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Wstęp

Paweł Engel1

W marcu 2021 r. spotkanie Transportowego Obserwatorium Badawczego po 

raz drugi poświęcone było problematyce Europejskiego Zielonego Ładu. Wiele 

wątków dyskusji było wspólnych z pierwszym spotkaniem, pojawiły się również 

zagadnienia nowe. 

Dyskusja, którą zainicjowaliśmy jest prowadzona w bardzo ważnym momencie. 

Z jednej strony stoimy u progu kolejnej perspektywy finansowej UE, w trakcie 

której uwaga z całą pewnością skupiona będzie w dużym stopniu na kwestiach 

zmian klimatycznych. Z drugiej strony można usłyszeć głosy, że przed nami 

kluczowe dziesięciolecie, w trakcie którego możemy albo zapobiec katastrofie 

klimatycznej, albo doprowadzić do sytuacji, w której zmiana klimatu i jej skutki będą 

trudne do przewidzenia i groźne dla przyszłości ludzkości.

Kluczowe jest zatem nie tylko, aby o dobrych praktykach i nowych 

rozwiązaniach rozmawiać, ale również, aby wprowadzać je w życie.

1 Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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1.  Podsumowanie spotkania Transportowego 
Obserwatorium Badawczego  

Edyta Boratyńska-Karpiej2

Europejski sektor infrastruktury drogowej odgrywa kluczową rolę w osiąganiu 

celów założonych w Europejskim Zielonym Ładzie poprzez dostarczanie 

odpowiednich rozwiązań, dzięki którym środowisko drogowe i infrastruktura 

będą bardziej zrównoważone, przyczyniając się w ten sposób do redukcji emisji 

gazów cieplarnianych. 

Niestety sektor transportowy jest jedynym sektorem w Unii Europejskiej (UE), 

w którym do tej pory nie poczyniono prawie żadnego postępu klimatycznego, 

a w ciągu najbliższych lat przewidywane jest w nim także najszybsze tempo 

wzrostu. Ze względu na brak postępów w sektorze transportowym, generowane 

przez niego emisje, które stanowiły niecałą jedną szóstą całkowitych 

emisji gazów cieplarnianych w UE, obecnie przekraczają już jedną czwartą. 

Konsekwencje w Polsce to:

• 44 tys. osób umiera co roku na choroby spowodowane zanieczyszczeniem 

powietrza.

• Przez pyły zawieszone umiera o 8% osób więcej zarażonych covid-19.

• Polskie miasta są niezmiennie w czołówce miast najbardziej zanieczyszczonych 

wśród miast europejskich.

2 Ekspert ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Pytanie czy jesteśmy w stanie zmienić sytuację tylko zmieniając transport?

Podczas spotkania Transportowego Obserwatorium Badawczego 

zorganizowanego 30 marca 2021 roku pt. Polski transport drogowy 
w Zielonym Ładzie w gronie eksperckim dyskutowano na temat tego, czy 

europejski sektor infrastruktury drogowej odgrywa kluczową rolę w osiąganiu 

celów założonych w Europejskim Zielonym Ładzie. Czy dostarczanie 

odpowiednich rozwiązań, dzięki którym środowisko drogowe i infrastruktura 

będą bardziej zrównoważone, spowoduje znaczącą redukcję emisji gazów 

cieplarnianych.

Tradycyjnie  uczestników powitał Przewodniczący Transportowego 

Obserwatorium Badawczego – Pan Paweł Engel – Zastępca Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania.

1. Prezentacja pt. Dylematy decyzyjne w kształtowaniu proekologicznego 
systemu transportowego – prof. dr hab. inż. Marianny Jacyny – Dziekana 

Wydziału Transportu, z Politechniki Warszawskiej
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Prezentacja wprowadzała uczestników w temat spotkania. Zrównoważony 

rozwój transportu oraz ochrona środowiska naturalnego należą do obszarów 

zainteresowania, które są związane z  kształtowaniem  proekologicznego  

systemu  transportowego. W  dokumentach  UE  dotyczących  wspólnej  

polityki transportowej i transportu już od wielu lat są przyjęte cele, 

priorytety oraz odpowiadające im działania, które mają na celu zapewnienie 

zrównoważonego rozwoju w danym obszarze. Kształtowanie  systemu  

transportowego  z  uwzględnieniem aspektów  ekologicznych  jest  zagadnieniem  

wieloaspektowym. Przy jego analizie należy wziąć pod uwagę, m.in.:

• potrzeby nabywców usług transportowych, 

• potencjał  techniczny  dostawców  usług  transportowych, w  tym ich 

możliwościami na wprowadzanie zmian, 

• stan infrastruktury transportowej, 

• rozwiązania  w  zakresie  organizacji  ruchu  w  poszczególnych obszarach, 

regionach.

• politykę transportową danego kraju czy regionu, 

• uwarunkowania ekologiczne.

2. Panel dyskusyjny I pt. Czy Polskę stać na ekologiczny transport?, w którym 

udział wzięli Panowie:

• Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu Elektromobilności i Gospodarki 

Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

• Maciej Mazur –  Dyrektor Zarządzający Polskie Stowarzyszenie Paliw 

Alternatywnych, Wiceprezydent, The European Association for Electromobility

• Maciej Wroński – Prezes Transport i Logistyka Polska 

• Marcin Żabicki –  Dyrektor ds. rozwoju, Izba Gospodarcza Komunikacji 

Miejskiej
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Dyskusja moderowana była przez Pana Pawła Engela – Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT. 

Z uwagi na położenie geograficzne Polski, utrzymanie odpowiednich mocy 

transportowych jawi się jako kluczowe dla odpowiedniego funkcjonowania 

gospodarki, zwłaszcza w kontekście międzynarodowej wymiany handlowej. Na 

polskim terytorium krzyżują się ważne szlaki komunikacyjne: północ-południe 

oraz wschód-zachód. Zdecydowanie ważną rolę odgrywa tu transport drogowy.

Transport odpowiada za 15% polskich emisji CO
2
, czyli mniej więcej 63 Mt. 

Aż 98% tych emisji pochodziło z transportu drogowego, przede wszystkim 

– z samochodów osobowych i ciężarowych (te dwie kategorie pojazdów 

odpowiadały za 88% „drogowej” produkcji CO
2
).

Taka sytuacja sprawia, że przed polskim transportem stoi szereg wyzwań 

związanych z polityką UE zmierzającą do osiągnięcia stanu neutralności klimatycznej 

do 2050 roku. Podnoszenie ambicji klimatycznych UE związane z wdrażaniem 

Zielonego Ładu już wkrótce będzie odciskać swoje piętno na tym sektorze. 

Panel rozpoczął się od pytania tytułowego: czy Polskę stać na ekologiczny 

transport drogowy? Czy stać nas jako kraj, ale też czy stać na to polskie miasta 

i wreszcie czy stać na to przeciętne polskie gospodarstwo domowe. Zdaniem 
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Dyrektora Bylińskiego ekologia jest niewątpliwie droga, ale powinniśmy myśleć 

o niej tak, że jeżeli nic teraz nie zrobimy na rzecz ekomobilności to Polska 

za kilka lat stanie się bardzo negatywną wyspą w całej Europie. Powinniśmy 

traktować wydatki w tej kwestii jako wydatek inwestycyjny, który za parę lat 

zacznie przynosić korzyści. Nie stać więc Polski, aby stać w miejscu. Z drugiej 

strony Prezes Wroński podkreślał, że polskich przewoźników nie stać na zakup 

ciężarówek z napędami przyjaznymi środowisku, ale też podkreślił, że jest mało 

rozwiązań technologicznych dostosowanych do ich potrzeb. Również Dyrektor 

Żabicki wskazywał, że samorządów także nie stać na ekologiczny transport miejski. 

Kupno autobusów niskoemisyjnych jest w tej chwili możliwe, gdyż dostępne są 

środki unijne. Ze środków własnych samorządy nie byłyby w stanie zastępować 

autobusów z napędem Diesla napędami elektrycznymi czy wodorowymi.

W sektorze transportowym istnieje niewiele skalowalnych możliwości 

dekarbonizacji. Warto promować wszelkiego rodzaju rozwiązania, ale jedynymi 

technologiami, które realnie umożliwiają dekarbonizację na dużą skalę do 

2030 roku, wydają się być elektryfikacja i biopaliwa. Projekty wodorowe są 

incydentalne z wielu względów. Zdaniem Dyrektora Mazura w przyszłości nie 

będzie jednego dominującego systemu. Z drugiej jednak strony z uwagi na 

założenia Zielonego Ładu powinniśmy wykorzystywać technologie, które są 

obecnie najbardziej zaawansowane w kontekście ich wdrażania.

Eksperci wskazywali również, że alternatywą w transporcie drogowym może być 

napęd gazowy, ale to rozwiązanie również ma swoje plusy i minusy.

Eksperci rozmawiali również na temat czy w Polsce jest możliwe wprowadzenie 

zakazu sprzedaży czy zakazu rejestracji pojazdów z silnikami spalinowymi. 

Takie rozwiązania już wprowadziły m.in. Holandia, Dania i Belgia. Z drugiej 

strony trzeba jednak rozważyć co będzie skuteczniejsze: zakaz sprzedaży 

czy zakaz rejestracji pojazdów z silnikami spalinowymi czy może możliwość 

wjazdu samochodów niskoemisyjnych do strefy czystego powietrza w mieście. 

Konieczne jest niewątpliwie opracowanie strategii jak przekonać Polaków do 

zmiany przyzwyczajeń komunikacyjnych.
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Podkreślono również, że koniecznie trzeba pamiętać skąd energia pochodzi. 

Przy aktualnym pochodzeniu energii elektrycznej w Polsce, jeśli zamienimy cały 

transport z napędem Diesla na transport elektryczny, to niestety globalna emisja 

jeszcze wzrośnie. Powinno się więc w obecnej sytuacji rozważać bardziej próby 

przenoszenia emisji, gdyż nie ma technologii, która odwęgli transport.

Zdaniem jednego z ekspertów warto też pamiętać, że jeżeli zostanie narzucona 

jakaś konkretna technologia to koszty jej wprowadzenia najprawdopodobniej 

poniesie obywatel.

3. Panel dyskusyjny II pt. Ekologiczne skutki rewolucji technologicznej na 
drogach, w którym udział wzięli Panowie:

• Marek Gawroński –  Wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem 

publicznym, Dyrektor sprzedaży na Polskę i Kraje Bałtyckie

• dr hab. Stanisław Iwan – Dziekan Wydziału Inżynieryjno-Ekonomicznego 

Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Prof. AM

• Tomasz Tonder – Dyrektor PR & Corporate Affairs Grupy Volkswagen Group 

Polska Sp. z o.o. 

• Marcin Wolak – Prezes Polskiego Instytutu Transportu Drogowego 

Dyskusja moderowana była przez Pana Pawła Engela – Zastępcę Dyrektora 

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w CUPT.

