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1. Charakterystyka branży TSL 

Branża TSL stanowi fundamentem rozwoju każdej gospodarki i umożliwia 

organizację magazynowania oraz sprawnego, racjonalnego i dynamicznego przepływu dóbr. 

Określana jest jako działalność gospodarcza polegająca na oferowaniu i realizacji na rynku 

usług transportu, spedycji oraz logistyki (TSL). 

Transport definiuje się jako zespół czynności polegających na przemieszczaniu dóbr 

materialnych w czasie i przestrzeni przy użyciu odpowiednich środków technicznych. 

Spedycja oznacza działalność polegająca na ułatwianiu korzystania z usług transportowych; 

inaczej: organizacja procesu transportowego. Natomiast logistyka to proces zarządzania 

przepływem i magazynowaniem materiałów, półfabrykatów, części i gotowych poczynając od 

dostawców, poprzez firmę, aż do klientów. 

Zależność między rozwojem gospodarki narodowej a rozwojem systemów 

transportowych w łańcuchach dostaw wynika z faktu, że transport pełni ważna rolę służebną 

w stosunku do wielu działów gospodarki, a szczególnie w stosunku do przemysłu, 

budownictwa, czy rolnictwa. Usługi z zakresu branży TSL umożliwiają sprawną organizację 

dostaw niezbędnych surowców i materiałów do przedsiębiorstw produkcyjnych. Brak 

sprawnie zorganizowanego transportu i dystrybucji utrudnia, a nawet uniemożliwia 

przeprowadzanie zawieranych transakcji handlowych. Zależności te sprawiają, że sektor TSL 

określany jest również jako „system nośny, czy krwiobieg gospodarki
1
”. O znaczeniu branży 

najlepiej świadczy skala przychodów  krajowych firm logistycznych, spedycyjnych i 

transportowych, które rocznie sięgają 100 mld zł (tj. około 5% PKB Polski) oraz zatrudnienie 

w tym sektorze sięgające blisko pół miliona osób
2
.  

Do usług wchodzących w skład branży TSL należą
3
: 

 transport drogowy, 

 transport kolejowy, 

 usługi logistyczne, 

 magazynowanie, 

 spedycja drogowa, 

                                                        
1 W. Rydzkowski, K. Wojewódzka-Król., Transport, Spedycja i Logistyka w procesie integracji z Unią 

Europejską, Warszawa 2008, s. 263 
2 www.dnb.pl (24.09.2014) 
3 Ranking TSL 2013 – Megatrendy i ich wpływ na branże TSL, PwC, Warszawa 2014 



 spedycja lotnicza, 

 spedycja morska, 

 usługi celne, 

 usługi kurierskie, 

 usługi w transporcie kolejowym i intermodalnym. 

Od kilku lat można zauważyć rosnący trend przekształcania się firm transportowych w 

przedsiębiorstwa, obejmujące zakresem swojej działalności wszystkie trzy gałęzie omawianej 

branży. Do głównych zalet takiego rozwiązania należy między innymi zmniejszenie kosztów 

stałych, zabezpieczeniem przed okresowym spadkiem zapotrzebowania na usługi, 

zwiększenie możliwości przewozowych. W rezultacie poszczególne podmioty oferują 

kompleksowe usługi, na które składają się między innymi: 

 magazynowanie i obsługa zapasów, 

 przemieszczanie i obsługa ładunku, 

 badanie rynku i tworzenie marketingowego systemu informacji, 

 finansowanie transakcji, obsługa bankowa i ubezpieczeniowa kontraktów. 

Daje się też zauważyć, że obecnie to logistyka napędza rozwój branży TSL (rys. 1). 

 

Rysunek 1. Główne obszary działania firm z sektora TSL 



Źródło: Opracowano na podstawie badań ManpowerGroup, 

http://www.kadry.abc.com.pl/czytaj/-/artykul/jakie-wyzwania-stoja-przed-branza-tsl-w-polsce 

 

Obecnie rozróżniamy trzy główne rodzaje transportu, tj. lądowy, lotniczy i wodny, 

pośród których możemy ze względu na swoją specyfikę wyróżnić: 

 Transport drogowy jest gałęzią mającą największy udział w wymianie towarowej. 

Wiodącym operatorem ze względu na przychody ze sprzedaży jest Grupa Delta Trans, a 

za nią Link sp. z o.o. Osiągnęły one przychody powyżej 200 mln zł. Zarejestrowanych 

jest tu ponad 100 tys. firm, z których . większość (około 98%) to 

mikroprzedsiębiorstwa. 

