 
rozwoju. Cel UE zakłada redukcję emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 
55% do 2030 r. i osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2050 r. poprzez 
wprowadzenie bardziej ambitnych polityk (wizja zero) i zmniejszenie, bez 
dalszej zwłoki, zależności transportu od paliw kopalnych. Transport odpowiada 
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za jedną czwartą unijnych emisji gazów cieplarnianych i wartość ta wciąż 
rośnie. Konieczne będzie więc ograniczenie emisji w sektorze transportu 
o 90% do 2050 r. aby osiągnąć neutralność klimatyczną. Będą się musiały do 
tego przyczynić wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy 
i wodny. Transport ma być zrównoważony, powszechnie dostępny w ujęciu 
multimodalnym i z zachętami do wprowadzania zmian. W Strategii UE zakłada 
się wdrażanie sieci wydajnych i multimodalnych systemów transportowych, 
w tym opartych na: kolei dużych prędkości, rozbudowanej infrastrukturze paliw 
alternatywnych, niskoemisyjnym transporcie publicznym w miastach, cyfryzacji 
transportu. Istotną rolę będzie miała również internalizacja kosztów.

2. Panel dyskusyjny pt. „Fakt czy mit: Transport ma negatywny wpływ na stan 
jakości powietrza” z udziałem:

• dr hab. inż. Artura Badydy, prof. uczelni – Politechnika Warszawska

• dr hab. inż. Wojciecha Gisa, prof. ITS – Pełnomocnika ds. RN oraz 
współpracy z JNB, Instytut Transportu Samochodowego

 Dyskusja moderowana była przez pana Pawła Engela – Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. 

Wstępem do dyskusji były fakty przytoczone przez pana Dyrektora Mazura 
w prezentacji wprowadzającej. Główny cel jaki Komisja Europejska przedstawia 
całej Wspólnocie w zakresie mobilności to 90% redukcja emisji do 2050 r. 
z całego transportu. Europejski Zielony Ład przykłada także ogromną wagę do 
sektora energetycznego, wskazując, że niemal 83% emisji gazów cieplarnianych 
w UE pochodzi z produkcji i wykorzystywania energii, z czego transport 
generuje 24% emisji. Wydaje się więc, że takie zapisy w dokumentach unijnych 
nie pozostawiają złudzeń - transport ma negatywny wpływ na stan jakości 
powietrza.  Podczas panelu zastanawiano się jednak co tak naprawdę wiemy 
o wpływie mobilności miejskiej na środowisko w Polsce. Jakie są główne 
problemy związane z transportem i rodzaje presji wywieranej przez ten sektor 
na środowisko. 

Podkreślano, że przyszłość transportu to jego równoważenie, a także 
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nowoczesne technologie typu napęd wodorowy lub elektryczny. Został 
także podjęty temat wskaźników. Pomiar wskaźnikowy cech równoważenia 
transportu jest niewątpliwie wyzwaniem. W literaturze naukowej oraz licznych     
dokumentach strategicznych organizacji międzynarodowych i krajowych 
obserwuje się niezwykle zróżnicowane podejście do tego zagadnienia.  Zdaniem 
ekspertów wskaźnik redukcji emisji CO2 nie jest adekwatny do potrzeb 
badawczych. Eksperci zastanawiali się jakie wskaźniki należałoby brać pod uwagę 
przy określaniu wpływu transportu na szeroko rozumiane środowisko. Nie 
jest to jednak łatwe pytanie. Problemem jest wyspecyfikowanie miarodajnego 
wskaźnika, który da się monitorować. Dodatkowo pojawiają się nietypowe 
miejsca np. węzły przesiadkowe – jak tutaj monitorować wpływ poszczególnych 
gałęzi transportowych na szeroko rozumiane środowisko. Problemem jest 
również ślad węglowy pojawiający się przy transporcie towarów. Ważną 
informacją byłoby również określenie wpływu na środowisko w poszczególnych 
etapach cyklu życia produktu. Dyskusja pokazała jak wiele czynników należy 
brać przy określaniu i szacowaniu kosztów zewnętrznych transportu. 

Zakres jaki obejmuje Europejski Zielony Ład w dziedzinie transportu dotyczy 
wszystkich jego sektorów – transport ma być multimodalny, bez- lub 
niskoemisyjny, cyfrowy oraz dostępny międzynarodowo. Komisja Europejska 
stawia na rozwój kolei, w ramach przenoszenia na tory ruchu towarowego, 
ale także w ruchu pasażerskim w obrębie miast oraz w połączeniach 
długodystansowych i międzynarodowych, w szczególności takich, które mogą 
stanowić alternatywę dla połączeń lotniczych. Kolej jest średnio 3 razy mniej 
emisyjna niż transport drogowy oraz 8 razy mniej niż transport lotniczy. KE 
zauważa te zależności i wskazuje na konieczność usystematyzowania informacji 
jakie dostają pasażerowie o swoim śladzie węglowym. Taka informacja może 
być prawem każdego pasażera, tak aby mógł on podjąć właściwą decyzję przy 
wyborze środka transportu, jednocześnie ważna jest możliwość offsetu tejże 
emisji. Zastanawiano się czy jest to w ogóle możliwe. Trudno opracować kalkulator 
emisyjności dla transportu drogowego. Ponadto części emisji nie jesteśmy w stanie 
ograniczyć np. pojawiających się w wyniku tarcia opon o nawierzchnię drogi. 
Wskazywano przy tym na brak danych o emisjach w czasie rzeczywistym. Można 
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do pomiaru i szacowania wykorzystać systemy wizyjne, które na bieżąco pokazują 
jakie pojazdy przejeżdżają. Dzięki temu można oszacować emisję pyłów i NO. 
Wsparciem mogą być także urządzenia zakładane w pojazdach.

Eksperci zwrócili również uwagę na fakt, że opisując zalety transportu 
elektrycznego pomijane są aspekty emisji wytwarzanych na etapie produkcji 
tych pojazdów oraz po zakończeniu ich eksploatacji.
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Sesja II
Cześć druga spotkania składała się z następujących części:

1. Prezentacja pt. „Ekologiczny transport – mapa drogowa działań”
przedstawiona przez panią dr Alicję Pawłowską – Piorun - kierującą
Zakładem Niskoemisyjnego Transportu -  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu,
Instytut Ochrony Środowiska –Państwowy Instytut Badawczy.

Ekspertka w prezentacji pokazywała kierunek niezbędnych działań mających 
na celu realizację założeń Europejskiego Zielonego Ładu w tym odniesienie 
do kwestii w jaki sposób można zaplanować redukcję szkodliwego wpływu 
poszczególnych środków transportu na klimat i środowisko. 

2. Prezentacja pt. „Rozwój zeroemisyjnych technologii w polskim
transporcie na rzecz redukcji emisji” przedstawiona przez Pana Macieja
Mazura - Dyrektora zarządzającego w Polskim Stowarzyszeniu Paliw
Alternatywnych, wiceprezydenta The European Association for
Electromobility.

Pan Dyrektor w swojej prezentacji pokazał w jaki sposób można zaplanować 
redukcję szkodliwego wpływu poszczególnych środków transportu na klimat 
i środowisko poprzez wykorzystanie zeroemisyjnych technologii. Przedstawił 
dane dotyczące europejskiego i polskiego rynku samochodów elektrycznych. 
Przedstawił również instrumenty wsparcia rozwoju zeroemisyjnego transportu 
drogowego funkcjonujące w Europie. Pan Dyrektor wskazał również na 
paradoks jaki wystąpił w 2020 r.: największy kryzys pandemiczny zazębił się 
z największym rekordem sprzedaży pojazdów elektrycznych.
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3. Prezentacja pt. „Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu 
w Polsce – wyniki Projektu LIFE Climate CAKE PL” przedstawiona przez 
pana Wojciecha Pawła Rabiegę z Krajowego Ośrodka Bilansowania 
i Zarządzania Emisjami.

W prezentacji zostały przedstawione założenia metodologiczne przyjęte 
w analizach dokonanych w ramach projektu LIFE Climate CAKE PL. Wnioski 
płynące z wykonanej analizy z wykorzystaniem modelu sektora transportu TR3E to:

• Odmienna dynamika emisji historycznych w sektorze transportowym 
w Polsce na tle Unii Europejskiej będzie miała duże znaczenie podczas 
redukcji emisji i bez wątpienia wpłynie na tempo ich zachodzenia.

• Scenariusz bazowy (BAU) będący punktem odniesienia w symulacjach 
zawartych w niniejszym raporcie jest zgodny ze scenariuszem 
referencyjnym modelu PRIMES 2016. Przyjęty w BAU średni wzrost 
aktywności transportowej na poziomie 1,5% r/r oznacza wzrost emisji z 61 
Mt CO2 w 2020 r. do poziomu 63 Mt CO2 w 2030 r. i następnie spadek do 
58 Mt CO2 w 2050 r.