Po polskich drogach jeździ już albo dopiero ponad 10 tys. aut elektrycznych  

(10 377) i ponad 11 tys. hybryd typu plug-in (11 632). - dane według stanu na  

28 lutego 2021 roku W 2020 roku aut benzynowych i diesli z drugiej ręki trafiło 

do Polski około 840 tys. sztuk.  Średni wiek sprowadzanych do Polski używanych 

samochodów z silnikiem benzynowym to 12-13 lat. W ciągu 16 lat obecności w UE 

sprowadziliśmy do Polski 15 milionów używanych samochodów.

Dyskusja rozpoczęła się od pytania trochę przewrotnego: czego nie należy 

robić (jakich decyzji nie należy podejmować) przy dekarbonizowaniu transportu 

drogowego. Zaproszeni eksperci wskazywali, że nie można zaprzestać wspierania 
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elektromobilności, w tym nie można zapominać o konieczności wprowadzenia 

standardów ładowania (na przykład ładowarki do autobusów powinny być 

kompatybilne). Zdecydowanie nie powinniśmy zapominać o kwestiach takich jak 

emisje lokalne, dlatego nie powinniśmy mówić tylko o dekarbonizacji transportu. 

Warto też pamiętać, że transport to nie tylko pojazdy, ale również ich produkcja 

i utylizacja. Nie ulega również wątpliwości, że transport kolejowy nigdy nie 

zastąpi w 100% transportu drogowego. Nie da się bowiem wyeliminować 

samochodów z centrum miast. 

Firma Volvo już od jakiegoś czasu ma kompleksowy plan klimatyczny, który 

dotyczy emisji dwutlenku węgla we wszystkich swoich działaniach. Ambicją 

firmy jest osiągnięcie neutralności klimatycznej do 2040 roku. Nie traktuje ona 

polityki klimatycznej jako zagrożenia, bardziej jako szansę i wyzwanie. 

Historia koncernu Volkswagen nie zawsze była „zielona” (dieselgate), ale Koncern 

ma również aspiracje, żeby osiągnąć neutralność klimatyczną. W 2019 roku. 

ogłosił „goTOzero” czyli deklarację działania na rzecz środowiska. Jednym 

z punktów w deklaracji jest to, że Volkswagen rozwija elektromobilność we 

wszystkich obszarach, aby przyczyniać się do poprawy jakości powietrza 

w miejscu użytkowania pojazdu. Green deal zdecydowanie przyspiesza 

elektryfikację. Do 2030 roku zgodnie z założeniami marka Volkswagen 

w Europie będzie sprzedawała 70% samochodów elektrycznych, w przypadku 

Grupy ta wartość to 60%. Oznacza to większą dostępność pojazdów 

zeroemisyjnych w kontekście przeciętnego użytkownika. Wraz ze wzrostem 

wolumenu dostępnego na rynku, cena pojazdów powinna się również obniżać. 

Trzeba jednak pamiętać o emisji dwutlenku węgla z sieci produkcyjnej i szerszej 

działalności, a także w łańcuchu dostaw. Niestety zazwyczaj zapomina się o tych 

aspektach. Całą winę za zły stan powietrza zrzuca się jedynie na pojazdy.
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4.  Warsztat pt. Polska przyszłość transportu drogowego w Zielonym Ładzie, 
w którym udział wzięli Państwo:

• Zbigniew Kołodziejek –  Marketing Manager - DAF Trucks Polska Sp.z o.o.  

• Urszula Stefanowicz – Polski Klub Ekologiczny – Oddział Mazowiecki

• dr Wojciech Szymalski –  Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

Dyskusja moderowana była przez Panią dr Alicję Pawłowską – Piorun - kierującą 

Zakładem Niskoemisyjnego Transportu -  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, IOŚ-PIB.

Podczas warsztatu eksperci zastanawiali się:

• Czy sam transport drogowy może ocalić świat od katastrofy klimatycznej? 

(Według Billa Gates’a tylko zatrzymanie emisji gazów cieplarnianych może 

uratować świat przed katastrofą.)

• Czy Europejski Zielony Ład to dla drogowego transportu w Polsce: szansa czy 

zagrożenie?

• Jak przemysł transportowy  zamierza wykorzystać politykę klimatyczną?

• Zdrowie czy pieniądze? - co powinno być głównym argumentem w polityce 

państwa?

• Kij czy marchewka? – co zadziała na przyzwyczajenia Polaków?
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Główne wnioski z przeprowadzonej dyskusji:

Konieczna jest 
edukacja w zakresie 
ekojazdy

Ecoinfrastruktura również  
tworzy miejsca pracy,
a więc zmiany w transporcie 
nie wpłyną na koniunkturę 
gospodarczą.

Potrzebny jest „i kij i marchewka” - ograniczenia
i zakazy dla Diesli ale jednocześnie dostępność 
do transportu publicznego.

Samochód musi stać się bardziej 
narzędziem, a nie symbolem 

świadczącym o statusie społecznym.

Konieczne jest przygotowanie strategii 
promującej ekologiczny transport - 
narzędzia powinny być odpowiednio 
dostosowane do potrzeb.

Nagranie z webinarium jest dostępne na kanale CUPT na Youtube. 

W kolejnych częściach publikacji została rozwinięta większość wątków podjętych 

podczas dyskusji panelowych.3

3 Do przekazania swoich artykułów zostali zaproszeni wszyscy paneliści. Nie 
wszyscy jednak skorzystali z możliwości pisemnego wypowiedzenia się.
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Czat
Podczas całego spotkania toczyła się na czacie ożywiona dyskusja. Główne tezy 

stawiane to:

Indywidualna mobilność nie ucierpiała w wyniku pandemii. 

Transport samochodowy towarowy wzrósł o 1%  

(średnia w 12 miesięcy) w 2020 roku.

Dzisiejsze dane pozwalają mówić o niedostatecznej podaży usług 

transportowych w stosunku do popytu. O tym, czy faktycznie 

nastąpił wzrost popytu, a nie spadek podaży będziemy wiedzieć 

po opublikowaniu danych za 2020 rok przez Eurostat.

Patrząc na dane z bramownic nie mamy tam informacji 

o procentowym udziale pustych przebiegów. Nie ma danych 

dotyczących stopnia wykorzystania przestrzeni ładunkowej.

Średnia prędkość pociągu towarowego w Polsce poniżej 15km/h. 

Brak punktów przeładunku. Brak łatwego dostępu do torów.

Istnieją takie stałe połączenia, powoli (może zbyt wolno), ale 

pojawiają się nowe. To czego brakuje to narzędzi, które pozwolą 

na wymianę informacji o takich połączeniach oraz dostępnej 

przestrzeni ładunkowej, a także ułatwiających możliwość 

rezerwacji i skorzystania z tychże połączeń.
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CNG4 i LNG5 to jednak paliwa kopalne.  I niemające żadnego 

przełożenia na redukcję emisji (CO
2
, NOx, PM).

Napęd gazowy jako mniej sprawny, nie zastąpi Diesla. Lepsze 

parametry redukcji CO
2
 uzyskuje się w przypadku oleju 

napędowego syntetycznego produkowanego z odpadów: 

organicznych: tłuszcze, odpady roślinne, zwierzęce itd. Takie 

paliwo nazywa się HVO (Hydratyzowany Olej Roślinny).

Transport ma zaniedbywalną cenę w przypadku wielu towarów 

- gdyby miał znaczący wpływ na cenę, to byśmy nie sprowadzali 

towarów z Chin. A przynajmniej nie tyle. 

Polska produkuje najbrudniejszą energię w UE, ale na to pracuje 

już od 20 lat - zaniedbując politykę w stosunku do OZE6.  

Gorsza jest chyba tylko Bułgaria.

Produkcja samochodów spalinowych powinna się zakończyć 

mniej więcej w 2030 roku, jeśli chcemy osiągnąć neutralność 

klimatyczną przed 2050 rokiem - zważywszy na czas 

użytkowania. Albo zasilać je paliwami z odzyskanych substancji 

szkodliwych. To jednak wcale nie oznacza, że samochodów 

spalinowych nie będzie na drogach - bo będą jeszcze długo po 

tym jak przestaną być produkowane.

4 ang. compressed natural gas - sprężony gaz ziemny

5 ang. liquefied natural gas – skroplony gaz ziemny

6 Odnawialne źródła energii
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Daty narzucone przez Europejski Zielony Ład to bardzo trudne 

daty, ale patrząc na zmiany regulacji oraz wprowadzane przez 

europejskich producentów pojazdów – możliwe.

Rozwiązaniem mogłyby być metrobusy, a także trolejbusy, 

autobusy i tramwaje z priorytetem w ruchu i koordynacja przez 

inteligentne systemy transportowe.
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Polski transport drogowy w Zielonym Ładzie
Webinarium w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

30 marca 2021 r.

prowadzenie – Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

9.50-10.00 Powitalna kawa wirtualnie

10.00–10.10 Powitanie 
Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

10.10–10.30 Dylematy decyzyjne w kształtowaniu proekologicznego 
systemu transportowego 
prof. dr hab. inż. Marianna Jacyna – Dziekan Wydziału 

Transportu, Politechnika Warszawska

10.30–11.40 Panel 1: Czy Polskę stać na ekologiczny transport? 

 Moderator: Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

 Szymon Byliński – Dyrektor Departamentu Elektromobilności i 

Gospodarki Wodorowej, Ministerstwo Klimatu i Środowiska 

 Maciej Mazur –  Dyrektor Zarządzający Polskie Stowarzyszenie 

Paliw Alternatywnych, Wiceprezydent AVERE 

 Maciej Wroński – Prezes Transport i Logistyka Polska 

 Marcin Żabicki –  Dyrektor ds. rozwoju, Izba Gospodarcza 

Komunikacji Miejskiej

11.40–12.00 Przerwa
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12.00–13.00 Panel 2: Ekologiczne skutki rewolucji technologicznej na 
drogach

 Moderator: Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu 

Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

 Marek Gawroński –  Wiceprezes Volvo Polska ds. relacji z sektorem 

publicznym, Dyrektor sprzedaży na Polskę i Kraje Bałtyckie

 dr hab. Stanisław Iwan – Dziekan Wydział Inżynieryjno-

Ekonomiczny Transportu, Akademia Morska w Szczecinie, Prof. AM

 Tomasz Tonder – Dyrektor PR & Corporate Affairs Grupy 

Volkswagen Group Polska Sp. z o.o. 

 Marcin Wolak – Prezes Polskiego Instytutu Transportu 

Drogowego

13.00–14.00 Warsztat: Polska przyszłość transportu drogowego w Zielonym 
Ładzie

 Moderator: dr Alicja Pawłowska – Piorun - kierująca Zakładem 

Niskoemisyjnego Transportu -  Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, 

IOŚ-PIB

 Zbigniew Kołodziejek –  Marketing Manager - DAF Trucks Polska 

Sp.z o.o.  