 Transport kolejowy lokuje się na drugiej pozycji po transporcie samochodowym pod 

względem wielkości przewożonej masy towarowej. Jest on najkorzystniejszą gałęzią 

transportu przy przewozach ładunków na średnie i duże odległości w obrębie 

kontynentów i między nimi. W Polsce jest już zarejestrowanych i posiada odpowiednie 

licencje ponad 40 przewoźników kolejowych. Największym z nich jest PKP Cargo S.A. 

znajdująca się w głębokim kryzysie, natomiast firmą która osiągnęła największe 

przychody (prawie 580 mln zł) jest Lotos Kolej sp. z o.o.  

 Transport morski pod względem masy towaru znajduje się na trzeciej pozycji po 

transporcie samochodowym i kolejowym. Statki mogą obsługiwać ładunki kraju 

armatora (właściciela statku), ładunki tranzytowe (porty macierzyste pełnią rolę „stacji 

pośrednich”) oraz ładunki będące przedmiotem wymiany krajów trzecich. Najbardziej 

opłacalną gałęzią transportu na dalekie odległości jest żegluga dalekomorska. Wyróżnia 

się tu także żeglugę śródlądową, która jest zależna od istnienia naturalnej drogi (rzeki, 

kanału lub innego zbiornika wodnego) o odpowiedniej głębokości i szerokości. 

Najkorzystniejsze zastosowanie ma przy przewozach na średnie i dalsze odległości 

przede wszystkim ładunków masowych o niskiej wartości. 

 Transport lotniczy pod względem przewożonej masy ładunków ma niewielki udział w 

obrocie towarowym. Najczęściej stosowany jest do przewozów towarów na duże 

odległości w relacjach kontynentalnych lub międzykontynentalnych. 

Ponieważ w Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007) nie występuje sekcja 

działalności gospodarczej obejmująca usługi TSL, przyjmuje się, że charakterystyka 



analizowanego rynku usług jest najbliższa merytorycznie i statystycznie, danym 

rejestrowanym dla Sekcji H: Transport i Gospodarka Magazynowa”. W tabeli 1 zostały 

przedstawione podstawowe dane dotyczące poszczególnych rodzajów transportu. 

Tabela 1. Podstawowe dane dotyczące transportu za rok 2012 

Rodzaj 

transportu 

Długość 

linii/dróg/tras 

Wielkość 

floty 

Przewóz 

ładunków 

Przewozy 

pasażerów 

Jednostka Km szt tys. Mg tys. osób 

kolejowy 20 094 1 849 241 015 273 182 

drogowy 280 719 24 876 1 493 386 497 288 

lotniczy 195 918 70 bd* 7 170 

wodny 3 659 995 12 055 bd* 

*Udział transportu jest nieznaczny. 

Źródło: GUS, Transport – wyniki działalności w 2013r., Warszawa 2014. 

Podstawowym czynnikiem oceny przydatności danego środka transportu jest jego 

koszt oraz inne mierzalne cechy decydujące o wyborze środka transportu, takie jak: 

dostępność (wielkość infrastruktury), szybkość (czas transportu), rzetelność (zabezpieczenie 

przed uszkodzeniem) oraz wielkość przesyłki (wielkość/masa ładunku). 

Na rysunku 2 przedstawiono największych operatorów branży TSL pod względem 

przychodów ze sprzedaży w roku 2013. Pierwszych 10 operatorów generuje 7,7 mld zł 

przychodów, co stanowi 48% przychodów (5 z nich stanowią firmy z kapitałem polskim, 

natomiast pozostałe z kapitałem zagranicznym lub mieszanym). Rozmieszczenie firm branży 

TSL w Polsce przedstawiono na rysunku 3. 



Rysunek 2. Najwięksi operatorzy branży TSL pod względem przychodów ze sprzedaży [tys. 

zł] 

Źródło: H. Brdulak, Megatrendy i ich wpływ na branże TSL, [w:] TSL – Magazyn branżowo-

informacyjny – www.businessvoice.pl, ss. 6-8. 

 

 



Rysunek 3. Mapa rozmieszczenia firm branży TSL w Polsce (miejscowości powyżej jednej 

firmy TSL) 

Źródło: Ogólnopolski Katalog adresowy 2013/2014, Transport – Spedycja – Logistyka, 

Tygodnik logistyczny „Gazeta transportowa”, Wyd. PWT, Warszawa 2013. 

  

2. State of the art branży TSL 

Z funkcjonowaniem branży TSL nierozerwalnie wiąże się jej oddziaływanie na 

środowisko naturalne. Jednym z elementów tego oddziaływania jest tak zwany ślad 

węglowy
4
. Istnieje pokaźna ilość zasobów obejmujących swym zakresem analizę śladu 

węglowego branży transportu. Biorąc pod uwagę szeroki ich zakres,  zidentyfikowano 

najbardziej istotne pod względem ich przydatności oraz użyteczności dla branży TSL i 

podzielono je  na cztery grupy:  

 metody, takie jak normy i przewodniki,  

 narzędzia obliczeniowe (kalkulatory),  

 wskaźniki emisji i bazy danych, oraz  

 pozostałe działania i inicjatywy, takie jak projekty badawcze, fora i kanały 

komunikacji. 