• W głównym scenariuszu analitycznym (ProETSeq) wprowadzono 
dodatkowy podatek zależny od intensywności emisji spalanego paliwa, 
jakie wykorzystuje dany pojazd oraz stopniowy spadek cen pojazdów 
elektrycznych i hybrydowych, przy czym cena za tonę emisji CO2 
konwerguje do poziomu 350 EUR w 2050 r.

• Wzrost kosztów eksploatacji samochodów z napędem ICE (nałożona opłata 
od emisji CO2) oraz spadek cen pojazdów niskoemisyjnych (elektrycznych 
i hybrydowych) spowoduje dynamiczny wzrost liczby pojazdów 
elektrycznych w Polsce – około 350 tys. pojazdów rocznie.

• Zmieni się struktura floty samochodów osobowych w Polsce: 7% udział 
samochodów elektrycznych oraz 5% hybrydowych w 2030 r. oraz 54% 
elektrycznych i 10% hybrydowych w 2050 r.
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• Zmiana preferencji konsumentów, co do zakupu środków transportu, jak 
i wzrost aktywności transportu szynowego prowadziłyby do spadku emisji do 
poziomu 52 Mt CO2 w 2030 r. oraz 31 Mt CO2 w 2050 r. Możliwości redukcji 
emisji do r. 2030 wydają się być dość ograniczone, chociażby z uwagi na fakt 
relatywnie drogich nowych pojazdów niskoemisyjnych. Stąd też redukcje 
emisji CO2 w stosunku do 2005 r. są widoczne dopiero w 2050 r.

• Sektor przewozów towarów, mimo znaczącego wzrostu cen paliw 
spowodowanych opłatami za emisje, jest nadal odpowiedzialny za 
znaczący poziom emisji – 25 Mt CO2 w 2030 r. oraz 19 Mt CO2 w 2050 r. 
Wprowadzenie opłaty zależnej od emisji dla pojazdów o ładowności pow. 
3,5t może wpłynąć na spadek aktywności (a tym samym emisji) w tej grupie 
pojazdów o 6% w 2030 r. oraz o 19% w 2050 r. w stosunku do scenariusza 
bazowego – aktywność zostanie zastąpiona przez transport kolejowy.

4. Panel dyskusyjny pt. „Symbioza powietrza i transportu – koszty i korzyści, 
możliwości i bariery” z udziałem:

• Krzysztof Bolesta – współzałożyciel Fundacji Promocji Pojazdów 
Elektrycznych

• Bartłomiej Kozek – Centrum UNEP/GRID-Warszawa

• dr Alicja Pawłowska – Piorun – kierująca Zakładem Niskoemisyjnego 
Transportu –  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

• Bartosz Piłat – Koordynator projektów transportowych, Polski Alarm 
Smogowy

• Tomasz Podgajniak – Prezes Zarządu – Enerco sp. z o.o.

• dr hab. inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony Środowiska 
– Państwowy Instytut Badawczy

Dyskusja moderowana była przez Pana Pawła Engela – Zastępcę Dyrektora 
Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. 
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Podczas tej części kontynuowano dyskusję na temat kwestii danych o wpływie 
transportu na środowisko. W tym kontekście podjęte zostały również wątki 
dotyczące planowania przestrzennego oraz miksu energetycznego. 

Kluczowe jest zadanie sobie pytania: po co podróżujemy, z czego wynika 
potrzeba przemieszczania się. Zdaniem ekspertów dużym problemem w Polsce 
jest planowanie przestrzenne. Na świecie bardzo dużo się mówi o transporcie 
w kontekście przestrzeni - warto zastanowić się nad ideą miasta 15-to 
minutowego. Konieczne jest również uczciwe pokazywanie społeczeństwu 
kosztów i korzyści planowanych zmian w transporcie. Jednak należy robić 
to umiejętnie. Bardzo często niestety nieumiejętne przedstawienie tematu 
powoduje negatywne nastawienie społeczne. Niezwykle ważne jest też trafienie 
do podróżnego – wskazanie mu jaką wagę ma każda podjęta decyzja o podróży 
danym środkiem transportu.

Eksperci wskazywali koszty zmian klimatycznych – około 1% PKB kosztuje 
usuwanie skutków klęsk żywiołowych spowodowanych zmianami klimatycznymi. 
Szacuje się również, że w ciągu 10 lat z powodu emisji pyłów transportowych do 
środowiska zmarło około 26 tys. Polaków. 

Brak wiarygodnych danych jest niezwykle ważny dla biznesu. Powoduje on 
przeszacowanie lub niedoszacowanie planowanej inwestycji. Konieczne jest 
korzystanie z wiarygodnych źródeł przy pozyskiwaniu danych środowiskowych. 
Niestety, zdaniem części ekspertów, jest duży problem z danymi – głownie 
opieramy się na szacunkach. Z drugiej strony – brak danych nie jest barierą do 
podejmowania działań na rzecz poprawy środowiska i ograniczenia szkodliwego 
wpływu transportu.

Zdaniem ekspertów niezwykle niepokojące jest to, że transport jest jedyną 
gałęzią, z której emisja szkodliwych substancji cały czas rośnie. 

Jednocześnie trzeba pamiętać, że bez zmiany miksu energetycznego nie 
odczujemy żadnych zmian. Ponadto bez zbilansowania potrzeb energetycznych 
nie można myśleć o rozwoju elektromobilności. Niestety w Polsce jest 



Zielony ład w polskim transporcie

21

deficyt źródeł energii, a będzie ich coraz mniej (część niedługo trzeba będzie 
zamknąć). Dodatkowo energia w Polsce nie jest „zielona”. Trzeba szukać źródeł 
alternatywnych, które mają swoje wady i zalety (np. wodór).

Polski transport czeka duża rewolucja w związku z założeniami Europejskiego 
Zielonego Ładu.

5. Prezentacja pt. „Model transportowy na rzecz redukcji emisji” 
przedstawiona przez Panią Ewę Zofka – Zastępcę Dyrektora Departamentu 
Analiz Transportowych i Programowania, CUPT.

W prezentacji pokazano możliwości Zintegrowanego Modelu Ruchu  
przygotowanego przez Centrum Unijnych Projektów Transportowych. 
Szczegółowy opis ZMR znajduje się w dalszej części publikacji.

Podczas całego spotkania toczyła się na czacie ożywiona dyskusja. Główne tezy 
stawiane to:

• „Niestety, ale w Polsce mamy fetysz inwestycji, a niedowład eksploatacji. 
Wydajemy po 300 mln na modernizację linii kolejowej, po której potem kursują 
2 czy 4 pary pociągów. Ostatnie przykłady: Szczytno-Ełk, Dębica-Mielec. 
Zupełnie inaczej jest w Czechach, gdzie przy dużo gorszej infrastrukturze mamy 
pociąg co godzinę do każdego miasta (a do każdej wsi autobus co godzinę)”.

• „Emisja CO2 nie jest najważniejsza. Ważniejsza jest emisja PM, NOx itp. 
Modele w tym zakresie istnieją. Natomiast brak odpowiedniej jakości danych 
dotyczących potoków ruchu w miastach (szczególnie w ich centrach), 
uwzględniających klasyfikacje pojazdów. Badania tego typu realizowane były 
w Szczecinie w ramach projektu GRASS, a obecnie będą kontynuowane 
w ramach GRASS-Next”. 

• „Należy dodać kwestie produkcji energii.”

• „Dane o rocznych przebiegach samochodów wg normy Euro pozyskuje 
się z danych CEPiK. Niestety baza ta potrafi znacząco odbiegać od 
rzeczywistości.”
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• „Czy zamiast liczby zarejestrowanych samochodów nie warto przyjmować 
liczbę ubezpieczonych samochodów. Unikniemy podawania do statystyk 
samochodów które nie uczestniczą w ruchu.

• Struktura wieku pojazdów w realnym ruchu - zmierzona w Krakowie - 
pokazuje, że ok. 3/4 aut na ulicach to Euro5 i Euro6. Próbka 90 tys. aut.”

• „Autobusów z napędem elektrycznym przybywa, bo przewoźnicy kupują tabor 
tylko w przypadku uzyskania dofinansowania zewnętrznego. Od 2018 r. nie 
można kupować autobusów, które nie są pojazdami zeroemisyjnymi z dotacji 
publicznych w szczególności z dotacji UE.”

• „Samochody elektryczne stają się tańsze w Polsce, bo dostawcy dostosowali 
się do wysokości możliwych dopłat. Przykład - Nissan Leaf - przed 
ogłoszeniem granicy wartości pojazdu, który może uzyskać wsparcie 
kosztował ok. 160 tys. w wersji podstawowej. Po ogłoszeniu programu dotacji 
- cena nagle spadła do ok. 120 tys., żeby się zmieścić w programie.”

• „Cena energii elektrycznej decyduje o dość niskim wzroście w Polsce popytu 
na auta elektryczne.”

• „Bez zmiany podejścia do energetyki, nie ma rozwoju elektromobilności i dalej 
- zrównoważonego, nisko emisyjnego transportu.”