 Urszula Stefanowicz – Polski Klub Ekologiczny – Oddział 

Mazowiecki

 dr Wojciech Szymalski –  Prezes Instytutu na rzecz Ekorozwoju

13.55–14.00 Podsumowanie  
 Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT
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2. Polska elektromobilność potrzebuje wsparcia

Jan Wiśniewski7

Sektor transportu w Polsce stoi obecnie przed szeregiem poważnych wyzwań. 
Flota składa się w przeważającej mierze z wiekowych samochodów spalinowych, 
a rynkowy udział pojazdów zeroemisyjnych wciąż pozostaje niższy niż  
w większości państw członkowskich UE. Potencjał polskiej elektromobilności 
jest jednak bardzo znaczny. Według prognoz, w 2025 roku po drogach w Polsce 
może jeździć nawet ok. 317 tys. samochodów całkowicie elektrycznych. 
Konieczne jest jednak wprowadzenie odpowiednich zmian legislacyjnych oraz 
wdrożenie efektywnego systemu dofinansowania zeroemisyjnego transportu.

Sektor transportu odpowiada za 24% łącznych emisji gazów cieplarnianych 

w Polsce.  Na podstawie danych EEA8, w latach 1990-2017 emisje z tego 

sektora w Polsce wzrosły aż o 206%, przy średniej w UE na poziomie 28%. 

Coraz poważniejszym problemem w polskich miastach pozostaje również smog. 

Według danych IQAir z 2019 roku, spośród stu europejskich miast najbardziej 

zanieczyszczonych pyłem PM 2.5 aż dwadzieścia dziewięć znajduje się w Polsce. 

Co więcej, Polska jest czwartym najbardziej zanieczyszczonym krajem PM 2.5 

w UE. Jednocześnie, spalinowy transport drogowy powoduje powszechne 

przekroczenie dopuszczalnych norm hałasu. Z danych Głównego Inspektoratu 

Ochrony Środowiska wynika, że w 2018 roku na 92 % polskich dróg poziom 

hałasu przekraczał 60 dB w dzień, zaś  na 85% dróg poziom hałasu przekraczał 

55 dB w nocy. Jednym z największych wyzwań, przed jakimi staje Polska, jest 

również konieczność przeprowadzenia wielowymiarowej transformacji w sektorze 

energetycznym. Aż 80% energii elektrycznej wytwarzanej w Polsce jest 

pozyskiwane z węgla. To najwyższy udział tego typu energetyki w UE.

7 Ekspert Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych

8 The European Economic Area
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Z kolei zasilana węglem elektrownia w Bełchatowie jest największym, 

pojedynczym emitentem dwutlenku węgla na terytorium Wspólnoty. 

Jednocześnie, polski wskaźnik udziału energii ze źródeł odnawialnych znajduje 

się na niskim poziomie. Wynosi 12,2%, podczas gdy średnia w państwach 

członkowskich UE to 19,7%. Tylko w pięciu państwach członkowskich udział 

energii ze źródeł odnawialnych jest niższy niż w Polsce. Co szczególnie istotne, 

polski rząd do dziś nie wyznaczył daty odejścia od konwencjonalnej energetyki 

węglowej. Obowiązujący harmonogram zamykania wybranych kopalń do 2049 

roku, nie obejmuje wszystkich obiektów tego typu, a ponadto planuje się 

zagospodarowanie kolejnych złóż.
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Zeroemisyjny transport w Polsce znajduje się w początkowej fazie rozwoju. 

Krajowy rynek motoryzacyjny od wielu lat pozostaje zdominowany przez 

pojazdy z napędem konwencjonalnym, z których znaczną część stanowią 

wiekowe samochody z silnikami wysokoprężnymi. W ostatnich trzech latach 

tylko nieco ponad 1/3 samochodów sprzedawanych na polskim rynku stanowiły 

nowe pojazdy (po 36% w latach 2018 i 2020 oraz 37% w roku 2019). Ponadto, 

Polska jest największym importerem samochodów używanych w UE. Od 2000 

roku do Polski sprowadzono z zagranicy ok. 16 mln takich pojazdów. Co istotne, 

średni wiek importowanych samochodów stopniowo wzrasta. O ile w listopadzie 

2001 roku wynosił 7,4 lat, o tyle w listopadzie 2020 roku już 11,89 lat, co 

stanowi historyczny rekord. Przy czym 48% samochodów było wyposażone 

w silniki Diesla (dane IBRM Samar). Polska jak do tej pory nie wprowadziła 

skutecznych środków przeciwdziałających importowi pojazdów używanych. 

Mimo ujawnionych z 2020 roku planów podwyższenia akcyzy, jak do tej pory 

nie uległy one skonkretyzowaniu.  W konsekwencji Polska dysponuje jednym 

z najstarszych parków pojazdów w Europie. Na podstawie danych ACEA9, średni 

wiek samochodów osobowych w Polsce wynosi 14,1 lat, zaś w UE średnia to 

11,5 lat. Tylko w 7 państwach członkowskich UE średni wiek samochodów 

osobowych jest wyższy niż w Polsce. Podobna sytuacja ma miejsce w przypadku 

pojazdów użytkowych. Średni wiek samochodów dostawczych w Polsce to 

13,6 lat, natomiast w UE – 11,6 lat. Średni wiek takich pojazdów jest wyższy 

niż w Polsce tylko w 5 państwach członkowskich UE. Co więcej, Polska jest 

europejskim centrum drogowego transportu ciężkiego. Posiada największą 

flotę samochodów ciężarowych w UE, z czego 98% jest wyposażone w silniki 

Diesla. Polska flota ciężarówek stanowi 18,5% całej floty takich pojazdów 

w UE. Analogicznie sytuacja przedstawia się w segmencie autobusów. Nasz 

kraj posiada największą flotę autobusów w UE, z czego 97% jest wyposażone 

w silniki Diesla. Polska flota stanowi 17,7% całej unijnej floty autobusów. W tym 

kontekście park pojazdów z napędem elektrycznym wciąż jest niewielki.

9 The European Automobile Manufacturers’ Association
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Jak wynika z „Licznika Elektromobilności”, uruchomionego przez Polskie 

Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) oraz Polski Związek Przemysłu 

Motoryzacyjnego (PZPM), pod koniec stycznia 2021 roku po polskich drogach 

jeździło 19 671 elektrycznych samochodów osobowych, z których 52% 

stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV)10 – 10 294 szt., a pozostałą 

część hybrydy typu plug-in (PHEV)11 – 9 377 szt. Park elektrycznych 

samochodów dostawczych i ciężarowych liczył  864 szt., zaś flota elektrycznych 

motorowerów i motocykli pod koniec stycznia osiągnęła liczbę 9 025 szt. 

Jednocześnie w polskich miastach jeździły 442 elektryczne autobusy. Wraz ze 

wzrostem liczby EV rozwija się również infrastruktura ładowania. Pod koniec 

stycznia w Polsce funkcjonowało 1 395 ogólnodostępnych stacji ładowania 

pojazdów elektrycznych (2 711 punktów). 33% z nich stanowiły szybkie stacje 

ładowania prądem stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego 

(AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. Mimo pandemii COVID-19 

i poważnego kryzysu na rynku motoryzacyjnym, rozwój zeroemisyjnego 

transportu w Polsce przyspieszył szczególnie mocno w roku ubiegłym. 

Odnotowano szereg rekordów w zakresie sprzedaży zelektryfikowanych 

pojazdów. W 2020 roku zarejestrowano 9 879 osobowych samochodów 

z napędem elektrycznym (wzrost o 140% r/r), 322 elektryczne samochody 

ciężarowe i dostawcze (wzrost o 13% r/r) oraz aż 201 elektrycznych autobusów 

(wzrost o 253% r/r). Sieć ogólnodostępnej infrastruktury powiększyła się 

natomiast o 353 stacje (826 punktów). Warto jednak odnotować, że mimo 

znaczących wzrostów procentowych, pod względem liczby rejestracji 

osobowych i dostawczych EV Polska wciąż znajduje się daleko od europejskich 

liderów elektromobilności, zwłaszcza uwzględniając wielkość krajowego rynku 

motoryzacyjnego.

10 ang. battery electric vehicles

11 ang. plug-in hybrid electric vehicles
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Rozwój zeroemisyjnego transportu w polskich realiach napotyka szereg 

barier, zarówno natury ekonomicznej, jak i prawnej.  Pomimo systematycznie 

spadających cen i faktu, że w segmencie premium niektóre modele BEV 

wypadają pod względem kosztów zakupu korzystniej od swoich spalinowych 

odpowiedników, kwoty, które należy przeznaczyć na nabycie samochodów 

elektrycznych, pozostają wyższe niż w przypadku pojazdów z napędem 

konwencjonalnym. Różnice są szczególnie wyraźne w odniesieniu do 

samochodów popularnych segmentów. Wysokie koszty zakupu należy uznać 

za decydującą przyczynę niskiego udziału BEV i PHEV na polskim rynku 

motoryzacyjnym. Co istotne, oprócz programów pilotażowych z 2020 roku, 

w Polsce nie został wprowadzony jak do tej pory system wsparcia finansowego 

nabywców pojazdów elektrycznych, który w wielu państwach członkowskich 

UE stanowi jeden z podstawowych czynników stymulujących rozwój 

elektromobilności. Brak subsydiów ma szczególne znaczenie w kontekście 

nieobowiązywania zachęt natury podatkowej (nie licząc symbolicznego 

zwolnienia/obniżenia akcyzy oraz wyższych odpisów amortyzacyjnych) 
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ani systemu bonus-malus zakładającego wyższe obciążenia fiskalne dla 

najbardziej emisyjnych pojazdów. Ponadto, mimo iż Ustawa o elektromobilności 

i paliwach alternatywnych obowiązuje już od 22 lutego 2018 roku, w Polsce 

wciąż funkcjonują, niezależne od czynników ekonomicznych, bariery 

legislacyjno-administracyjne, które w sposób negatywny wpływają na 

tempo rozwoju zeroemisyjnego transportu. Wśród nich można wymienić 

m.in. najdłuższe w Europie procedury przyłączania stacji ładowania do sieci 

elektroenergetycznej. Czas realizacji przyłącza przez Operatora Systemu 

Dystrybucyjnego – w zależności od uwarunkowań danej lokalizacji – może 

trwać od 3 miesięcy do nawet 3 lat. W rezultacie przewlekłych procedur 

tempo rozbudowy ogólnodostępnych stacji ładowania jest znacznie niższe 

niż w wielu krajach europejskich. Ponadto, z uwagi na brak dedykowanych 

regulacji prawnych, mieszkańcy budynków wielorodzinnych w Polsce mają duże 

trudności w uzyskaniu zgody na instalację punktu ładowania na przynależnych 

do nich miejscach parkingowych. Zasady ogólne interpretowane są przez 

zarządców w taki sposób, że zgoda na instalację ładowarki jest uznawana 

za przekraczającą zwykły zarząd, wskutek czego konieczne jest uzyskanie 

zgody większości właścicieli. Powoduje to przewlekłość całego procesu, który 

rzadko kończy się sukcesem. Co więcej Polska wciąż nie dokonała transpozycji 

do krajowego porządku prawnego postanowień dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) 2018/844, które wprowadzają (m.in. w odniesieniu 

do budynków mieszkalnych wielorodzinnych mających więcej niż 10 miejsc 

parkingowych) obowiązek instalacji infrastruktury kanałowej (kanałów na 

przewody elektryczne), na wszystkich miejscach parkingowych, aby umożliwić 

w późniejszym etapie uruchamianie punktów ładowania pojazdów elektrycznych. 