 

2.1. Metodologie liczenia śladu węglowego 

Metodologie emisji dwutlenku węgla obejmują standardowe normy, wytyczne, 

przewodniki oraz programy zapewniające ramy dla obliczania i zgłaszania emisji dwutlenku 

węgla z transportu i logistyki w łańcuchu dostaw lub jakiejś jej części. W trakcie 

przeprowadzonej analizy literaturowej zidentyfikowano około dwudziestu metodologii emisji 

dwutlenku węgla. Metodologie te podzielono na trzy grupy i podano w tabeli 2. Pierwsza 

grupa składa się z norm i standardowych wytycznych, które są powszechnie akceptowane i w 

użyciu. Druga grupa składa się z wytycznych, które koncentrują się przede wszystkim na 

transporcie i logistyce, a trzecia grupa określa systemy i programy sektorowe. 

                                                        
4  Ślad węglowy to metodologia oszacowania całkowitej emisji gazów cieplarnianych w ekwiwalentach węgla z 

produktów i usług w trakcie całego ich cyklu życia, od momentu wytworzenia surowców, poprzez procesy 

produkcyjne, aż do momentu unieszkodliwienia produktów.  



Tabela 2. Metodologie śladu węglowego  

1. Normy i dyrektywy 

EN 16258 Metodologia obliczania i deklaracja zużycia energii i 

emisji GHG w usługach transportowych (ładunku i 

pasażerów) 

ISO 14067 Ślad węglowy produktu 

ISO 14000 series Kilka standardów ISO serii 14000 (zarządzanie 

środowiskiem), np 1402x (etykietowanie środowiskowe), 

1404x (LCA, ocena cyklu życia) i 1406x (zmiany 

klimatyczne). 

PAS 2050 and PAS 2060 Niezależny standard emisji dwutlenku węgla, zawiera 

metodologię i wytyczne. 

GHG Protocol Ramy rachunkowości (wytyczne, narzędzia, itp.) dla 

przyjętych norm i programów w różnych sektorach, w tym 

transportu i logistyki gazów cieplarnianych. 

1996 and 2006 IPCC Guidelines Poradnik IPCC dla inwentaryzacji krajowych gazów 

cieplarnianych 

2. Wytyczne koncentrujące się na transporcie i logistyce 

Cenex Cenex (Centrum Doskonałości w dziedzinie technologii 

niskoemisyjnych i ogniw paliwowych) wytyczne dotyczą 

redukcji węgla. 

Clean Cargo Working Group 

(CCWG) 

Metodologia CO2 dla transportu kontenerowego i 

efektywności transportu morskiego (rzeczywiste zużycie 

paliwa, odległości i pojemności statków). 

Clean shipping index Indeks uwzględnia znaczną część skutków 

środowiskowych związanych z wysyłką, takie jak emisje 

do powietrza i wody, stosowania środków chemicznych. 

DEFRA Wytyczne dotyczące pomiaru i raportowania emisji gazów 

cieplarnianych (GHG) z transportu towarowego. 

DSLV Podręcznik do obliczania emisji gazów cieplarnianych.  

Index (ESI)  Indeks środowiskowy statku (ESI) pokazuje, ile emisji 

zanieczyszczeń powietrza NOx i SOx i CO2 dokonują 

statki. 



ETS  Europejski System Handlu Emisjami (the EU ETS): 

lotnictwo to pierwszy środek transportu, które należy 

uwzględnić w 2012. 

Marpol Convention  Konwencja zawiera przepisy mające na celu zapobieganie 

i minimalizowanie zanieczyszczenia ze statków – zarówno 

przypadkowe i z rutynowych działań. Obecnie obejmuje 

sześć załączników technicznych. 

NTM  Metodologia obliczeń emisji ze wszystkich rodzajów 

transportu. NTM wynika z normy ISO 14048 w zakresie 

danych LCA oraz uczestniczy w formułowaniu normy EN 

16258. 

Zicht op CO2  Opisuje krok po kroku wytyczne dla firm z sektora 

logistycznego pozwalajac im obliczyć swoje emisje. 

Koncentruje się na transporcie (emisje na poziomie 

pojazdu). Zawiera emisje pośrednie ze zużycia energii. 