• „Czy w kontekście Regionalnych Planów Transportowych przygotowywanych 
przez regiony i konieczności określenia w nich regionalnych celów związanych 
z ograniczeniem emisji z transportu przewiduje się określenie na szczeblu 
krajowym ogólnych wymagań dla poszczególnych województw będących 
w zgodności z „Krajowym planem na rzecz energii i klimatu na lata 2021-
2030”, czy „Krajowym Programem ograniczenia zanieczyszczenia powietrza”?  
„Niestety KOBiZE nie zna odpowiedzi na to pytanie. Sugeruje zwrócić się 
z tym pytaniem bezpośrednio do Ministerstwa Klimatu i Środowiska.”
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• „Czy KOBiZE lub inne instytucje (np. Centrum Analiz Klimatyczno-
Energetycznych) dysponują aktualnymi szacunkami wskaźników emisji
z transportu w rozdzieleniu na poszczególne województwa tak by można było
określić punkt bazowy dla celów redukcji emisji do roku 2030?” „KOBiZE/
CAKE nie dysponuje wskaźnikami emisji z podziałem na poszczególne
województwa. Natomiast dla niektórych gazów cieplarnianych oraz
zanieczyszczeń szacuje emisje w podziale wojewódzkim, w tym oczywiście
z sektora transportu. Jeśli emisje byłyby przydatne, KOBiZE może je
udostępnić.”
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Zielony ład w polskim transporcie
Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

26 stycznia 2021 r.

prowadzenie – Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

9.50-10.00 Powitalna kawa wirtualnie

10.00–10.15 Otwarcie 
Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

11.10–11.20 Europejska polityka transportowa – wymiar klimatyczny.  
Adrian Mazur – Dyrektor Departamentu Strategii Transportu, 
Ministerstwo Infrastruktury  

10.40–11.35 Panel 1: Fakt czy mit: Transport ma negatywny wpływ na stan 
jakości powietrza 
dr hab. inż. Artur Badyda, prof. uczelni – Politechnika 
Warszawska 
dr hab. inż. Wojciech Gis, prof. ITS – Pełnomocnik ds. RN oraz 
współpracy z JNB, Instytut Transportu Samochodowego

11.35–11.45 Przerwa 

11.45–12.05 Ekologiczny transport – mapa drogowa działań 
 dr Alicja Pawłowska – Piorun  - kierująca Zakładem 
Niskoemisyjnego Transportu -  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, 
IOŚ-PIB
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12.05–12.25 Rozwój zeroemisyjnych technologii w polskim transporcie na 
rzecz redukcji emisji 
Maciej Mazur – dyrektor zarządzający, Polskie Stowarzyszenie 
Paliw Alternatywnych, wiceprezydent The European Association 
for Electromobility (AVERE)

12.25–12.45 Ścieżki redukcji emisji CO2 w sektorze transportu w Polsce – 
wyniki Projektu LIFE Climate CAKE PL 
Wojciech Paweł Rabiega, Artur Gorzałczyński – Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 

12.45–13.45 Panel 2: Symbioza powietrza i transportu – koszty i korzyści, 
możliwości i bariery  
Krzysztof Bolesta - współzałożyciel Fundacji Promocji Pojazdów 
Elektrycznych 
 Bartłomiej Kozek – Centrum UNEP/GRID-Warszawa 
dr Alicja Pawłowska – Piorun - kierująca Zakładem 
Niskoemisyjnego Transportu -  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, 
IOŚ-PIB 
 Bartosz Piłat - Koordynator projektów transportowych, Polski 
Alarm Smogowy 
 Tomasz Podgajniak – Prezes Zarządu – Enerco sp. z o.o. 
dr hab. inż. Krystian Szczepański – Dyrektor Instytutu Ochrony 
Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

13.45–14.00  Model transportowy na rzecz redukcji emisji 
Ewa Zofka – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 
Transportowych i Programowania, CUPT

14.00 Podsumowanie - Paweł Engel – Zastępca Dyrektora 
Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, CUPT
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3. Ekologiczny transport – mapa drogowa 
działań

dr Alicja Pawłowska – Piorun3

Abstrakt: Polska i pozostałe kraje UE mają niecałe 30 lat na osiągnięcie 
neutralności klimatycznej, w tym w obszarze transportu. Początkiem tego 
procesu było na poziomie europejskim opublikowanie „Strategii na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze 
ku przyszłości”, wskazującej listę działań regulacyjnych do 2025 r. Biorąc pod 
uwagę lokalne uwarunkowania, wszystkie kraje członkowskie – w tym Polska – 
powinny wypracować własne mapy drogowe działań prowadzących do realizacji 
ambitnych celów klimatycznych.

Temat ekologicznego transportu pojawił się stosunkowo niedawno jako element 
dyskusji o zmianach klimatu i rozwoju Unii Europejskiej. Jeszcze niedawno sektor 
transportu był postrzegany przede wszystkim przez pryzmat bezpieczeństwa 
i kwestii uzależnienia od paliw kopalnych. Narrację tę w istotny sposób zmieniły 
konkluzje COP21 w Paryżu i COP24 w Katowicach, co znalazło odzwierciedlenie 
także w prawodawstwie europejskim. 

Najważniejszym dokumentem wyznaczającym kierunki zmian w obszarze 
transportu – szczególnie tego ekologicznego – jest obecnie Komunikat Komisji 
„Europejski Zielony Ład” z grudnia 2019 r.4 Jego podstawowym założeniem 
jest przekonanie, że do osiągnięcia neutralności klimatycznej będą musiały 
przyczynić się wszystkie rodzaje transportu: drogowy, kolejowy, lotniczy 
i wodny. Jednocześnie „droga do zrównoważonego transportu wiedzie przez 

3 kierująca Zakładem Niskoemisyjnego Transportu - Krajowy Ośrodek Zmian 
Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy

4 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/
HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN

ŁKA

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/HTML/?uri=CELEX:52019DC0640&from=EN
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postawienie na pierwszym miejscu potrzeb pasażerów: trzeba zaoferować im 
tańsze, bardziej dostępne, zdrowsze i czystsze opcje od tych, z których obecnie 
najczęściej korzystają”, a „cena transportu musi odzwierciedlać jego wpływ 
na środowisko i zdrowie”. W ramach celu neutralności klimatycznej w 2050r., 
sektor transportu będzie musiał zredukować emisję gazów cieplarnianych 
o 90% i osiągnąć zerowy poziom zanieczyszczeń. Są to cele strategiczne, które
w ramach mapy drogowej działań – na poziomie europejskim i krajowym –
wymagają doprecyzowania. Tym niemniej wskazuje on jednoznacznie kierunek
prac legislacyjnych na najbliższe lata.

Realną mapą drogową działań, operacjonalizującą cele Europejskiego Zielonego 
Ładu jest natomiast Komunikat Komisji do Parlamentu Europejskiego, Rady, 
Europejskiego Komitetu Ekonomiczno-Społecznego i Komitetu Regionów 
z grudnia 2020 r. pt. „Strategia na rzecz zrównoważonej i inteligentnej 
mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości”5. W kontekście 
2050 r., Europa musi dążyć do zrównoważenia wszystkich rodzajów transportu 
jednocześnie, zadbać o szeroką dostępność zrównoważonych rozwiązań 
alternatywnych w systemie transportu multimodalnego oraz wdrożyć 
odpowiednie zachęty wspierające transformację. Zgodnie z zapowiedzią Komisji 
Europejskiej, te trzy wskazówki wyznaczają mapę działań w obszarze transportu 
na najbliższe lata. Rok po opublikowaniu Europejskiego Zielonego Ładu, Komisja 
przedstawiła szczegóły, czyli 10 inicjatyw przewodnich w ramach trzech 
obszarów tematycznych.

W ramach inicjatyw w obszarze zrównoważonej mobilności planuje się: 
upowszechnienie pojazdów bezemisyjnych, paliw odnawialnych i niskoemisyjnych 
oraz związanej z nimi infrastruktury; tworzenie bezemisyjnych lotnisk 
i portów; bardziej zrównoważoną i zdrowszą mobilność między miastami 
i w miastach; ekologizację transportu towarowego oraz ustalenie opłat za 
emisję gazów cieplarnianych i zapewnienie lepszych zachęt dla użytkowników. 
Inteligentna mobilność (obszar nr 2) wymaga urzeczywistnienia opartej na sieci 
i zautomatyzowanej multimodalnej mobilności oraz innowacji, danych i sztucznej 

5 https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:52020DC0789
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inteligencji na rzecz inteligentnej mobilności. Ostatni obszar, tj. odporna mobilność, 
wymaga natomiast wzmocnienia jednolitego rynku, uczciwej i sprawiedliwej 
mobilności dla wszystkich oraz poprawy bezpieczeństwa i ochrony transportu.

Zdaniem Komisji, powodzenie Europejskiego Zielonego Ładu zależy przede 
wszystkim od zdolności do nadania zrównoważonego charakteru całemu 
systemowi transportu. Ekologizacja transportu musi wiec stać się myślą 
przewodnią wszystkich działań w tym sektorze i w sektorach z nim powiązanych. 