W celu identyfikacji i usunięcia tych przeszkód Polskie Stowarzyszenie Paliw 

Alternatywnych realizuje projekt „Biała Księga Elektromobilności”. W ramach 

inicjatywy PSPA powołano sześć grup roboczych: ds. Podatków i Taryf, ds. 

Infrastruktury Ogólnodostępnej, ds. Infrastruktury Budynkowej, ds. Wsparcia 

Samorządów, ds. Wsparcia i Promocji Rynku oraz ds. Wsparcia Technologii 

Wodorowych. Praca grup roboczych koncentruje się na wypracowaniu 

propozycji odpowiednich zmian legislacyjnych, których wprowadzenie 

doprowadzi do przyspieszenia rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce.
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Problemem pozostaje również niska świadomość społeczna w dziedzinie 

elektromobilności.  Na podstawie raportu PSPA „Barometr Nowej Mobilności 

2019/2020 aż 86% Polaków przyznaje, że nie dysponuje wystarczającą wiedzą 

dotyczącą ładowania pojazdów elektrycznych. Jedynie co 10 respondent 

potrafi odróżnić złącza ładowania oraz wymienić rodzaje dostępnych stacji. 74% 

badanych nie wie, czym różni się hybryda typu plug-in od klasycznej hybrydy. 

79% ankietowanych zadeklarowało brak wiedzy lub posiadanie niewystarczającej 

wiedzy dotyczącej kosztów eksploatacji EV, 77% zasad działania pojazdów 

tego typu, a 65% znajomości przywilejów i systemów wsparcia. 93% osób 

niebędących użytkownikami EV nie jest w stanie wskazać lokalizacji ładowarek 

w swojej w miejscowości. W celu podniesienia świadomości społecznej 

w dziedzinie elektromobilności, PSPA, wspólnie z Krajowym Ośrodkiem Zmian 

Klimatu, zainicjowało kampanię elektromobilni.pl, której celem jest edukacja 

na temat pojazdów elektrycznych. To pierwsza w Polsce i jedna z najbardziej 

kompleksowych w Europie inicjatyw na rzecz rozwoju zeroemisyjnego transportu. 

W projekt zaangażowało się kilkadziesiąt podmiotów i instytucji aktywnych 

w obszarze elektromobilności w Polsce, w tym koncerny motoryzacyjne: 

BMW, Daimler, Nissan, Volkswagen i Toyota, sektor infrastrukturalny: ABB, 

PKN ORLEN i Nexity. Wśród partnerów są ponadto: PKO Leasing, Arval, Garo, 

GO+EAuto, GreenWay, Volvo, LOTOS, Energa Grupa ORLEN oraz LeasePlan. 

Kampania została objęta patronatem Ministerstwa Klimatu i Środowiska, 

Ministerstwa Rozwoju, Pracy i Technologii oraz Ministerstwa Infrastruktury. 



Polski transport drogowy w Zielonym Ładzie

27

Patronat nad kampanią objęły także liczne ambasady, m.in. Niderlandów, 

Wielkiej Brytanii, Szwecji, Izraela, Niemiec, izby handlowe oraz kilkadziesiąt 

polskich samorządów.

W celu dynamizacji polskiego rynku zeroemisyjnego transportu, w czerwcu 

2020 roku Ministerstwo Klimatu i Środowiska oraz Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosiły uruchomienie trzech 

nowych, pilotażowych programów wsparcia elektromobilności. Z zapowiedzi 

wynikało, że ich łączny budżet wyniesie niemal blisko 150 mln zł. Pierwszy 

nabór wniosków w ramach wdrażanych instrumentów wsparcia rozpoczął 

się 26 czerwca, a zakończył 31 lipca 2020 roku  Budżet programu „Zielony 

samochód - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu osobowego 

(M1)” ustalono na 37,5 mln zł. Dofinasowaniem został objęty zakup całkowicie 

elektrycznego (BEV), fabrycznie nowego samochodu osobowego kategorii 

M1. Warunki pierwszego naboru zakładały, że nabywane pojazdy nie mogły 

być wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej w rozumieniu 

unijnego prawa konkurencji, w tym działalności rolniczej. Ponadto nie mogły 

zostać wprowadzone do ewidencji środków trwałych wykorzystywanych 

w działalności gospodarczej. Wsparcia udzielano w formie dotacji. Jej 

maksymalna wysokość wynosiła 18 750 zł lub do 15% kosztów kwalifikowanych. 

Górny limit cenowy pojazdu objętego wsparciem ustalono na 125 tys. zł.
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Według oficjalnych informacji, suma środków zarezerwowanych na kolejny 

z programów, „Koliber – taxi dobre dla klimatu – pilotaż”, wyniosła 40 mln zł. 

Instrument został dedykowany mikro-, małym i średnim przedsiębiorcom 

posiadających licencję na przewóz osób w transporcie drogowym. Wsparcie objęło 

zakup lub leasing nowych pojazdów elektrycznych (BEV) kategorii M1 oraz zakup 

lub montaż punktu ładowania o mocy do 22 kW. Dofinansowania udzielano w formie 

dotacji (do 20% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 25 tys. zł) lub pożyczek 

(do 100% kosztów kwalifikowanych). Maksymalny koszt kwalifikowany zakupu lub 

leasingu jednego pojazdu elektrycznego wraz z kosztem zakupu i montażu jednego 

punktu ładowania nie mógł przekroczyć 150 000 zł.
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Kolejnym z programów ogłoszonych przez NFOŚiGW był „eVAN - dofinansowanie 

zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”. Oprócz zakupu lub 

leasingu całkowicie elektrycznych pojazdów dostawczych kategorii N1, również 

i ten instrument przewidywał dotacje na nabycie punktu ładowania o mocy 22 

kW. Budżet programu ustalono na 70 mln zł. Dotacja przy zakupie lub leasingu 

elektrycznego vana to maksymalnie 30% kosztów kwalifikowanych, jednak nie 

więcej niż 70 000 zł.

Z uwagi na sytuację pandemiczną oraz niewystarczające dostosowanie do 

realiów rynkowych programy pilotażowe NFOŚiGW nie wpłynęły w znaczącym 

stopniu na wzrost sprzedaży pojazdów elektrycznych w Polsce.  Wyniki ankiety 

branżowej PSPA przeprowadzonej wśród 200 podmiotów z całego łańcucha 

wartości elektromobilności pozwoliły na pozyskanie informacji dotyczących 

czynników ograniczających popularność programów wsparcia wśród potencjalnych 

beneficjentów oraz zasad przyznawania dofinansowania, jakich oczekiwaliby 

respondenci. Przykładowo jako największe wady programu „Zielony Samochód” 

ankietowani wskazywali zbyt niską wysokość dofinansowania, zbyt niską 

maksymalną cenę nabycia pojazdu objętego dofinansowaniem, zbyt rygorystyczne 

wymogi uzyskania dofinansowania (minimalny roczny przebieg pojazdu 10 000 

km, konieczność odpowiedniego oznakowania pojazdu etc.) oraz niejasności co do 

możliwości uzyskania dofinansowania w przypadku pojazdu, którego właścicielem 

jest bank kredytujący. 
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Oprócz instrumentów przewidujących dofinansowanie samochodów elektrycznych, 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił 

program wsparcia elektromobilności pod nazwą “Zielony Transport Publiczny”. 

Pierwszy nabór wniosków rozpoczął się 4 stycznia, a zakończył 18 stycznia 

2021 roku po wyczerpaniu przewidzianej alokacji na dotacje w łącznej wysokości 

1,1 mld zł. Dodatkowo udostępniono 200 mln zł na pożyczki. W pierwszym 

naborze poziom dofinansowania wyniósł 80% kosztów kwalifikowanych 

zakupu autobusów o napędzie elektrycznym oraz trolejbusów, zaś w przypadku 

autobusów wodorowych – 90%. Do grona beneficjentów programu NFOŚiGW 

należą organizatorzy i operatorzy publicznego transportu zbiorowego, w tym 

m.in. samorządy. Ponadto, gminy wiejskie i miejsko-wiejskie zostały objęte 

dofinansowaniem z programu „Kangur”, w ramach którego przeznaczono 60 mln zł 

na zakup 40 elektrycznych autobusów szkolnych. W tym przypadku maksymalne 

dofinansowanie w formie dotacji ustalono na 95% kosztów kwalifikowanych. 

Wysokość wsparcia uzależniono od wielkości gminy oraz wysokości dochodów 

na jednego mieszkańca. W przypadku pożyczki dofinansowanie to 100% kosztów 

kwalifikowanych. „Kangur” ma być realizowany w latach 2020-2023.  

Jak do tej pory w Polsce nie obowiązywały programy dofinansowania rozbudowy 

infrastruktury ogólnodostępnej. Sytuacja ma się zmienić za sprawą rozporządzenia 

Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie szczegółowych warunków udzielania 

pomocy publicznej na infrastrukturę do ładowania pojazdów elektrycznych 

i infrastrukturę do tankowania wodoru. Projekt nowych przepisów, który ukazał 

się 18 grudnia 2020 roku na stronie Rządowego Centrum Legislacji, przewiduje 

dofinansowanie tworzenia nowych punktów o mocy do 150 kW lub zwiększenie 

mocy punktów do 150 kW. Wysokość dotacji do infrastruktury ogólnodostępnej 

ma wynieść do 50% kosztów kwalifikowanych, z rozszerzeniem do 75% dla 

gmin poniżej 100 tys. mieszkańców. Według projektu, na wsparcie budowy 

infrastruktury ładowania w Polsce przeznaczonych zostanie do 800 mln zł, 

z czego 100 mln już w przyszłym roku. 300 mln zł ma być wydatkowane w 2022 

roku, a 400 mln zł w roku 2023. Projekt przewiduje dotacje dla przedsiębiorców, 

samorządów, a także spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych.
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Oprócz konieczności wprowadzenia odpowiednich zmian legislacyjnych, 

zoptymalizowany system wsparcia stanowi klucz do przyspieszenia rozwoju 

polskiej elektromobilności. Na podstawie  prognoz ujętych w raporcie 

PSPA „Polish EV Outlook 2020” w scenariuszu realistycznym, zakładającym 

wprowadzenie subsydiów w postaci dotacji z NFOŚiGW w podwyższonej 

wysokości względem uruchomionych w 2020 roku programów pilotażowych, 

polski park samochodów całkowicie elektrycznych (BEV) w roku 2025 może 

liczyć ok. 317 tys. szt. Bez takiego wsparcia będzie niemal dwukrotnie mniejszy. 

