
TransporT na uprzywilejowanej pozycji co możesz zrobić? 

Je śli sa mo chód, to ni sko emi syj ny
obecnie w polsce 79% samochodów osobowych ma co 
najmniej 10 lat, a ich licz ba sys te ma tycz nie wzra sta. sta ty
stycz ny pol ski kon su ment każ de go ro ku ku pu je też sa mo
chód o mo cy więk szej o 3 kw i cięż szy o 40 kg w sto sun ku 
do po przed nie go. To zwięk sza emi sję co2. sta re, więk sze 
i cięż sze sa mo cho dy emi tu ją i spa la ją wię cej niż sa mo cho dy 
no we, mniej sze i lek kie. 

już od 2008 r. funk cjo nu je w pol sce unij ny sys tem in for mo
wa nia ku pu ją cych po jaz dy o  emi sji ga zów cie plar nia nych 
i zu ży ciu pa li wa przez no we sa mo cho dy. na każ dym sprze
da wa nym w sa lo nie no wym sa mo cho dzie mu si być umieszc
zona w wi docz nym miej scu etykieta informująca o zużyciu 
paliwa na 100 km oraz emisji co2 na km. w sa lo nie po win no 
być też do stęp ne ze sta wie nie ta kich da nych dla wszyst kich 
po jaz dów znaj du ją cych się w sprze da ży. na stro nie mi ni ster
stwa in fra struk tu ry (http://www.mir.gov.pl/transport/trans
port_drogowy/informacje_o_pojazdach/warunki_technic
zne/strony/start.aspx) za miesz czo no po rów na nie da nych 
o emi sjach i spa la niu dla wszyst kich po jaz dów ofe ro wa nych 
do sprze da ży w da nym ro ku. sko rzy staj z tych in for ma cji przy 
kup nie no we go lub uży wa ne go sa mo cho du. 

pod wzglę dem ogra ni cza nia wpły wu na kli mat trans port 
zaj mo wał do tych czas wśród róż nych sek to rów go spo dar ki 
po zy cję uprzy wi le jo wa ną. emisje co2 pochodzące z trans
portu były w  2012 roku w  ue o  14% wyższe, a  w  polsce 
o  117% wyższe niż w  roku 1990. sektor transportowy 
odpowiadał w  polsce za 12,3% ogólnej emisji co2, przy 
czym 93,5% emisji tego sektora pochodziło z  transportu 
drogowego. co więcej, trans port jest je dy nym sek to rem 
go spo dar ki, w któ rym prze wi dy wa na emi sja w przy szło ści 
jesz cze wzro śnie. nie mniej jed nak tak że w  trans por cie 
w co raz więk szym stop niu na le ży ogra ni czać ska lę emi sji 
ga zów cie plar nia nych. stopniowo się to udaje. 
w ue emisje z transportu w 2012 roku były o 10,5% niższe, 
niż w 2007 roku, kiedy emisje te były rekordowo wysokie 
od 1990 roku. 

Ogra ni cz licz bę swo ich po dró ży, np.: 
n  za miast jeź dzić do pra cy, sto suj pra cę na od le głość 

przez in ter net i te le fon (tzw. te le pra cę), 
n  za miast jeź dzić po za ku py, ku puj przez in ter net, 
n  za miast jeź dzić da le ko do skle pu, wy bierz do staw ców 

usług lub pro duk tów w po bli żu swo je go do mu. 

Je śli już mu sisz po je chać, to np.: 
n   sta raj się za ła twić kil ka spraw pod czas jed nej po dró ży, 
n   po łącz przy jem ne i zdro we z po ży tecz nym, ja dąc ro we

rem lub idąc pie szo, 
n    je śli to tyl ko moż li we, na nie wiel kich od le gło ściach ko rzy

staj z ko mu ni ka cji miej skiej, a na więk szych – z ko lei. 

Je śli już mu sisz po je chać sa mo cho dem, to np.: 
n  sko rzy staj z  punk tów prze siad ko wych park&ri de je śli do 

ce lu po dró ży mo żesz do trzeć ko mu ni ka cją miej ską, 
n  za bierz ze so bą do dat ko wych pa sa że rów, któ rych 

mo żesz zo sta wić na tra sie, że by za ła twi li swo je spra wy,
n  jeź dzij zgod nie z prze pi sa mi ru chu dro go we go, sto su jąc 

eko lo gicz ny styl jaz dy. 