Użyteczność mapy drogowej rośnie wraz ze wzrostem jej szczegółowości. 
Wspomniane wcześniej założenia uzupełniają więc cele pośrednie, takie jak 
100 europejskich miast neutralnych klimatycznie w 2030 r., oraz szczegółowe 
inicjatywy (82) na lata 2021-25. Ze względu na stosunkowo długi horyzont 
czasowy realizacji celu neutralności klimatycznej i ograniczenia do 2050 r. 
emisji z sektora transportu o 90 %, na najbliższe lata przewidziano przede 
wszystkim rewizje regulacji prawnych i wprowadzenie nowych zasad na rynku 
transportu. Przykładowo, w ramach upowszechnienia pojazdów bezemisyjnych 
planowany jest przegląd dyrektywy w sprawie OZE, rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych i dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej 
budynków, obejmujący ulepszone przepisy dotyczące infrastruktury ładowania 
na potrzeby elektromobilności (wszystkie te działania przewidziano na 2021 r.). 
Wspomniane dokumenty odnoszą się do wszystkich kategorii transportu. Dane 
pokazują jednak, że największy udział w emisji zanieczyszczeń z transportu, 
a co za tym idzie największy potencjał redukcyjny, ma transport drogowy. 
W Unii Europejskiej prawie trzy czwarte emisji dwutlenku węgla z transportu 
pochodzi właśnie z transportu drogowego. W Polsce ten udział jest jeszcze 
większy, sięgając 93-95 % Udział transportu drogowego w całkowitej krajowej 
emisji rocznej zanieczyszczeń dla dwutlenku węgla wynosi ok. 15 %, dla NOx 
– ok. 37 %, dla NMVOC – ok. 10 % i ok. 6 % dla TSP. Równie istotny jest fakt, 
że w ramach transportu drogowego emisje zanieczyszczeń z samochodów 
osobowych stanowią odpowiednio ok. 50 % dla dwutlenku węgla, ok. 30 % dla 
NOx, ok. 47 % dla NMVOC i ok. 14 % dla TSP6. 

6 Opracowanie własne KOBIZE
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Skala wyzwań jest nierozerwalnie związana z obecnym stanem parku 
samochodowego w danym kraju. Dane z publicznych rejestrów pokazują, że 
Polska ma na tym polu bardzo dużo do zrobienia w stosunku do np. państw 
skandynawskich. Na ok. 30 mln pojazdów, 23 mln to samochody osobowe7. 
Dane te objęte są oczywiście istotnym marginesem błędu, wynikającym m.in. 
z nieścisłości w rejestrach. Szacuje się, że polski park samochodów osobowych 
to od 12 do 18 mln sztuk. Liczebność parku nie jest jednak równoznaczna 
z poziomem jego emisyjności. Niestety, w przypadku Polski ponad 5 mln 
pojazdów stanowią pojazdy o normie PRE EURO, a pojazdy o normie poniżej 
EURO 5 to prawie 80 % całego zbioru. Polska ma ponadto jeden z najwyższych 
wskaźników motoryzacji w Unii Europejskiej (698 pojazdów na 1000 
mieszkańców, podczas gdy średnia UE to 602 pojazdy) i równocześnie średni 
wiek naszych pojazdów osobowych należy do najwyższych we wspólnocie. 
Realizacja mapy drogowej do 2050 r. to dla polskiego sektora transportu 
olbrzymie wyzwanie. 

Kluczowym wydaje się więc pytanie: jak w takich warunkach możemy 
zaplanować ograniczenie emisji zanieczyszczeń z transportu drogowego 
w kontekście 2050 r.?

Zarówno Komisja Europejska, jak i państwa członkowskie dysponują 
odpowiednimi narzędziami i modelami umożliwiającymi symulację drogi do 
neutralności klimatycznej w obszarze transportu do 2050 r. Pomocny jest tu 
np. model TR3E, z którego w Polsce korzysta np. KOBiZE8. Model dotyczący 
określonego sektora powinien brać pod uwagę również zmienność otoczenia. 
Pojazdy elektryczne i te z napędem wodorowym są w ostatecznym rozrachunku 
tak „czyste” i ekologiczne, jak „czyste” i ekologiczne są energia lub wodór, które 
je zasilają. Obok modelu TR3E trzeba więc brać pod też uwagę np. model 
PRIMES, który modeluje emisje związane z sektorem energetycznym. Kwestia 

7 Dane za 2018 r.
8 https://www.kobize.pl/pl/article/life-climate-cake-pl-aktualnosci/id/1666/life-

climate-cake-pl-dokumentacja-modeli-cge-d-placeenergetycznego-meesa-oraz-

transportowego-tr3e

https://www.kobize.pl/pl/article/life-climate-cake-pl-aktualnosci/id/1666/life-climate-cake-pl-dokumentacja-modeli-cge-d-place-energetycznego-meesa-oraz-transportowego-tr3e
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modelowania to tylko jeden z ważnych elementów wpływających na kształt 
mapy drogowej. Kolejnym są środki finansowe. Eric Heymann, jeden z analityków 
Deutche Banku9, powiedział, że w debacie publicznej prędzej czy później musimy 
się zmierzyć z wyzwaniem, że każde euro, każda złotówka wydana na działania 
proekologiczne, proklimatyczne – także w dziedzinie transportu – to złotówka 
lub euro nie wydane na służbę zdrowia, obniżki podatków itp. 

Strategia z grudnia 2020 r. pokazuje, że na poziomie europejskim jesteśmy 
dopiero na etapie analizy istniejących regulacji i tworzenia nowych, co powinno 
zakończyć się w 2025 r.. Nie można więc dziś jasno powiedzieć, że wiemy jak 
będzie wyglądało najbliższe kilkadziesiąt lat. Na pewno możemy jednak, na 
podstawie dotychczasowych doświadczeń, spróbować przewidzieć pewne 
trendy i zidentyfikować elementy, które z dużym prawdopodobieństwem będą 
stanowić istotny wkład na drodze do realizacji celów 2050 r.. 

Pierwszym, coraz powszechniejszym działaniem ze strony państwa jest 
wprowadzanie zakazu rejestracji określonych kategorii pojazdów w danym 
roku (przykład Wielkiej Brytanii)10. Obecnie jest to przede wszystkim 
inicjatywa oddolna państw, możliwe i oczekiwane przez niektórych jest jednak 
wprowadzenie takich regulacji na poziomie unijnym. W ramach pewności 
prawa, wejście takich regulacji w życie ma zazwyczaj stosunkowo odległą datę. 
Już teraz konieczne jest więc podejmowanie bardziej zdecydowanych działań, 
związanych przykładowo z ograniczeniem importu używanych pojazdów. 
Praktyka pokazuje, że efektywny system podatkowy preferujący pojazdy 
zeroemisyjne jest dobrym rozwiązaniem. Kolejnym są strefy czystego transportu, 
obecne w wielu europejskich mistach, lecz wciąż nie w Polsce. Obecnie 
procedowana jest nowelizacja ustawy z dnia 11.01.2018 r. o elektromobilności 
i paliwach alternatywnych, która wprowadza szereg ułatwień w tym obszarze, 
ale i nakłada na samorządy obowiązki w tym zakresie. W kontekście jakości 
powietrza w miastach, celowym wydaje się więc wprowadzenie obligatoryjnych 

9 https://biznesalert.pl/deutshe-bank-niemcy-zielony-lad-polityka-klimatyczna-
energetyka/

10 https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-54981425

https://biznesalert.pl/deutshe-bank-niemcy-zielony-lad-polityka-klimatyczna-energetyka/
https://biznesalert.pl/deutshe-bank-niemcy-zielony-lad-polityka-klimatyczna-energetyka/
https://www.bbc.co.uk/news/science-environment-54981425
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stref czystego transportu. Doświadczenie innych krajów pokazuje także, że 
dobrze skonstruowany system podatkowy oparty o zasadę bonus-malus 
potrafi skutecznie wpływać na zachowania nabywców i posiadaczy pojazdów. 
W kontekście wcześniejszych uwag o konieczności zapewnienia źródeł 
finansowania, aktualny wydaje się więc również postulat samofinansowania się 
wspomnianych rozwiązań. System podatkowy powinien ponadto oddziaływać 
na obywateli, zarówno na etapie zakupu (podatek rejestracyjny), jak i jego 
posiadania (np. roczny podatek uzależniony od normy EURO). Jest to bardzo 
skuteczne narzędzie, a przy jego wprowadzaniu ważne jest przewidzenie 
pożądanego efektu w zakresie redukcji emisji zanieczyszczeń z transportu. 
Przykładowo, warto z jednej strony zachęcać do zakupu zeroemisyjnych 
pojazdów, jednocześnie podejmując działania zmierzające do wycofania 
z użytkowanej floty pojazdów o napędzie konwencjonalnym. W przeciwnym 
razie samochody zeroemisyjne powiększą tylko liczbę pojazdów w Polsce, nie 
wpływając na redukcję zanieczyszczeń z pojazdów już użytkowanych. 