Dzięki zoptymalizowaniu zachęt natury finansowej, w 2030 roku skumulowana 

liczba rejestracji BEV może przekroczyć 955 tys. szt. Łącznie z hybrydami typu 

plug-in (PHEV), których park w Polsce PSPA prognozuje w 2025 roku na ponad 

204 tys. szt., a w 2030 roku

 na 653 tys., za 10 lat po polskich drogach może jeździć nawet 1,6 mln 

samochodów z napędem elektrycznym. Dynamizacji ulegnie również rozbudowa 

infrastruktury. Według analiz PSPA do 2025 roku w Polsce może powstać nawet 

48 tys. ogólnodostępnych punktów ładowania samochodów elektrycznych. 

Potencjał prywatnej infrastruktury PSPA ocenia na 85-110 tys. punktów.
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3. Czy ekologiczna transformacja polskiego 
transportu drogowego jest możliwa?

Maciej Wroński12

Nowa polityka klimatyczna UE, a w szczególności określone w niej cele 

w zakresie redukcji gazów cieplarnianych, są poważnym wyzwaniem dla 

polskiego transportu drogowego. W powszechnym mniemaniu zmniejszenie 

emisji CO
2
 powinno zostać zrealizowane wyłącznie poprzez szeroką wymianę 

taboru samochodowego na pojazdy zasilane alternatywnymi zeroemisyjnymi 

źródłami energii (najlepiej elektrycznej). I o ile obecnie dostępne technologie 

w tym zakresie można przy odpowiednim nakładzie środków finansowych 

dosyć łatwo zastosować w transporcie lokalnym i regionalnym, to w przypadku 

przewozów długodystansowych takiej możliwości dzisiaj jeszcze niestety nie ma. 

Trudno bowiem wyobrazić sobie łączną baterię akumulatorów umożliwiającą 

przebycie dystansu 400-600 km przez zespół pojazdów o rzeczywistej masie 

całkowitej 40 ton. A gdyby nawet szybki postęp technologiczny zmniejszył 

masę ogniw elektrycznych do rozsądnych wartości, to wciąż problemem będzie 

stworzenie dostatecznej liczby miejsc do ładowania samochodów ciężarowych 

i ciągników, budowa lub modernizacja linii energetycznych dostarczających 

prąd o odpowiedniej mocy do stacji, w których będą takie miejsca, oraz zbyt 

długi czas ładowania zmniejszający drastycznie efektywność wykorzystania 

elektrycznych środków transportu.

Dlatego bardziej obiecującym zeroemisyjnym źródłem energii wydaje się 

być wodór, a konkretnie ogniwa wodorowe służące do wytwarzania energii 

elektrycznej napędzającej silniki autobusów, samochodów ciężarowych lub 

ciągników samochodowych. Niestety nic nie wskazuje, aby takie pojazdy 

pojawiły się na masową skalę w najbliższych latach na europejskim rynku. 

12 Prezes Transport i Logistyka Polska



Polski transport drogowy w Zielonym Ładzie

33

Stąd poszukiwania innych rozwiązań, takich jak chociażby zasilanie pojazdów 

bezpośrednio z trakcji elektrycznej (na zasadach podobnych do jeżdżących 

kilkadziesiąt lat temu w Polsce trolejbusów) lub za pomocą wbudowanych 

w jezdnię linii indukcyjnych. Niestety zastosowanie tych pomysłów wymagałoby 

potężnych inwestycji w infrastrukturę, trwających na dodatek zbyt wiele lat.

Wynika z tego, że dla ponadregionalnego i międzynarodowego transportu 

drogowego zeroemisyjne źródła zasilania jeszcze długo mogą nie być 

powszechnie dostępne. Oczywiście można podejmować próby nakładania 

administracyjnych restrykcji ograniczających wykorzystanie transportu 

drogowego na długich dystansach (systematyczne zwiększanie stawek za 

przejazd po unijnych drogach, wyznaczanie stref do których nie będzie możliwy 

wjazd pojazdów zasilanych paliwami kopalnymi etc.). Problem w tym, że obecnie 

dla przewozów drogowych z gospodarczego punktu widzenia nie ma poważnej 

alternatywy.

Co prawda wśród polityków i niektórych ekspertów od kilkunastu lat pokutuje 

przekonanie, że część masy towarowej przewożonej na długich dystansach może 

być przejęta przez kolej. Jest to oczywiście teoretycznie możliwe, ale w praktyce 

ze względu na szereg czynników (takich jak np. zbyt niska średnia prędkość 

przewozu, ograniczona liczba terminali kolejowych, konieczność wykonywania 

dodatkowych operacji załadunki i rozładunku na… pojazdy samochodowe, brak 

pewności dostaw w określonych ściśle terminach i wielu innych), kolej jeszcze 

długo nie będzie stanowić dobrej i uzasadnionej ekonomiczne alternatywy dla 

przewozów drogowych.

Co w takim razie robić, aby także w długodystansowych przewozach drogowych 

osiągnąć możliwie dużą redukcję gazów cieplarnianych. Otóż możliwości w tym 

zakresie jest wiele. Pierwszą z nich jest szersze niż dotychczas wykorzystanie 

takich technologii w silnikach cieplnych, które wprawdzie nie są zeroemisyjne, 

ale ograniczają o kilka lub kilkanaście procent emisję CO
2
. Takim rozwiązaniem 

jest na przykład napęd gazowy (LNG lub CNG), który powoli, ale stale, zdobywa 

coraz większy udział we flotach polskich przedsiębiorstw transportowych. 

Trzeba jednak w tym miejscu wskazać, że ten proces jest dużo wolniejszy niż 
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w innych państwach członkowskich UE, co wynika z braku wsparcia takiej 

technologii ze strony polskich władz publicznych. Polski przedsiębiorca, 

w odróżnieniu od swoich zagranicznych konkurentów, nie może liczyć na 

dofinansowanie zakupu nowych napędzanych gazem pojazdów z publicznych 

funduszy wspierających politykę klimatyczną. A opłaty za przejazd po polskich 

drogach wnosi takie same, jak w przypadku wykorzystania nieprodukowanych 

od lat i mało przyjaznych środowisku naturalnemu pojazdów klasy EURO 5. Takie 

zaniedbania w tym obszarze powodują także zmniejszanie konkurencyjności 

naszych przewoźników na europejskim rynku.

Kolejnym możliwym już dziś do podjęcia działaniem jest podnoszenie 

efektywności transportu drogowego, co pomogłoby zredukować liczbę 

pojazdów silnikowych na drogach, a tym samym zmniejszyć negatywne 

oddziaływanie tej gałęzi transportu na nasz klimat. Dla przykładu już sama 

likwidacja tzw. pustych przebiegów, czyli przejazdów bez ładunku, mogłaby 

pozwolić na kilkunastoprocentową redukcję emisji gazów cieplarnianych w Polsce 

i w Europie. Oczywiście w tym zakresie największą rolę odegrać może sam 

rynek i zachodzące na nim procesy takie jak industrializacja transportu, jego 

digitalizacja i koncentracja. 

Ze strony władz publicznych powinniśmy natomiast oczekiwać stworzenia 

mechanizmów wsparcia wskazanych wyżej procesów, a przynajmniej 

powstrzymania się od tworzenia rozwiązań generujących puste przebiegi. 

Negatywnym przykładem braku klimatycznej wyobraźni ze strony władz 

UE są przyjęte w 2020 roku przepisy Pakietu Mobilności, określające m.in. 

częstotliwość obligatoryjnego powrotu (co 8 tygodni) pojazdu do państwa 

siedziby przewoźnika, wprowadzające zakaz podejmowania kolejnych operacji 

kabotażowych w tzw. cooling off period, a także wdrażające mechanizmy mające 

na celu związanie operacji transportowych wykonywanych przez przewoźnika 

z państwem jego siedziby. 

Kilku procentową redukcję emisji gazów cieplarnianych zapewnić  mogłoby 

dopuszczenie do ruchu po głównych szlakach transportowych zestawów 

pojazdów o długości 25,25 m. Jeden taki zestaw mógłby przewieźć ładunki 
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przewożone za pomocą dwóch pojazdów silnikowych. Oczywiście nie wszystkie 

rodzaje ładunków pozwalałyby na wykorzystanie tego typu środków transportu, 

a gabaryty zestawów (długość większa od normatywnej) ograniczałyby ich 

zastosowanie do przerzutów masy towarowej pomiędzy hubami i magazynami 

po autostradach i drogach ekspresowych. Niemniej nawet kilku procentowa 

redukcja CO
2
 jest warta podjęcia takich działań, szczególnie że w świetle 

unijnego prawa jest to już dzisiaj możliwe.

Negatywnym przykładem rozwiązań generujących dodatkową emisję 

CO
2
 jest ograniczanie dostępności normatywnie załadowanych pojazdów 

o nacisku osi 11,5 t do polskiej infrastruktury drogowej. Pomimo interwencji 

Komisji Europejskiej, przegranej przez Polskę sprawy przed TSUE13, a także 

kolejnej nowelizacji ustawy o drogach publicznych, problem ten w ocenie 

przewoźników wciąż nie jest do końca prawidłowo rozwiązany. Możliwość 

wprowadzania ograniczeń naciskowych dla osi pojazdów przez samorząd 

terytorialny na podstawie zbyt daleko idących przesłanek powoduje, że 

dostawy do i z większości polskich zakładów produkcyjnych muszą odbywać 

się załadowanymi częściowo pojazdami. A to oznacza, że w Polsce do 

zabezpieczenia wymiany towarowej używamy znacznie więcej pojazdów, niż jest 

to naprawdę potrzebne.

Podsumowując, redukcja gazów cieplarnianych w transporcie drogowym 

jest możliwa. Niemniej wymaga ona kompleksowych działań zarówno ze 

strony środowisk gospodarczych, jak i ze strony administracji publicznej. Ta 

ostatnia musi jednak zrezygnować z myślenia i podejścia silosowego, na rzecz 

kompleksowych i horyzontalnych działań w wielu obszarach. Także w tych, gdzie 

decydenci w swoich „księstwach” bronią od lat status quo, nie dopuszczając 

do jakichkolwiek zmian. Tylko takie podejście umożliwi nam wywiązanie się ze 

zobowiązań wynikających z europejskiej polityki klimatycznej, bez negatywnych 

skutków społeczno-gospodarczych. 

I na koniec rzecz oczywista. Istotnym czynnikiem warunkującym powodzenie 

13 Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej
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polityki klimatycznej jest wsparcie finansowe dla sektora transportu drogowego 

w okresie przejściowym. Dziś kierowane jest ono wyłącznie dla samorządów 

i transportu miejskiego. A tymczasem zapomina się, że transportowi 

przedsiębiorcy tworzący dzisiaj ponad 6% polskiego PKB to firmy należące do 

MŚP, o stosunkowo niskiej zdolności finansowej, co znacząco ogranicza ich 

zdolności inwestycyjne w zakresie wymiany taboru na bardziej ekologiczny. 