Każ da po dróż wią że się ze zu ży ciem ener gii. mo że to być 
ener gia Two ich mię śni, ale mo że to być też ener gia po cho
dzą ca ze spa la nia ro py naf to wej lub wy ko rzy sta nia wia tru. 
spa la nie pa liw ko pal nych po wo du je emi sję ga zów cie
plar nia nych, głów nie dwu tlen ku wę gla, zwięk sza ją cych 
tem pe ra tu rę ziem skiej at mos fe ry. Dla te go, aby zmia ny 
kli ma tu nie by ły zbyt gwał tow ne, war to za sta no wić się  
czym i jak czę sto po dró żu jesz. 
isto tą po dró ży jest prze miesz cze nie ła dun ku lub oso by 
z punk tu a do b i ewen tu al nie z po wro tem. za sa dy zrów
no wa żo ne go roz wo ju wy ma ga ją, by de cy zja o  ta kiej 
po dró ży za pa dła po zna le zie niu od po wie dzi na na stę pu
ją ce py ta nia: 

n  co moż na zro bić, aby po droż z a do b nie by ła ko niecz na? 
n  je śli po dróż z  a  do b jest ko niecz na, to co zro bić, aby 

by ła ona eko no micz nie efek tyw na oraz moż li wie ma ło 
szko dli wa spo łecz nie i eko lo gicz nie?

za po dróż moż li wie ma ło szko dli wą eko lo gicz nie moż na 
uznać ta ką, pod czas któ rej zu ży jesz naj mniej szą ilość ener
gii. nad miar ener gii zu ży wa nej przez da ny śro dek trans
por tu prze kła da się na in ne, od czu wal ne przez czło wie ka 

ne ga tyw ne skut ki po dró żo wa nia. na le żą do nich: ha łas, 
prze kształ ce nia przy ro dy lub kra jo bra zu w  prze strze nie 
tech nicz ne (np. drogi, parkingi, tory kolejowe) oraz za nie
czysz cze nie po wie trza spa li na mi, w tym ga za mi cie plar nia
ny mi. je śli ze sta wi my róż ne bran że trans por tu we dług ilo
ści dwu tlen ku wę gla emi to wa ne go w  ce lu prze miesz cze
nia oso by lub to ny to wa ru o 1 km, otrzy ma my na stę pu ją cą 
hie rar chię. 

po dró żu jąc, mo żesz prze no sić się 
do miejsc o  in nym kli ma cie, ale 
to, czym po dró żu jesz, mo że spra
wić, że znaj dziesz się w  in nym 
kli ma cie, nie zmie nia jąc miej sca 
za miesz ka nia! Tr
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To, czym jeDziesz, ma znaczenie Dla KlimaTu ziemi

w polsce mamy duży potencjał redukcji emisji gazów 
cieplarnianych w transporcie. 

45 osób zwykle podróżuje 30 samochodami spalającymi 
łącznie ok. 180 l paliwa na 100 km, choć mogłyby pojechać 
jednym autobusem zużywającym ok. 40 l paliwa.

Źródło:  Forum Rozwoju Lublina – polski remake znanego zdjęcia z Münster,  pokazującego zajęcie terenu przez różne środki 
transportu.

po dró żu jąc zaj mu je my prze strzeń, na któ rej mógł by ro snąć 
las, zbo że, owo ce. la sy i upra wy po chła nia ją emi to wa ny przez 
czło wie ka dwu tle nek wę gla. zaj mu jąc mniej prze strze ni 
chro ni my tak że  kli mat.

Źródło:  Specific CO2 emissions per passenger-km and per mode of transport in Europe, 1995-2011, European 
Environment Agency, 2013

emisja dwutlenku węgla  (transport pasażerski, rok 2011)

Źródło:  Specific CO2 emissions per passenger-km and per mode of transport in Europe, 1995-2011, European 
Environment Agency, 2013

emisja dwutlenku węgla (transport towarowy, rok 2011)

spalanie paliw płynnych w  transporcie to nie tylko zagrożenie 
dla klimatu, ale także dla bezpieczeństwa energetycznego kraju 
i  gospodarki. polska w  2012 roku w  100% importowała ropę 
naftową zza granicy wydając na ten cel 60 mld złotych (20% 
wartości budżetu państwa). większość tych środków wypływa 
z kraju wspierając gospodarkę innych państw, w 95% rosji. 