Kolejne elementy na drodze do osiągnięcia neutralności klimatycznej dotyczą 
rozstrzygnięć strategicznych. Kwestia ekologicznego transportu często 
redukowana jest w debacie publicznej do stwierdzenia, że wszystkie pojazdy 
trzeba wymienić na zeroemisyjne (wodór, energia elektryczna). Niestety, traci 
się w ten sposób właściwą perspektywę – korzyści z transportu publicznego 
i współdzielenia środków transportu. Niezbędne jest również budowanie 
świadomości w zakresie potencjału sektora transportu w kontekście mitygacji 
zmian klimatu. Wspomniane 29 lat pozostałe do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej to także okres rozwoju elektromobilności, warto pamiętać też 
o wodoryzacji transportu oraz potencjale technologii przejściowych, np. paliw
syntetycznych. Możliwym rozwiązaniem jest też tzw. retrofitting (modernizacja)
już istniejących pojazdów do wyższych standardów czystości.

Horyzont 2050 r. wydaje się odległy. Samochody mają jednak zdecydowanie 
dłuższy cykl życia niż np. telefony. Transformacja w transporcie wymaga więc 
zdecydowanie więcej czasu. Jednocześnie zmiany na drodze do neutralności 
klimatycznej będą tak fundamentalne, że wymagają bardzo przemyślanego 
przygotowania. Dla wielu komentatorów początek lat 20. tego wieku to 
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stanowczo za późno na pracę nad mapą drogową – to już czas działań. Wydaje 
się, że waga decyzji, które jako Polska musimy podjąć na drodze do ekologizacji 
transportu, wymaga wyznaczenia krajowych strategicznych priorytetów, które, 
uwzględniając nasze przewagi i słabości, pozwolą w jak najpełniejszym stopniu 
przygotować się na nieuniknione zmiany. 
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4. Zanieczyszczenia odtransportowe
w miastach – rozmowa o danych

Rozmowa z Bartoszem Piłatem - Koordynatorem projektów transportowych 
w Polskim Alarmie Smogowym

Edyta Boratyńska-Karpiej: Czy rozmawiając o wpływie transportu na 
stan jakości powietrza w polskich miastach komentujemy bieżące, stale 
aktualizowane i lokalnie weryfikowane dane? Innymi słowy: skąd czerpiemy 
informacje o wpływie transportu na jakość powietrza i na ile możemy im 
zaufać? Jakie są luki w danych?

Bartosz Piłat: Odpowiadając, jak najkrócej: rozmawiając o zanieczyszczeniach 
z transportu posługuję się szacunkami, modelami, najczęściej dotyczącymi 
wybranych miast (głównie Krakowa i Warszawy), bo tylko dla nich opracowano 
wystarczająco szczegółowe dokumenty. Ważne dane przygotowuje też 
KOBiZE11, ale tak naprawdę dopiero od dwóch lat ośrodek nabrał rozpędu 
w pracy nad zanieczyszczeniami powietrza - nie jest to krytyka wobec tej 
instytucji, raczej wskazanie, że dane dotyczące zanieczyszczeń powietrza 
odtransportowych nie były do tej pory szczególnie istotne na poziomie 
tworzenia strategii i polityk. Gdyby były to tematy ważne dla rządzących 
i wyznaczających kierunki rozwoju z pewnością doczekalibyśmy się 
szczegółowych opracowań.

Tymczasem mamy to, co mamy. Najciekawsze badania zamówił, jak dotąd 
Kraków - zdalne pomiary emisji spalin za pomocą sprzętu, który pomógł 
w ujawnieniu tzw. afery dieslowskiej, pokazały, że problem związany z emisją 
spalin jest, i jest duży, a jednocześnie liczba pojazdów, które odpowiadają za 
największy wolumen nie jest wielka. W Krakowie ok. 8% pojazdów produkuje 
25% dwutlenku azotu emitowanego z rur wydechowych.

11 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Danymi
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Podobne badania udało się Polskiemu Alarmowi Smogowemu zorganizować 
dla Warszawy. Od pół roku czekamy na analizę - uzyskanie danych z CEPiK nt. 
danych technicznych ciągnie się w niezrozumiały sposób. To trochę irytujące, 
biorąc pod uwagę, że pół mln zł, niezbędnych do przeprowadzenia tych 
pomiarów i analiz pochodzi dzięki pracy organizacji pozarządowej, podczas gdy 
dokonywanie takich pomiarów i badań od września 2020 r. jest obowiązkiem 
każdego kraju unijnego.

Kiedy już się uda wydobyć dane i powstanie analiza dla Warszawy raport 
będzie dostępny publicznie, tak samo jak ten krakowski. I znowu - KOBiZE 
wykorzystywało krakowski raport, będzie korzystało z warszawskiego. KOBiZE 
jest też instytucją, która zapowiada opracowywanie coraz ciekawszych analiz 
i raportów, pozyskuje coraz więcej danych.

Być może za kilka lat dzięki aktywności ludzi z Ośrodka będziemy dysponowali 
naprawdę precyzyjnymi danymi o emisji z transportu. Na razie zdarza mi 
się podpierać danymi z 2013 r., które pokazywały udział poszczególnych 
źródeł emisji dla stanu powietrza w Krakowie - od tamtej pory się trochę 
zdezaktualizowały, ale są przydatne, bo pokazują, że transport gra istotną rolę.

Na koniec. Tak naprawdę nie wiemy nawet ile aut w Polsce jeździ - dane z CEPiK 
są niestety nieaktualne, bo nikt nie dba o odpowiednio rzetelne zgłaszanie 
pojazdów wycofanych z ruchu.

E.B-K: Jak skutecznie analizować dostępne dane, aby móc realnie wpływać na 
podejmowanie decyzji transportowych na poziomie globalnym i lokalnym?

B.P: To bardzo trudne. Dane dotyczące spalania paliw w pojazdach pokazują 
np. bardzo dobrze emisję dla obszaru całej Polski. Kiedy jednak schodzimy na 
poziom miasta, trzeba korzystać z modeli i szacunków. Żeby więc pokazać, 
jak wielkie znaczenie ma półtora miliona aut na ulicach Warszawy trzeba się 
podpierać przykładami zza granicy. To wystarczy żeby dobitnie pokazać, jaki 
mamy problem, ale już niekoniecznie jest podstawą do zbudowania dobrej 
polityki ograniczania ruchu pojazdów. Śmiało można więc starać się o zmianę 
przepisów, które pozwoliłyby na stworzenie Stref Czystego Transportu, czy 
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wspierać polityki rozwoju transportu zbiorowego w regionach, doskonale 
argumentuje się w sprawie doszczelnienia kontroli stanu technicznego pojazdów, 
ale kiedy przychodzi określić, jaka grupa pojazdów jest największym problemem 
w danym mieście, poruszamy się po omacku.

E.B-K: Eksperci wskazują na korelację między poprawną analizą danych 
środowiskowych, a nastrojami społecznymi. Im więcej mówimy o problemie, 
tym więcej konsumentów zdaje sobie sprawę z powagi sytuacji i wymaga od 
biznesów transparentności w kwestii podejścia do ekologii. Czy podobnie 
może się dziać w kwestii wyboru środka transportu? Jakie dane przekazywać 
społeczeństwu aby mogło świadomie i efektywnie dla środowiska 
podejmować decyzję o wyborze środka transportu?

B.P: Jeśli mam być szczery to nie mamy czasu na zwykłą drogę, a więc 
systematyczną edukację i dokręcanie wymogów dla pojazdów - tak jak 
w Niemczech, gdzie regulacje zmieniały się przez 20 lat, tyleż czasu mówi się 
o zanieczyszczeniach.

W Polsce dzisiaj trzeba mówić ostro: spaliny zabijają! Pokazywać dzieci, które idą 
chodnikami miast do szkoły i wdychają spaliny. Ponadto przywozimy te dzieci do 
szkoły autem, a potem trujemy dzieci innych ludzi…

To brutalny przekaz, ale teraz nie ma czasu na wycyzelowane dane. Teraz trzeba 
mówić, że godzimy się na zabójcze trucizny w powietrzu pozwalając jeździć byle 
czym i dokądkolwiek.

Kiedy problem przebije się do powszechnej świadomości, będzie trzeba 
wskazywać konkretne rozwiązania w oparciu o dane dot. Polski… a na razie 
przypominam, że tych danych zbyt wiele nie mamy.

E.B-K: Czy pandemia koronawirusa zmienić może nasze nawyki transportowe 
i politykę, realizowaną w tym zakresie na szczeblu lokalnym i centralnym? 
Jaki może być efekt tych potencjalnych zmian na poziomy emisji gazów 
cieplarnianych z transportu - i tym samym na realizację Europejskiego 
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Zielonego Ładu i jak to uwzględnić w planowaniu wskaźników?