Dlatego warto zadbać o to, aby część wnoszonych przez przewoźników środków 

finansowych do kolejnych funduszy, mogła do nich wrócić i umożliwić im 

ekologiczną transformację.
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4.  Jak transformować transport publiczny  
w Polsce?

Marcin Żabicki14

Przyjęcie nowych priorytetów w polityce Unii Europejskiej, które przekładają się na 

nową perspektywę budżetową oraz rozdanie funduszy strukturalnych jest okazją 

do szerszej debaty na temat priorytetów w transformacji transportu w Polsce.

Jednym z kluczowych celów polityki UE jest prowadzenie efektywnej 

polityki środowiskowej. Z jednej strony jest to polityka klimatyczna, w której 

podstawowym parametrem jest ograniczanie emisji CO
2
 – co ma prowadzić 

do spowolnienia procesów globalnego ocieplenia. Z drugiej strony są to takie 

działania, których celem jest ograniczanie   wszystkich szkodliwych składników 

emisji, które mają generalnie charakter lokalny i negatywny wpływ na poziom 

zdrowotności obywateli. Obydwa wymienione działania są bardzo ważne 

z punktu widzenia polityki europejskiej, szczególnie w kontekście przyszłości 

transportu, przy czym dość często myli się je ze sobą.

14 Dyrektor ds. rozwoju, Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej
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Źródło: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Czy pojazdy zeroemisyjne są rzeczywiście 
zeroemisyjne?
Problemem w dyskursie publicznym w Polsce stało się traktowanie tzw. 

pojazdów zeroemisyjnych jako tych, których eksploatacja nie powoduje żadnej 

emisji. Niestety jest to teza o tyle nieprawdziwa, że o ile emisja w miejscu 

eksploatacji rzeczywiście jest niewielka (należy jednak pamiętać o emisji pyłów 

z układów hamulcowych oraz naturalnego ścierania się opon, które nie są wcale 

pomijalne), to należy również uwzględnić emisję pochodzącą z produkcji energii 

elektrycznej potrzebnej do napędzania tych pojazdów. Jak podaje prof. dr hab. 

inż. Zdzisław Chłopek z Politechniki Warszawskiej, na podstawie oficjalnych 
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danych z KOBIZE15, emisyjność polskich pojazdów elektrycznych w ujęciu 

sumarycznym wciąż - niestety - pozostaje większa niż w przypadku pojazdów 

z silnikami EURO 616. Wynika to z niekorzystnego miksu energetycznego, 

a w szczególności z bardzo wysokiego udziału najbardziej uciążliwego paliwa 

w wytwarzaniu energii elektrycznej, jakim jest węgiel brunatny. 

Również w przypadku pojazdów wodorowych mitem jest całkowity brak 

uciążliwości środowiskowej. Wręcz przeciwnie: wodór pozyskany z reformingu 

parowego, stosowany w ogniwach paliwowych pojazdów samochodowych, 

musi spełniać bardzo wyśrubowane normy czystości, co powoduje, że do jego 

uzyskania konieczny jest znaczny wydatek energetyczny, w praktyce niwelujący 

powstałe oszczędności w emisji eksploatacyjnej.

Z pewnością napędy elektryczne i wodorowe w miarę przekształcania energetyki 

w kierunku większego udziału paliw odnawialnych będą szybko zyskiwać na pełnej 

„ekologicznej atrakcyjności”. Niemniej jednak w polskich warunkach proces ten 

będzie rozłożony znacznie dłużej w czasie niż w innych krajach Europy.

Czy i jak wymieniać tabor komunikacji miejskiej?
Paradoksalnie komunikacja miejska, która obok transportu kolejowego należy 

do najbardziej ekologicznych gałęzi transportu, została obwarowana najgłębiej 

restrykcyjnymi wymaganiami co do emisyjności taboru. Wyrazem tego stały 

się unijna dyrektywa o promocji „czystych” pojazdów oraz krajowa ustawa 

o elektromobilności. Z jednej strony stanowi to szansę dla branży na jej 

unowocześnienie, dzięki wykorzystaniu zewnętrznych środków infrastrukturalnych. 

To bardzo ważne, bo w praktyce, polskich operatorów transportu miejskiego nie 

stać na zakup nowoczesnego, ale bardzo kosztownego taboru komunikacyjnego 

ze środków własnych. Z drugiej jednak strony trzeba pamiętać o stale rosnących 

kosztach eksploatacyjnych. Nawet uzyskanie pełnego dofinansowania do zakupu 

nowego autobusu wodorowego nie rozwiąże kwestii bieżącego finansowania 

dostaw paliwa, budowy koniecznej infrastruktury, szkolenia załogi, a w dalszej 

15 Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami

16 patrz: https://igkm.pl/raport-o-gazomobilnosci-w-komunikacji-miejskiej/ -  str.12

https://igkm.pl/raport-o-gazomobilnosci-w-komunikacji-miejskiej/
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perspektywie – dodatkowej, koniecznej wymiany ogniwa paliwowego lub baterii 

trakcyjnych. Trzeba przy tym pamiętać, że nowa perspektywa budżetu Unii będzie 

ostatnią, w której Polska wykorzysta tak wysokie środki pomocowe. A co dalej? 

Zostaniemy na pozycji takich krajów jak Niemcy, Francja, Austria czy Hiszpania, 

w których wymiana taboru realizowana jest ze środków własnych operatorów lub 

jednostek samorządu terytorialnego i stanowi dla nich spore wyzwanie.

Warto więc myśleć o optymalizacji wymiany taboru autobusowego. Świetnym 

przykładem ilustrującym ten problem jest niedawna decyzja władz Starachowic 

o podpisaniu umowy na zakup 20 nowoczesnych autobusów gazowych, które 

w całości zastąpią obecnie eksploatowany, przestarzały tabor. Gdyby w to 

miejsce kupić autobusy elektryczne z ładowarkami, starczyłoby zaledwie na 

8 autobusów. Gdyby zapadła decyzja o zakupie autobusów wodorowych 

– pojawiłyby się zaledwie 3 lub 4 takie pojazdy. A więc dalej w eksploatacji 

pozostawiono by odpowiednio 12 albo 16 autobusów starej generacji. Czy to 

wpłynęłoby na zmniejszenie emisyjności? Jedynie w nieznacznym stopniu. 

Wiodący operatorzy komunikacji miejskiej w Europie starają się dywersyfikować swój 

tabor komunikacyjny. Powszechnym staje się profilowanie zajezdni na poszczególne 

rodzaje napędów, tak jak zaplanowano to na najbliższe lata w Wiedniu:

• zajezdnia z autobusami zasilanymi CNG,

• zajezdnia z autobusami elektrycznymi,

• zajezdnia z autobusami wodorowymi.

Jak widać, celem stało się wyeliminowanie autobusów z silnikami Diesla, 

uznawanymi obecnie za najbardziej uciążliwe ekologicznie. Dojście do docelowej 

struktury zaplanowane jest jednak na wiele lat, a istotnym elementem 

przejściowym tej strategii jest zakup autobusów CNG. W ostatnich dniach 

liderem tego trendu okazał się czeski operator DPO z Ostrawy, który wycofał 

z eksploatacji liniowej już wszystkie autobusy z silnikiem Diesla17.

17 patrz: https://transinfo.pl/infobus/ostrawa-bez-autobusow-z-silnikami-diesla-w-
regularnym-ruchu/

https://transinfo.pl/infobus/ostrawa-bez-autobusow-z-silnikami-diesla-w-regularnym-ruchu/
https://transinfo.pl/infobus/ostrawa-bez-autobusow-z-silnikami-diesla-w-regularnym-ruchu/
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Źródło: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Jesteśmy świadkami zaawansowanego postępu technicznego, który sprawia, 

że nowy autobus miejski mniej więcej w połowie swojego technicznego życia 

staje się przestarzały, jeżeli chodzi o emisyjność napędu. Nie może to jednak 

prowadzić do bezwzględnej wymiany taboru na jeszcze kosztowniejszy. Z tego 

punktu widzenia szkodliwe wydają się być zapowiedzi Ministerstwa Klimatu 

i Środowiska wprowadzenia wymogu zakupów przez większe miasta wyłącznie 

zeroemisyjnych autobusów począwszy od 2025 roku, i zakazu eksploatacji 

innych pojazdów (w tym CNG) już w 2030. Działanie to nie jest zasadne ani 

środowiskowo, ani tym bardziej ekonomicznie.

Szczególnie teraz, podczas bezprecedensowego kryzysu pandemicznego, 

który dotknął również komunikację miejską, wprowadzanie nowych technologii 

musi następować stopniowo, z uwzględnieniem zarówno lokalnych możliwości 

finansowych, jak i infrastrukturalnych. Jeżeli doszłoby do upadłości któregoś 

z przewoźników i ograniczenia usług komunikacji miejskiej – efekty tego będą 

przeciwstawne do założeń całej polityki unijnej w zakresie transformacji 

transportu na „czyste” technologie.

Szybki skutek w postaci ograniczenia emisji z transportu miejskiego przyniosłoby 

wprowadzenie do ruchu przyczep autobusowych. Są to pojazdy nieposiadające 

własnego napędu, a więc stricte zeroemisyjne. Ich użycie w miejsce autobusów 

przegubowych wszędzie tam, gdzie wzmożone potoki pasażerskie występują 

jedynie w szczycie komunikacyjnym, pozwoliłoby na ograniczenie zużycia 

paliwa, a co za tym idzie – emisji CO
2
. Co więcej, przyczepy takie mogłyby 
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posiadać baterie trakcyjne, podlegające ładowaniu w tzw. międzyszczycie, 

które pozwalałyby na zwiększenie zasięgu działania autobusu będącego 

ciągnikiem w całym zestawie autobusowym. Niestety, mimo wielu interesujących 

doświadczeń z przyczepami autobusowymi w Niemczech, Austrii, Szwajcarii czy 

Estonii – polskie Ministerstwo Infrastruktury po raz kolejny odmówiło zmiany 

przepisów w tym zakresie18.

Czy możemy uczynić transport w Polsce 
bardziej ekologicznym?
Bardzo dużo mówi się w Polsce o problemie smogu jako efektu wykorzystywania 

w przestarzałych paleniskach domowych węgla oraz innych niepożądanych 

wsadów. Rzeczywiście w okresie grzewczym jakość powietrza spada w bardzo 

zauważalny sposób. Ale już w okresie wakacyjnym ocenia się, że większość 

zanieczyszczeń o charakterze smogowym pochodzi z transportu. Badania 

czystości powietrza prowadzone w centrum Warszawy wskazują, że szeroko 

pojęty transport odpowiedzialny jest latem za 60-70% zanieczyszczeń. 