przyKłaDowe możliwości
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upol ska ma jed ną z naj dłuższych sie ci ko le jo wych w eu ro pie, 
li czą cą po nad 19 000 km li nii, porównywalną do sieci  dróg 
kra jo wych. Kolej przewozi u  nas 22,5% towarów i  6,7% 
pasażerów, ale generuje zaledwie 0,4% emisji gazów 
cieplarnianych w sektorze transportu.. mi mo to pu blicz ne 
na kła dy fi nan so we na 1 km li nii ko le jo wej wy no szą za le d
wie 4 euro, czy li sied mio krot nie mniej niż na 1  km dro gi 
kra jo wej. Dla te go aż 97% po la ków chcia ło by, aby na in we
stowanie w trans port ko le jo wy prze zna cza no w pol sce wię
cej środ ków niż obec nie. Tak że Ko mi sja eu ro pej ska re ko
men du je prze zna cze nie 40% środ ków unij nych na in we sty
cje ko le jo we, a 60% na in we sty cje dro go we. 
o to aby sta cja lub li nia ko le jo wa prze trwa ła, mo gą za dbać 
tak że sa mo rzą dy. od po cząt ku 2011 r. mo gą one przej mo
wać na wła sność sta cje ko le jo we. mo gą tak że za opie ko wać 
się lo kal ny mi li nia mi ko le jo wy mi. Dzię ki ta kie mu po su nię
ciu nie zli kwi do wa no w pol sce ko le jek wą sko to ro wych, któ
re na dal wo żą to wa ry i pa sa że rów,  np. w gmi nach: Kro śnie
wi ce, re wal, ste gna, śmi giel oraz po wia tach: gnieź nień skim 
i  żniń skim. sa mo rzą dy te wyko rzy stu ją  ko lej nie tyl ko 
w związ ku z tu ry sty ką. w gmi nie Kro śnie wi ce ko lej ka wą sko
to ro wa prze wo zi znacz ną ilość to wa rów, ogra ni cza jąc nisz
cze nie dróg przez cię ża rów ki. 

w pol skich mia stach trans port pu blicz ny opar ty jest naj czę
ściej na ko mu ni ka cji au to bu so wej. znacz nie mniej wy ko
rzy sty wa ne są po jaz dy za si la ne elek trycz nie: tram wa je i tro
lej bu sy. no we au to bu sy, czę sto ni sko po dło go we, kli ma ty
zo wa ne i  speł nia ją ce wy so kie nor my emi sji spa lin kur su ją 
już w każ dym du żym mie ście. więk szość z nich to jed nak 
wciąż po jaz dy na pa li wa płyn ne, emi tu ją ce naj wię cej co2. 
cza sem spa la ją one tak że wię cej pa li wa ze wzglę du na 
kli ma ty za cję oraz, pa ra dok sal nie, do dat ko we za si la nie 
ukła dów oczysz cza ją cych spa li ny. 

aby ochro nić kli mat  trze ba więc zmie nić pa li wo. sa mo rzą
dy lo kal ne mo gą za ma wiać usłu gi prze woź ni ków ko mu ni
ka cji zbio ro wej, ko rzy sta jąc z sys te mu zie lo nych za mó wień 
pu blicz nych. 

w szwe cji dzię ki eko lo gicz nym wa run kom prze tar gów 
więk szość ta bo ru au to bu so we go, tak że w  ko mu ni ka cji 
o za się gu po wia to wym, za si la na jest ga zem ziem nym cnG, 
emi tu ją cym w pro ce sie spa la nia o po ło wę mniej co2.  za le
d wie 0,1% pol skie go ta bo ru au to bu so we go to au to bu sy 
ga zo we, a tyl ko 6 sztuk to au to bu sy hy bry do we, wy ko rzy
stu ją ce na pęd elek trycz ny. 

oprócz DróG, mamy Kolej czas na nisKoemisyjny TransporT zbiorowy

Fot. SXC Fot. Rafał Muszczynko, Stowarzyszenie Zielone Mazowsze

Towarowy transport morski jest najbardziej ekologiczny pod względem 
emisji co2

uprzy wi le jo wa nie ko mu ni ka cji miej skiej chro ni kli mat. na zdję ciu 
pas au to bu so wy w war sza wie

Fot. sXc

Kolej przewozi u nas 22,5% towarów i 6,7% pasażerów, ale generuje 
zaledwie 0,4% emisji gazów cieplarnianych w sektorze transportu.

Fot. sXc

rower potrzebuje najmniej energii ze wszystkich środków trans
portu. nawet idąc pieszo spalamy więcej kalorii, niż jadąc rowerem.
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Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów" jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE i Komisji Europejskiej
oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem partnerskiego przedsięwzięcia LIFE+ „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej adaptacji do zmian klimatu. Głównymi adresatami 
projektu są władze powiatowe oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów. Działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Liderem projektu jest Instytut na rzecz Ekorozwoju, partnerem krajowym Związek Powiatów Polskich, a  partnerem 
zagranicznym brytyjska organizacja Community Energy Plus. 
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