B.P: W ciągu roku cofnęliśmy się o dekadę, jeśli chodzi o korzystanie z transportu
zbiorowego. Lęk przed tłokiem, wspomagany absurdalnymi już po kilku tygodniach
ograniczeniami pojemności pojazdów transportu zbiorowego zbudowały
atmosferę grozy. Odczarowanie tramwajów i autobusów potrwa kilka lat.

Rachunek ekonomiczny jeszcze długo będzie zbyt słabym argumentem by 
przekonać ludzi do powrotu do zbiorowego przemieszczania się. Tak samo jak 
pogodziliśmy się z brakiem restauracji, tak samo zaakceptujemy korki i stracony 
czas. A korki będą straszne.

Obecnie szacuje się, że jedna czwarta pracowników z dużych miast nie dojeżdża 
do pracy, wykonuje ją w domu. Dane z ulic pokazują z kolei, że liczba przejazdów 
samochodami nie spadła. Spadła liczba przejazdów transportem zbiorowym. 
Kiedy trzeba będzie wrócić do pracy… Można się tylko domyślać, że pierwsze 
miesiące będą chaosem.

W okresie krótkim to nie ma znaczenia dla klimatu, ale da się wykorzystać 
długofalowo. Ponieważ ludzie będą jeszcze jakiś czas obawiać się zbiorowości, 
będą bardziej skłonni do przesiadki na rower czy skutery. W skali Polski to 
okno, aby wesprzeć te pojazdy w wersji elektrycznej - dzięki temu wzrośnie ich 
atrakcyjność, dziś kończąca się na dystansie pięciu kilometrów. W Krakowie to 
popularny dystans dojazdu do pracy, ale w Warszawie raczej nie przekraczający 
udziału 20 % Napęd elektryczny może zachęcić tych, którzy jeżdżą daleko.

Jeśli kogoś przekonuje moje podejście, to czas na decyzje jest teraz. 
W przeciwnym razie w Polsce w 2030 r. obudzimy się z utrzymanym poziomem 
liczby aut na tysiąc mieszkańców, a co więcej te auta będą spalinowe. Nie 
dlatego, że Polacy są niemądrzy. Po prostu spłacają kredyty, albo nie stać ich 
nawet na spłacanie kredytu - wybiorą więc najtańszy pojazd w rozumieniu ich 
prywatnego portfela.

Zielony ład w Polsce powinien więc przybrać trochę wymiar cyfryzacji polskiej 
telefoniki - przesiądźmy się od razu na pojazdy elektryczne i do pociągów 
oraz doskonałego transportu zbiorowego. Szkoda promować elektromobilność 
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prywatną, nie stać nas, wydłuży to dochodzenie do celu. Celujmy w jakość 
transportu zbiorowego wydając pieniądze na rozwój infrastruktury i zapewniając 
częstotliwość odjazdów. Celujmy w branże emitujące najwięcej: w taksówki, 
w lekkie dostawy miejskie. A co zrobić, żeby te inwestycje się opłaciły, emisja 
gazów cieplarnianych i zanieczyszczeń z transportu dzięki temu spadła? Dać 
priorytet transportowi publicznemu, taksówce, elektrycznemu dostawczakowi. 
Niech wjazd czymkolwiek, dokądkolwiek stanie się niemożliwy. Prosto brzmi, ale 
będzie niełatwe w realizacji.
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5. Czy wiadomo jak liczyć zanieczyszczenia
pochodzące z transportu?

Julita Kowalska12

Abstrakt: Celem artykułu jest ogólne przedstawienie problematyki związanej 
z zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu oraz stosowanymi w Polsce 
metodami oceny wpływu na zdrowie ludzi i środowisko. Transport generuje 
znaczące ilości zanieczyszczeń powietrza, emisję gazów cieplarnianych i hałasu, 
co ma szczególne znaczenie w obszarach gęsto zabudowanych. Koszty 
negatywnego wpływu transportu na środowisko i zdrowie ludzi są coraz wyższe, 
a na ich wielkość mają wpływ różne parametry, tj. m.in. prędkość pojazdów, 
zużycie paliwa czy wiek pojazdu.

Od dawna wiadomo, że transport powoduje zanieczyszczenie środowiska 
i emisję gazów cieplarnianych, tylko skąd to wiemy? Uczeni badają te zagadnienia 
od wielu lat, powstaje szereg opracowań i artykułów naukowych, ale cały czas 
pozostaje pytanie w jaki sposób policzyć, ile tych zanieczyszczeń pochodzi 
z transportu i jakie parametry należy wziąć pod uwagę? I tu nie ma jednej 
właściwej metody.

Dlatego też w 2019 r. firma Atmoterm S.A. na zlecenie CUPT podjęła próbę 
inwentaryzacji stosowanych w Polsce metod i opracowała raport pn. „Analiza 
sposobów wyliczania emisji zanieczyszczeń powietrza, gazów cieplarnianych 
i hałasu dla projektów transportowych oraz związanych z nimi kosztów 
zewnętrznych. Przegląd stosowanych w Polsce i za granicą metod i narzędzi 
szacowania wielkości zanieczyszczeń powietrza (zanieczyszczenia, gazów 
cieplarnianych i hałasu)”. 

Transport jest jednym z najpoważniejszych źródeł emisji gazów cieplarnianych, 

12 Ekspert w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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których nadmierna ilość w atmosferze przyczynia się do zmian klimatu. Jest on 
również istotnym źródłem emisji zanieczyszczeń powietrza tj.: tlenki azotu (NOx), 
pył drobny (PM10, PM2,5), tlenek węgla (CO) oraz niemetanowe lotne związki 
organiczne (NMLZO). Tlenki azotu oraz NMLZO są głównymi prekursorami 
powstawania ozonu troposferycznego, będącego zanieczyszczeniem wtórnym, 
a jego obecność w atmosferze stanowi zagrożenie dla zdrowia ludzi i środowiska. 
Szczególnie narażone na występowanie przekroczeń poziomów dopuszczalnych, 
docelowych substancji w powietrzu są obszary miejskie, gęsto zaludnione. 
Problemem na tych obszarach jest również hałas drogowy (w większości dużych 
miast występują przekroczenia dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku).

Zgodnie z danymi Europejskiej Agencji Środowiska13 sektor transportu 
odpowiada za ponad 50% emisji NOx oraz za znaczące ilości emisji pyłów.

CO NMLZO NOx PM10 PM2,5 SOx
0%

50%

10%
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Wykres 2. Udział sektora transportu w całkowitej emisji głównych 
zanieczyszczeń powietrza, źródło: Europejska Agencja Środowiska

13 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/contribution-of-the-
transport-sector-6#tab-chart_2

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/contribution-of-the-transport-sector-6#tab-chart_2
https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/daviz/contribution-of-the-transport-sector-6#tab-chart_2
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Polska jest w czołówce krajów z najbardziej zanieczyszczonym powietrzem, 
a walka ze smogiem i jego skutkami kosztuje nasz kraj 111 mld zł rocznie14, 
do tego dochodzą również koszty społeczne związane z zachorowalnością 
na choroby układu oddechowego oraz przedwczesna śmiertelność ludzi 
zamieszkujących najbardziej zanieczyszczone obszary. Zanieczyszczenia 
transportowe są niebezpieczne, z tego względu, że rozchodzą się w bliskim 
sąsiedztwie miejsc stałego przebywania ludzi. 

aglomeracja
krakowska

76,3 4,8 12,7 6,3

aglomeracja
warszawska

75,3 10,7 8,8 5,2

0% 20% 40% 60% 80% 100%

Lokalne źródła komunikacyjne

Lokalne źródła punktowe

Emisja napływowa

Lokalne źródła powierzchniowe

Wykres 3. Średnie udziały emisji w stężeniach średniorocznych NO2 na obszarze 
przekroczeń poziomu normatywnego dla aglomeracji krakowskiej i warszawskiej, 

źródło: Informacja o wynikach kontroli „Eliminowanie z ruchu drogowego 
pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe, NIK grudzień 2020

14 Delloite we współpracy z firmą InnoEnergy, 2018 r. „Czyste powietrze jako 
wyzwanie. Rozwiązania z zakresu transportu i ogrzewnictwa na rzecz czystego 
powietrza”
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Powyższy wykres wskazuje wyraźnie, że głównym źródłem zanieczyszczeń NO2 
są lokalne źródła komunikacyjne. Wpływ na ten stan ma m.in. stale rosnąca 
liczba aut poruszających się na polskich drogach. Od przystąpienia Polski do 
UE w 2004 r. liczba użytkowanych w Polsce samochodów wzrosła ponad 
dwukrotnie, a zarejestrowane w tym okresie pojazdy to w większości używane 
samochody importowane. W efekcie średni wiek użytkowanych samochodów 
osobowych wynosi blisko 15 lat15. 