W opinii znanego eksperta ds. transportu – dr Michała Wolańskiego 

z warszawskiej SGH19, podróż każdym samochodem osobowym, nawet 

elektrycznym, bardziej obciąża środowisko niż korzystanie z transportu 

publicznego. Kluczowe bowiem jest przeliczanie łącznej emisyjności takiej 

podróży nie na jednego czy dwóch pasażerów samochodów, ale na 20-40 

pasażerów autobusu. Paradoksalnie jednak to właśnie na transport publiczny 

w miastach nałożono największe rygory środowiskowe związane z emisyjnością 

taboru. Operatorzy komunikacji miejskiej postrzegani są przy tym jako podmioty 

oferujące swoje usługi zbyt drogo w porównaniu do operatorów transportu 

regionalnego. Nikt jednak nie zauważył, że nie ma obecnie mechanizmów, które 

eliminowałyby z eksploatacji pojazdy w komunikacji regionalnej, które pochodzą 

z ubiegłego stulecia i posiadają silniki  nie spełniające jakichkolwiek norm EURO.

18 patrz:  
https://transinfo.pl/infobus/rzad-o-autobusowych-przyczepach-zbyt-niebezpieczne/

19 Szkoła Główna Handlowa

https://transinfo.pl/infobus/rzad-o-autobusowych-przyczepach-zbyt-niebezpieczne/
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Źródło: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Niewybaczalnym błędem jest zatem wybiórcze patrzenie na poszczególne 

segmenty transportu. Wymiana nawet wszystkich autobusów miejskich na 

wodorowe i elektryczne nie przyczyni się obecnie do zmniejszenia emisji 

dwutlenku węgla, co jest najważniejszym celem polityki klimatycznej. Ocenia się 

również, że może przyczynić się do obniżenia emisji lokalnej zaledwie o 1-2%, 

o ile nie wdroży się działań ograniczających emisję innych środków transportu.

Warto w tym miejscu przypomnieć, że – poza samochodowym transportem 

indywidualnym – odpowiedzialność za emisję w sektorze transportowym 

w dużej mierze ponosi sektor lotniczy. W związku z tym w Unii Europejskiej 

w ostatnich tygodniach głośno wybrzmiały postulaty zastępowania połączeń 

lotniczych - kolejowymi - nie tylko na trasach wewnątrz krajowych, ale również 

w dalszych relacjach wewnątrzwspólnotowych, takich jak np. Berlin-Paryż, 

Wiedeń-Rzym czy Warszawa-Bruksela20.

20 patrz: https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zakaz-lotow-we-francji-
pociagi-zamiast-samolotow-na-niektorych-trasach/z778n4q

https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zakaz-lotow-we-francji-pociagi-zamiast-samolotow-na-niekto
https://businessinsider.com.pl/wiadomosci/zakaz-lotow-we-francji-pociagi-zamiast-samolotow-na-niekto
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Jak więc wspierać rozwój transportu 
publicznego?
Rozwój transportu publicznego powinien być w dużej mierze nastawiony na 

poprawę konkurencyjności poprzez:

• zwiększanie prędkości komunikacyjnej i skracanie czasu podróży,

• zwiększanie częstotliwości oferowanych połączeń,

• pokrywanie terenu lepszą siatką połączeń.

Warunkiem efektywności transportu publicznego jest możliwie najdalej 

posunięta jego integracja. Dotyczy to szczególnie styku komunikacji 

dalekobieżnej (w tym kolejowej) i komunikacji lokalnej oraz styku komunikacji 

miejskiej i podmiejskiej/regionalnej. Integracja ta powinna szczególnie dotyczyć 

skomunikowania rozkładów jazdy, planowania podróży z użyciem nowoczesnych 

narzędzi oraz kwestii taryfowych zmierzających do stosowania możliwie 

najszerzej tzw. wspólnego biletu.

Dodatkowym elementem jest tworzenie specjalnej infrastruktury przesiadkowej, 

umożliwiającej pasażerom intermodalność podróży na styku własny samochód 

lub rower – transport publiczny. Inne, praktyczne elementy wzmacniania 

konkurencyjności transportu publicznego to:

• tworzenie atrakcyjnych hubów przesiadkowych, skupiających dodatkowe 

funkcjonalności np. sklepy;

• cyfryzacja części oferty przewozowej w zakresie płatności, rozkładów jazdy, 

informacji pasażerskiej, plannerów podróży oraz tworzenie interfejsów do 

innych gałęzi transportu itp.;

• udzielanie priorytetów dla transportu publicznego takich jak uprzywilejowanie 

w sygnalizacji świetlnej, wprowadzanie tzw. śluz autobusowych czy 

wyznaczanie buspasów;

• wspieranie innowacyjnych rozwiązań w transporcie publicznym, takich jak np. 

„autobus na życzenie” lub wdrożenie przyczep autobusowych.
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Transport publiczny o niskiej efektywności podróżowania, nawet przy 

wysokim zaawansowaniu technicznym (zeroemisyjnego) taboru, nie spotka się 

z zainteresowaniem pasażerów. Faktyczna poprawa jego efektywności może 

nastąpić jedynie poprzez istotne polepszenie „twardych” parametrów jego oferty.

Aby odwrócić niekorzystne trendy odpływu pasażerów z transportu 

publicznego, konieczne są kampanie społeczno-edukacyjne wskazujące 

wszystkie aspekty wyborów komunikacyjnych – w szczególności te ekologiczne. 

Uciążliwość ekologiczna transportu nie spadnie w zauważalny sposób dzięki 

wymianie taboru autobusowego w miastach na zeroemisyjny.  Czynnikiem 

decydującym stanie się natomiast redukcja (zarówno jakościowa, jak i ilościowa) 

emisyjności pochodzącej przede wszystkim z transportu indywidualnego, 

w dalszej kolejności z transportu kolejowego i lotniczego.

Transport publiczny jest przy tym takim rodzajem działalności gospodarczej 

o charakterze użyteczności publicznej, który sam z siebie nie generuje 

przychodów, a raczej jest przedmiotem dofinansowywania. Trudno więc wyobrazić 

sobie, ze sam zdoła sfinansować kampanie medialne – w przeciwieństwie do 

branży motoryzacyjnej. I tu należy przewidzieć jego wspieranie.

Ważnym elementem tego wsparcia jest przywrócenie zaufania społecznego 

do bezpieczeństwa epidemicznego w środkach transportu publicznego, które 

– jak się wydaje, wbrew dostępnej wiedzy o charakterze naukowym – nieco 

nadmiernie zakwestionowano w formie ostrzeżeń społecznych i limitów liczby 

pasażerów w trakcie covidowej pandemii, niespotykanych w przeważającej 

liczbie krajów.

Promowanie dobrych wyborów komunikacyjnych w społeczeństwie stanowi 

duże wyzwanie ze względu na złożoność problemu. Twierdzenie, że mieszkańcy 

przesiądą się ze swoich samochodów indywidualnych głównie dlatego, że 

stary tabor zostanie wymieniony na zeroemisyjny jest typowym myśleniem 

życzeniowym i nie ma odzwierciedlenia w żadnych naukowych badaniach 

preferencji komunikacyjnych naszego społeczeństwa.
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Z lektury takich dokumentów jak projekt „Krajowego Planu Odbudowy”, gdzie 

dużo miejsca poświęcono zrównoważonemu transportowi, można odnieść 

wrażenie, że rozumienie zrównoważenia systemów transportowych ogranicza 

się jedynie do wprowadzania nowych, zeroemisyjnych napędów w transporcie. 

Zrównoważenie transportu ma jednak inne znaczenie. 

Pojęcie równoważenia systemów transportowych oznacza bilansowanie 

różnych sposobów mobilności (transport publiczny, indywidualny transport 

samochodowy, podróże piesze i rowerowe, carsharing), tak aby systemy te 

pozostawały nie tylko wydolne (brak korków, odpowiednia rotacja zajętości 

miejsc parkingowych, minimalizowanie emisji), ale również bardziej przyjazne 

mieszkańcom. W większości polskich miast systemy transportowe uznać należy 

dziś za niezrównoważone. I to niezrównoważenie na korzyść niekontrolowanego 

transportu indywidualnego jest istotnym czynnikiem nadmiernej emisji spalin, 

hałasu oraz wypadkowości.

Jednym z najbardziej niepokojących zjawisk w polskiej motoryzacji jest 

ciągłe wydłużanie średniego wieku pojazdów samochodowych. Obecnie ten 

wiek przekroczył 12 lat (dla porównania średni wiek autobusu miejskiego 

w Polsce to 7 lat), co oznacza, że po polskich drogach porusza się bardzo 

dużo pojazdów o niskich parametrach ekologicznych, co więcej: brakuje 

narzędzi formalnoprawnych aby skutecznie egzekwować ich stan techniczny 

i walczyć z patologią usuwania filtrów w układach wydechowych. Jednocześnie 

dowodem braku zrównoważenia systemów transportowych jest zwiększająca 

się w niekontrolowany sposób liczba pojazdów indywidualnych. Według 

badań prowadzonych przez warszawski Zarząd Dróg Miejskich w okresie 

przedpandemicznym granice Warszawy przekraczało w każdy dzień powszedni 

około miliona samochodów osobowych21. Jednocześnie – dla porównania – linie 

komunikacyjne w sieci aglomeracyjnej ZTM22 obsługiwane są przez około 2000 

autobusów miejskich.

21 patrz: https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-kazdego-dnia-do-
miasta-wjezdza-milion-aut-54092.html

22 Zarząd Transportu Miejskiego

https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-kazdego-dnia-do-miasta-wjezdza-milion-aut-54092.h
https://www.transport-publiczny.pl/mobile/warszawa-kazdego-dnia-do-miasta-wjezdza-milion-aut-54092.h
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Źródło: Izba Gospodarcza Komunikacji Miejskiej

Elementami równoważenia systemów transportowych może być wprowadzanie/

podwyższanie opłat związanych z transportem indywidualnym szczególnie 

wszędzie tam, gdzie istniejąca infrastruktura drogowo-parkingowa nie jest 

w stanie obsłużyć aktualnej kongestii. Do najważniejszych opłat w tym zakresie 

powinny należeć:

• opłaty (i kary) za parkowanie,

• opłaty za wjazd do stref zero- i niskoemisyjności,

• opłaty kongestyjne za wjazd do centrów miast (na wzór rozwiązania 

w Londynie).

Wpływy z powyższych opłat powinny być kierowane na rozwój oferty 

transportu zbiorowego – tak właśnie jak doskonale udało się z sukcesem 

pozytywnie przeobrazić transport miejski w Londynie.

Wskazane powyżej działania są praktyczną odpowiedzią na diagnozę braku 

zrównoważenia systemów transportowych w polskich miastach. Samo 
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promowanie zeroemisyjnych napędów nie spowoduje zmniejszenia zbyt dużej 

kongestii (a w konsekwencji emisyjności transportu) - szczególnie w tych 

największych miastach.