Unia Europejska kładzie coraz większy nacisk na konieczność ograniczania 
emisji zanieczyszczeń również transportowych. W grudniu 2019 r. został 
opublikowany Komunikat w sprawie Europejskiego Zielonego Ładu, który 
zakłada przekształcenie UE w sprawiedliwe i prosperujące społeczeństwo żyjące 
w nowoczesnej, zasobooszczędnej i konkurencyjnej gospodarce, która w 2050r. 
osiągnie zerowy poziom emisji gazów cieplarnianych netto, i w ramach której 
wzrost gospodarczy będzie oddzielony od wykorzystania zasobów naturalnych. 
Jej celem jest również ochrona, zachowanie i poprawa kapitału naturalnego UE 
oraz ochrona zdrowia i dobrostanu obywateli przed zagrożeniami i negatywnymi 
skutkami związanymi ze środowiskiem. Dążenie do osiągnięcia neutralności 
klimatycznej wiąże się z ograniczeniem emisji m.in. w sektorze transportu o 90% 
do 2050 r. Osiągnięcie tego celu wymaga redukcji zanieczyszczeń we wszystkich 
rodzajach transportu: drogowym, kolejowym, lotniczym oraz wodnym. Jednym 
z filarów Europejskiego Zielonego Ładu jest przyjęta w grudniu 2020 r. Strategia 
na rzecz zrównoważonej i inteligentnej mobilności - wraz z planem działania, 
której celem jest zmiana sposobu przemieszczania się ludzi i transportu towarów 
w Europie oraz połączenie różnych rodzajów transportu w ramach jednej 
podróży. Strategia zakłada, że do 2030 r. przewóz pasażerów na odległości 
do 500 km będzie neutralny klimatycznie, a na drogach całej Unii Europejskiej 
będzie co najmniej 30 mln bezemisyjnych samochodów. W 2050 r. niemal 
cały transport kołowy (samochody osobowe, furgonetki, autobusy i nowe 
ciężarówki) osiągnie zerową emisję CO2. Strategia zakłada m.in. podwojenie 

15 Najwyższa Izba Kontroli, 2020 r. „Informacja o wynikach kontroli eliminowanie 
z ruchu drogowego pojazdów nadmiernie emitujących substancje szkodliwe” 
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zabojczy-smog-z-samochodowych-spalin.html

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/zabojczy-smog-z-samochodowych-spalin.html
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dostępności szybkiego transportu kolejowego w ciągu 10 lat, upowszechnienie 
bezemisyjnych statków morskich i powietrznych oraz technologii transportu 
autonomicznego.

Dla Polski osiągnięcie celów ww. Strategii będzie dużym wyzwaniem, tym bardziej, 
że zgodnie z danymi GUS w 2019 r. prawie 86% przewiezionych ładunków odbyło 
się transportem samochodowym16. Niemniej jednak podejmuje się szereg działań 
ograniczających wpływ transportu na środowisko. Finansowane są projekty 
wymiany taboru transportu publicznego na mniej emisyjny, coraz powszechniej 
wykorzystywane są samochody elektryczne i hybrydowe, promuje się transport 
publiczny, wspierane są projekty ograniczające zanieczyszczenia hałasem 
powodowane przez wagony towarowe. Dzięki m.in. tym działaniom obliczono 
szacunkowo, że poziom unikniętej emisji CO2 w 2019 r. w wyniku funkcjonowania 
transportu publicznego wyniósł ok. 1,4 mln ton CO2

17. 

Problemy emisji zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych, powodowanych 
przez transport, sprowadzają się do następujących zagadnień:

• struktury środków transportu,

• intensywności użytkowaniu środków transportu,

• modelu ruchu środków transportu,

• charakterystyk emisji zanieczyszczeń w warunkach odpowiadających
modelowi ruchu środków transportu.

16 Główny Urząd Statystyczny 2020 r. Transport-wyniki działalności w 2019 r., 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/
transport-wyniki-dzialalnosci-w-2019-roku,9,19.html

17 Obliczenia oparto na założeniach przyjętych w programie NFOŚiGW GAZELA-
Niskoemisyjny transport miejski  
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/
archiwum-konkursow-/i-konkurs-gazela/

https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2019-roku,9,19.html
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wyniki-dzialalnosci-w-2019-roku,9,19.html
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/archiwum-konkursow-/i-konkurs-gazela/
http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/system-zielonych-inwestycji---gis/archiwum-konkursow-/i-konkurs-gazela/
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Ogólnie poziom emisji zanieczyszczeń może być wyliczany zgodnie z poniższym 
schematem. 

Wielkość 
zanieczyszczeń

[t Co2eq]

Praca przewozowa

[poj-km, pas-km]

Wskaźnik emisji

[g CO2/poj-km]

Rysunek 1. Przykładowy schemat obliczeń wielkości zanieczyszczeń, 
źródło: Opracowanie własne
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Natomiast wielkość kosztów jednostkowych dla poszczególnych zanieczyszczeń 
powietrza wyliczana jest zgodnie z poniższym schematem. 

Dane 
wejściowe

Wskaźniki emisji 
zanieczyszczeń:

Pył (PM10, PM2,5,NOx, SO2, 
NMVOC) (PLN/t)

Wielkość transportu

Przebieg pojazdu (poj-km)

Obliczenia
Emisja całktowita 
zanieczyszczeń (t)

Łączne zewnętrzne koszty zanieczyszczenia powietrza (PLN)

Wskaźniki kosztów  
na zanieczyszczenie 

(PM10, PM2,5,NOx, SO2, 
NMVOC) (PLN/t)

Alokacja

Średnie koszty na pkm i tkm

Rysunek 2. Przykładowy schemat obliczeń jednostkowych środowiskowych 
kosztów zewnętrznych, źródło: opracowanie własne na podstawie Handbook on 

the external costs of transport – January 2019 
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Do najczęściej stosowanych w Polsce metod obliczania emisji zanieczyszczeń 
powietrza, gazów cieplarnianych i hałasu można zaliczyć:

• metodykę stosowaną w krajowej inwentaryzacji emisji;

• metodykę zawartą w Niebieskich Księgach (NK);

• kalkulator CUPT;

• metodykę stosowaną w programach ochrony powietrza (POP);

• metodykę stosowana w planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN).

Metodyka stosowana w krajowej inwentaryzacji emisji z sektora transportu, 
wykonywana przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(KOBiZE), obejmuje:

• w zakresie inwentaryzacji emisji zanieczyszczeń – metodykę GB 201918;

• w zakresie inwentaryzacji emisji gazów cieplarnianych – metodykę IPCC
200619.

W ww. metodykach uwzględnia się wskaźniki emisji opracowane na podstawie 
badań krajowych, a w przypadku braku wskaźników krajowych lub ich 
dużej niepewności, przyjmowane są wskaźniki domyślne. Mocną stroną 
przedmiotowych metodyk jest ich powszechne zastosowanie w krajach Unii 
Europejskiej, a w przypadku metodyki IPCC – również na świecie. Są one 
systematycznie aktualizowane i uwzględniają wyniki najnowszych badań. 

Metodyka zawarta w Niebieskich Księgach obejmujących sektor transportu 
(infrastruktura drogowa, infrastruktura kolejowa, transport publiczny) jest 
wykorzystywana powszechnie w analizach kosztów i korzyści projektów 
transportowych. Umożliwia ona obliczenie oddziaływań zmian klimatycznych. 
W tym względzie metodyka ta jest zgodna z metodyką EIB dotyczącą obliczania 
śladu węglowego.

18 https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
19 https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-
for-national-greenhouse-gas-inventories/national-greenhouse-gas-inventories/

https://www.eea.europa.eu/publications/emep-eea-guidebook-2019
https://www.ipcc.ch/report/2019-refinement-to-the-2006-ipcc-guidelines-for-national-greenhouse-gas-inventories/national-greenhouse-gas-inventories/
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W CUPT opracowano narzędzie wspomagające dla Beneficjentów i Wykonawców 
AKK projektów transportowych w postaci Kalkulatora emisji zanieczyszczeń 
i kosztów klimatu , umożliwiającego obliczanie emisji zanieczyszczeń oraz gazów 
cieplarnianych z autobusów i innych środków transportu publicznego, na podstawie 
zużycia paliwa/energii. Główną zaletą metody jest jej prostota i transparentność. 

Metodyka stosowana w programach ochrony powietrza (POP) umożliwia 
inwentaryzację emisji komunikacyjnej wraz z jej przestrzennym zróżnicowaniem. 
Do wyznaczenia wielkości emisji spalinowej wykorzystywane są zagregowane, 
krajowe wskaźniki emisji. Wskaźniki te uzależnione są od prędkości pojazdów 
poruszających się po drogach, nie są natomiast zróżnicowane z uwagi na rodzaj 
silnika (wysokoprężny, benzynowy). Stosowana w POP metodyka obliczania 
pozaspalinowej emisji komunikacyjnej (ze ścierania opon i hamulców oraz 
jezdni) oparta jest na wytycznych Europejskiej Agencji Środowiska. Zaletą 
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opisywanej metody jest możliwość użycia jej do wyznaczania emisji spalinowej 
z uwzględnieniem jej zależności od średniej prędkości poruszania się pojazdów. 
Pozwala to m.in. na wykonywanie analiz wpływu upłynnienia ruchu na redukcję 
emisji zanieczyszczeń. 

Metodyka stosowana w planach gospodarki niskoemisyjnej (PGN) służy do 
wyznaczenia wielkości emisji gazów cieplarnianych. Metodyka ta obejmuje dwa 
sposoby wyznaczenia emisji:

• podejście standardowe – emisja wynikająca tylko i wyłącznie z finalnego 
zużycia energii in situ – bardziej precyzyjne w wyznaczaniu wielkości emisji,

• podejście LCA (Life Cycle Assessment) – zastosowanie oceny cyklu życia 
produktów i usług.

W metodyce tej nie uwzględnia się rodzaju pojazdów ani prędkości z jaką 
poruszają się one po drodze. W podejściu standardowym, wskaźniki emisji 
przyjmuje się zgodnie z opracowaniem IPCC 2006.

W związku z tym, że kwestie ograniczania emisyjności transportu nabierają 
coraz większego znaczenia, szczególnie w kontekście projektów, które mogą 
być realizowane w perspektywie 2021-2027 ze środków UE, CUPT podjął 
współpracę z JASPERS oraz KOBiZE w celu wypracowania metody obliczania 
kosztów zanieczyszczeń pochodzących z transportu. Wyniki tych prac będą 
mogły być wykorzystane przy szacowaniu kosztów społecznych planowanych 
projektów transportowych.
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6. Zintegrowany Model Ruchu na rzecz redukcji 
emisji

Ewa Zofka20

Mateusz Wójcik21

Abstrakt: Podstawową daną potrzebną do obliczeń emisji zanieczyszczeń są 
potoki ruchu na danych odcinkach. Jednym z narzędzi dostarczających informacji 
w zakresie szacowania emisji zanieczyszczeń z transportu są modele ruchu, które 
mogą pokazać obciążenia sieci nie tylko w stanie obecnym, ale również albo przede 
wszystkim w horyzontach prognostycznych na planowanej sieci transportowej. 

Centrum Unijnych Projektów Transportowych opracowało Zintegrowany Model 
Ruchu (ZMR), którego podstawowym celem jest wsparcie ministerstw i innych 
instytucji, w tym spółek i podmiotów świadczących usługi publiczne w sektorze 
transportu, w procesie planowania oraz podejmowaniu decyzji inwestycyjnych 
zapewniających wiarygodną, dostępną, bezpieczną, komfortową oraz odporną 
infrastrukturę transportową, zaplanowaną na poziomie stymulującym rozwój 
gospodarczy kraju i pozwalającym na redukcję kosztów zewnętrznych.

ZMR jest narzędziem wspierającym wypełnienie warunku podstawowego 
Komisji Europejskiej w zakresie finansowania inwestycji transportowych 
w perspektywie 2021-2027.

ZMR jest również modelem przygotowanym do wspierania planowania na 
poziomie regionalnym i lokalnym, które może wynikać zarówno z modelu 
krajowego jak i powstających modeli regionalnych. ZMR może stanowić model 
bazowy i wyjściowy dla planowania regionalnego i lokalnego.

20 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych

21 Ekspert w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Model transportowy na poziomie krajowym obejmuje między innymi: transport 
drogowy, kolejowy. Ponadto umożliwia międzygałęziowe analizy transportowe 
na poziomie kraju. ZMR ma służyć do symulacji makroskopowych różnych 
scenariuszy inwestycyjnych w sposób spójny w odniesieniu do wydajności 
systemu transportowego.

Rok bazowy  
2015/2019

Rok bazowy  
2025/2030

Rozkład transportu zbiorowego  
oparty o częstotliwości  

(headway-based assignment)

Zmienne objaśniające to m.in.: liczba 
ludności, demografia, PKB, udział osób 

zmotoryzowanych

Model pasażerski Model towarowy

Sieć drogowa

Siatka połączeń 
publicznego transportu 

zbiorowego

sieć kolejowa,  
połaczenia autobusowe

Sieć dróg śródlądowych

Porty lotnicze,  
porty morskie

Rysunek 3. Struktura Zintegrowanego Modelu Ruchu,  
źródło: Opracowanie własne

Struktura modelu popytu oparta jest o rejony komunikacyjne będące gminami 
dodatkowo uwzględniając kompleksowość dużych miast w Polsce i ich 
dodatkowy podział na rejony komunikacyjne.
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Rejony komunikacyjne: gminy

Rysunek 4. Rejony komunikacyjne, źródło: Opracowanie własne

Uproszczony podział miast na rejony komunikacyjne

Rysunek 5. Podział miast, źródło: Opracowanie własne 
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W ramach prac nad ZMR został przygotowany również model towarowy. 
Model jest oparty na modelu ruchu towarów wykonanym w ramach 
opracowania byłego Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej 
pt. Analiza sektora transportu wodnego śródlądowego w zakresie wynikającym 
z modernizacji Odrzańskiej Drogi Wodnej oraz Drogi Wodnej rzeki Wisły został 
opracowany dla stanu istniejącego na 2015 i prognoz na 2030. 

Model towarowy został zintegrowany z modelem pasażerskim ZMR w zakresie 
sieci - modele posiadają tożsamą sieć bazową oraz prognostyczną. 

Mając na uwadze sezonowość procesów transportowych w ruchu towarowym 
analiza została przeprowadzona w ujęciu rocznym. 

Model towarowy uwzględnia przewozy transportem drogowym, kolejowym oraz 
wodnym.

Wracając natomiast do kwestii emisji zanieczyszczeń, w trakcie spotkania 
Transportowego Obserwatorium Badawczego w dniu 26 stycznia 2021 r. 
zaprezentowano podejście uproszczone bazujące na emisyjności wybranych 
środków transportu w oparciu o narzędzie opracowane przez Krajowy 
Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami, Instytutu Ochrony Środowiska – 
Państwowego Instytutu Badawczego (KOBIZE).
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Poniżej zaprezentowane na spotkaniu przykładowe jednostkowe współczynniki 
emisyjności dla pojazdów drogowych dla emisji CO2 w gramach/poj-km22, 
w zadanych zakresach prędkości.
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Rysunek 6. Jednostkowe współczynniki emisyjności dla poszczególnych typów 
pojazdów [g/pojkm], źródło: Opracowanie własne 

22 Emisje wyliczono na podstawie kalkulatora wskaźników emisji COPERT, KOBIZE
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Na podstawie danych uzyskanych z modelu ruchu w zakresie natężenia ruchu 
pojazdów na poszczególnych odcinkach oraz przyjętych jednostkowych 
współczynników emisyjności z kalkulatora KOBIZE zaprezentowano dzienną 
emisję CO2 poszczególnych kategorii pojazdów (samochody osobowe, lekkie 
samochody ciężarowe, samochody ciężarowe) na poszczególnych odcinkach 
w modelu.

Rysunek 7. Sumaryczna dzienna emisyjność CO2 dla pojazdów drogowych 
w 2019, źródło: opracowanie własne.
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Zaprezentowane podejście bazuje na bezpośrednich wynikach z modelu ruchu. 
Należy pamiętać, że głównym celem modelu jest pokazanie przemieszczeń 
pojazdów w skali kraju, a przedstawiona emisyjność jest szacunkowa i bazuje 
na uproszczonym podejściu. W związku z tym nie uwzględniono m.in. wpływu 
nowych technologii oraz poniższych założeń, w szczególności:

• Udziału pojazdów elektrycznych w flocie pojazdów osobowych i ciężarowych.

• Udziału pojazdów o napędzie innym niż tradycyjny.

• Rozmieszczenie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych.

• Punktowych generatorów emisji CO2 wynikającej z produkcji prądu z paliw 
kopalnianych.

• Udziału energii pochodzącej z źródeł odnawialnych (nieemisyjnych).
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Słownik skrótów

CAKE Centrum Analiz Klimatyczno - Energetycznych

CEPiK Centralna Ewidencja Pojazdów i Kierowców

CO2  dwutlenek węgla

CUPT  Centrum Unijnych Projektów Transportowych

KE Komisja Europejska

KOBiZE Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

NO tlenek azotu

NOX

suma udziałów tlenków azotu NO (tlenek azotu II) oraz NO2 (tlenek 
azotu IV, dwutlenek azotu) zawartych w spalinach przeliczonych na NO2

TEN-T Transeuropejska Sieć Transportowa

TOB Transportowe Obserwatorium Badawcze

UE Zintegrowany Model Ruchu

ZMR Zintegrowany Model Ruchu



Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami, 
tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 
pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania 
i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego 
oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju 
i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 
państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 
środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są na stronie: 
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-
obserwatorium-badawcze

Zachęcamy do współpracy i kontaktu na adres: tob@cupt.gov.pl 

mailto:tob%40cupt.gov.pl%20?subject=
https://www.cupt.gov.pl/cupt/badania-i-ewaluacja/transportowe-obserwatorium-badawcze
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