Wykluczenie komunikacyjne jednym 
z najbardziej uciążliwych zagrożeń 
cywilizacyjnych współczesnej Polski
Wykluczenie komunikacyjne stało się jednym z najbardziej dotkliwych czynników 

upośledzających bardzo dużą grupę obywateli kraju.  Niezależnie od bardzo 

dużej grupy niezamożnych obywateli, którym nie dano żadnej alternatywy do 

poruszania się tanim, starym i jednocześnie zazwyczaj skrajnie nieekologicznym 

samochodem osobowym, pozostaje problem obywateli niezmotoryzowanych. 

Dotyczy on przede wszystkim:

• dzieci i młodzieży nieposiadającej prawa jazdy,

• osób starszych,

• dużej grupy osób z niepełnosprawnością, które nie mogą prowadzić 

samochodu. 

Pozostawienie tych grup bez dostępu do efektywnego transportu publicznego 

w wyraźny sposób przekłada się na utrudnienie w dostępie m.in. do edukacji 

publicznej, kultury czy służby zdrowia, a więc fundamentalnych potrzeb 

obywateli.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym jest więc zadaniem cywilizacyjnym 

i powinna obejmować szczególnie te miejscowości, które odcięte są od 

jakiejkolwiek oferty transportu publicznego, a w drugiej kolejności objąć miejsca, 

gdzie oferta taka jest rażąco niewystarczająca – np. w postaci jedynie jednego 

lub dwóch kursów dziennie. Pozostawienie niewydolnego sektora komunikacji 

regionalnej będzie rzutować negatywnie zarówno na komunikację miejską jak 

i na transport kolejowy. Mieszkańcy regionów wykluczonych komunikacyjnie 

będą generować nadmierny ruch samochodowy w kierunku ośrodków miejskich, 

w których pracują i uczą się. Dodatkowo młodzi ludzie już od czasów szkolnych 
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nabywają w sposób trwały preferencje komunikacyjne eliminujące transport 

publiczny i po przeprowadzeniu do większych miast pozostają przy swoich 

pierwotnych zachowaniach komunikacyjnych.

Walka z wykluczeniem komunikacyjnym nie może jednak oznaczać dezintegracji 

komunikacji podmiejskiej z komunikacją miejską, gdyż obniża to jej standardy 

jakościowe. W ostatnim okresie obserwujemy wypowiadanie porozumień gminnych 

na obsługę komunikacyjną połączeń podmiejskich. Istotnym tego czynnikiem jest 

wykorzystywanie rządowych funduszy strukturalnych pochodzących z FRPA 

(Fundusz Rozwoju Przewozów Autobusowych) na doraźne dofinansowanie 

tych zadań. Jak podkreśla znany ekspert, Marcin Gromadzki z Public Transport 

Consulting – „jesteśmy świadkami procesu dezintegracji publicznego transportu 

w strefach okalających miasta. Dzieje się tak ze względu na wspieranie 

komunikacji regionalnej środkami z budżetu państwa, które zamiast oddziaływać 

w kierunku przywracania połączeń autobusowych w obszarach tzw. wykluczenia 

komunikacyjnego, prowadzą do zastępowania dobrze działających jak dotąd 

podmiejskich linii komunikacji miejskiej połączeniami komunikacji regionalnej. 

Paradoksalnie w dłuższej perspektywie czasowej będzie to prowadziło do 

ostatecznego zmniejszania oferty transportowej zarówno w ujęciu jakościowym, jak 

i ilościowym23.”

Jak jeszcze wspierać pasażerów i pracowników 
transportu publicznego?
Aby zapewnić pełne bezpieczeństwo epidemiologiczne w środkach transportu 

publicznego należy dofinansować rozwiązania techniczne minimalizujące do 

zera ewentualną możliwość rozprzestrzeniania się wirusów polegające na m.in. 

przekonstruowaniu układów klimatyzacyjnych oraz najszerszym promowaniu 

bezpiecznych materiałów wyposażeniowych i efektywnych urządzeń 

dezynfekcyjnych.

W kwestii zapewnienia bezpieczeństwa w transporcie publicznym nie można 

23 Patrz: Biuletyn Komunikacji Miejskiej 159, str. 17
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pominąć kwestii zapewnienia elementarnych standardów socjalnych szczególnie 

dla prowadzących pojazdy transportu zbiorowego. Dotyczy to zarówno zmian 

legislacyjnych, jak i dofinansowania stworzenia takiej infrastruktury.

Wprowadzenie limitów pasażerów w środkach transportu publicznego, 

wydzielanie specjalnych stref bezpieczeństwa dla prowadzących pojazdy 

oraz wydawanie im przez pracodawców specjalnych środków do dezynfekcji 

w miejscu pracy zwróciło powszechną uwagę na problem zapewnienia 

bezpieczeństwa w sensie epidemiologicznym. Jednym z poważniejszych 

wyzwań jest zapewnienie prowadzącym pojazdy w transporcie publicznym 

odpowiedniego zaplecza socjalnego, które zapewni również i im zachowanie 

elementarnej higieny.
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5. Transport drogowy z misją

Rozmowa z Panem dr Wojciechem Szymalskim 
– Prezesem Instytutu na rzecz Ekorozwoju
Edyta Boratyńska-Karpiej: Według Billa Gates’a tylko zatrzymanie emisji 
gazów cieplarnianych może uratować świat przed katastrofą. Czy sam 
transport drogowy może ocalić świat od katastrofy klimatycznej?

Wojciech Szymalski: To pytanie z gatunku futurologii i można wyobrazić 

sobie na nie szereg odpowiedzi od stanowczego „tak” do stanowczego „nie”. 

Na pewno abyśmy mogli uniknąć katastrofy klimatycznej transport drogowy 

musi się znacząco zmienić, jeśli chcemy, aby pozostał głównym środkiem 

transportu – tak jak jest to dziś, kiedy 70-80% przewozów zarówno towarowych 

i pasażerskich jest nim wykonywane. Transport drogowy musi zmienić paliwo 

tak, aby najpóźniej w 2050 roku nie emitować w ogóle gazów cieplarnianych. 

Jeśli to się nie stanie, to część wykonywanych nim przewozów będzie musiało 

zaniknąć lub być wykonywana inaczej, np. elektryczną koleją (na 100% OZE) lub 

rowerami. Jednak nawet jeśli transport drogowy będzie w pełni zeroemisyjny, 

jest jeszcze transport lotniczy i transport morski, które też muszą zmienić paliwo, 

a jeśli to się nie uda to część przewozów tymi środkami transportu albo zaniknie, 

albo będzie musiała być wykonywana inaczej, np. koleją czy elektrycznymi 

samochodami. Także przyszłość może być jeszcze bardzo różna. Kilka takich 

wariantów przyszłości w zależności od ilości OZE w Polskiej energii elektrycznej 

nakreśliłem w tekście z 2020 roku pt.: „Perspektywa ograniczenia emisji 

gazów cieplarnianych z transportu w metropolii” dla Europejskiego Kongresu 

Finansowego. 
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E.B-K.: Polacy są narodem, w którym pokutuje, że o statusie decyduje to czy 
i jaki masz samochód. Niestety z tym również wiąże się wzrost gospodarczy. 
Gospodarka polska, w tym logistyka miejska opiera się na transporcie 
drogowym. Czy da się  podjąć w transporcie miejskim jakieś działania mające 
na celu ochronę planety, a jednocześnie zachować wzrost gospodarczy. Mieć 
ciastko i zjeść ciastko – czy tak się da?

W.S.: Nie w każdym Polaku pokutuje wspomniany w pytaniu etos samochodu. 

Zaryzykuję tezę, że w Polsce mamy co najmniej dwa obozy w tym zakresie – 

jeden, dla którego samochodów faktycznie jest wyznacznikiem statusu, i drugi, 

dla którego liczy się jakość podróżowania, a nie samochód, który tej jakości nie 

zapewnia wszędzie, a już szczególnie w miastach. Natomiast co do wzrostu 

gospodarczego to już obecne analizy wskazują na to, że znaczna część wzrostu 

gospodarczego odrywa się od zależności od transportu samochodowego. 

Śródmieścia miast, gdzie dominują usługi wielu rodzajów i administracja nie 

potrzebują już dominacji transportu samochodowego, aby się rozwijać – mogą 

swój rozwój oprzeć w większości na transporcie publicznym, najlepiej szynowym. 

Także logistyka w takich miejscach nie musi być domeną samochodu – mogą 

to być usługi kurierskie np. rowerowe. A w przyszłości być może drony. Przy 

samochodowym transporcie pozostanie jednak prawdopodobnie znaczna, być 

może nadal dominująca, część transportu towarów. W tym zakresie warto 

podjąć refleksję czy faktycznie wzrost jest w tego rodzaju transporcie zawsze 

najważniejszy? Często transportujemy towary z dalekich miejsc, mimo iż 
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możemy je nabyć także lokalnie, więc znaczna część transportu być może nie 

jest potrzebna, aby zaspokoić nasze potrzeby i utrzymać rozwój, mimo redukcji 

potrzeb przewozowych. 

E.B-K.: Europejski Zielony Ład to dla drogowego transportu w Polsce: szansa 
czy zagrożenie?

W.S.: Odpowiedź na to pytanie zależy od punktu widzenia. Dla towarowych 

przewoźników samochodowych Zielony Ład może być postrzegany jako 

zagrożenie, bo Zielony Ład to głównie plan odbudowy roli transportu kolejowego, 

który na wielu kierunkach będzie dzięki temu lepiej konkurował z przewozami 

samochodowymi. Podobnie będzie z koleją pasażerską, która ma odbudowywać 

swój potencjał przewozu osób i będzie konkurować na części relacji z przewozami 

autobusowymi. Jednak w Zielonym Ładzie jest bardzo dużo miejsca dla transportu 

drogowego, ponieważ dawno już okazało się, że nie ma możliwości sprawnego 

transportu towarów bez tego rodzaju transportu. Dlatego będzie on w dużej 

mierze podlegał elektryfikacji i to właśnie będzie szansa na wejście nowych 

technologii, nowych firm, nowych rozwiązań do transportu drogowego. 

E.B-K.:  Transport drogowy napędzany misją? Jak przemysł transportowy  
zamierza wykorzystać politykę klimatyczną?

W.S.: Przemysł transportowy już w wielu krajach zaczyna wykorzystywać 

politykę klimatyczną do budowania swojej nowej, nadal znaczącej pozycji 

w gospodarce. Są firmy, produkujące samochody ciężarowe i osobowe, które 

już ogłosiły datę zakończenia przez nich produkcji samochodów spalinowych. 

Także niektóre firmy z Polski już od pewnego czasu korzystają z trendu 

elektryfikacji transportu z wyprzedzeniem oferując na chłonny rynek europejski, 

np. autobusy elektryczne. Polityka klimatyczna na pewno przyczyni się także 

do renesansu rozwiązań kolejowych i przemysłu z koleją związanego. Także jest 

duża przestrzeń do rozwoju dla przemysłu transportowego w ramach polityki 

klimatycznej.

E.B-K.: Dziękuję za rozmowę.



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/transportowe-obserwatorium-badawcze

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

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

	Zakładki struktury
	TransportoweObserwatorium Badawcze 