3. Systemy i programy branżowe 

PostEurop, Greenhouse Gas 

Reduction Programme  

Celem jest opracowanie odpowiednich narzędzi do 

pomiaru i oceny wysiłków redukcyjnych uczestniczących 

operatorów pocztowych i do tworzenia synergii poprzez 

wymianę najlepszych praktyk w tej dziedzinie. 

CEPI  Ramy dla rozwoju śladu węglowego papieru i tektury – 

wytyczne dotyczące oceny śladu węglowego transportu 

 

2.2. Narzędzia obliczeniowe (kalkulatory) 

Również ilość narzędzi obliczeniowych (kalkulatorów) jest znaczna. Zasadniczo można je 

podzielić na trzy kategorie:  

 publicznie dostępne, najlepsze dostępne narzędzia, obejmujące wszystkie rodzaje 

transportu i emisji,  

 narzędzia komercyjne, wewnętrzne firm, 

 różne narzędzia – są to narzędzia uważane za istotne, ale brakuje w ich zakresie, na 

przykład: zasięgu, zakresu lub celów. 



 

Tabela 3. Kalkulatory śladu węglowego – przykłady 

Publicznie dostępne 

BILAN Carbone Narzędzie do obliczania emisji gazów cieplarnianych 

(GHG). Zawiera obliczenia dla pojazdu, oferuje również 

jednostkę funkcjonalną tkm. Kompatybilne m.in. z normą 

ISO 14064. 

CONNEKT CO2-meetlat Narzędzie pozwalające na porównanie rocznych emisji 

CO2 ze spedycji i logistyki z emisjami innych 

przedsiębiorstw. 

EcoTransIT World Zawiera szczegółowe i dokładne bazy danych dla 

pojazdów drogowych. 

GHG Protocol Dobrze skonstruowane narzędzie, proste, powszechnie 

akceptowane i dobrze znane. 

Smartrans - Grønngodstransport Tylko transport drogowy. Zawiera metodykę obliczeń dla 

przesyłek i obejmuje wykorzystanie pojazdu.  

SmartWay Bazuje na danych z USA o transporcie drogowym i 

zużyciu paliwa. Za jednostkę funkcjonalną przyjęto mile i 

tono-mile. 

Narzędzia komercyjne, wewnętrzne firm 

CARBON FTA Zawiera informacje na temat węzłów i innych elementów 

łańcucha dostaw. 

DB Schenker Oblicza emisje powodowane przez transport towarowy na 

podstawie rzeczywistych przebiegów; wielkości 

używanego pojazdu i stopnia wykorzystania mocy 

produkcyjnych i infrastruktury. 

DHL GO GREEN Kalkulator służący do obliczania emisji CO2 przez 

klientów. Uwzględnia różne zakresy i opiera się na 

przyjętych danych z międzynarodowych baz (IPCC, IEA 

GHG Protocol, ISO 14064). 

ECO-calculator (DPD) Porównuje emisje gazów cieplarnianych z transportu 

lotniczego i drogowego dla europejskich odbiorców. 

Hapag-Lloyd EcoCalc Narzędzie on-line do obliczania emisji CO2 transportu 



morskiego kontenerów. Obliczenia wykonywane są 

zgodnie z metodami CCWG (Clean Cargo Working 

Group) i EcoTransIT. 

Kuehne + Nagel (K&N) Kalkulator zapewnia wysoki poziom odwzorowania emisji 

w łańcuchu dostaw, porównanie różnych opcji transportu i 

możliwość jego modelowania. 

MARTRANS Kalkulator służy do obliczania emisji spalin określonych 

rodzajów statków w różnych scenariuszach operacyjnych. 

Metro-Group- Logistics Mierzy emisje gazów cieplarnianych na podstawie danych 

przewozowych dostawców. 

VERSIT+ Zawiera szczegółowe wskaźniki emisji dla transportu 

drogowego, uwzględnia różne typy pojazdów i dróg. 

Tofuture - CSM Kalkulator internetowy oparty na protokole GHG 

Różne narzędzia 

CENEX Wysoki poziom szczegółowości. Obliczenia na poziomie 

firmy lub pojazdu. 

COPERT Zawiera przydatne informacje dla transportu drogowego. 

Map & Guide Przykład jak wdrożyć normę EN16258 

Spin-Alp Szczegółowe emisje z transportu drogowego, uwzględnia 

wykorzystanie pojazdów oraz profile tras. 

TREMOD Porównuje firmy z krajowymi emisjami. Nie nadaje się do 

bezpośredniego do obliczania wpływu pojedynczych 

pojazdów lub wysyłki. 

 

2.3. Wskaźniki emisji i bazy danych 

Bazy danych wskaźników emisji są traktowane jako zbiory danych emisji gazów 

cieplarnianych, zarówno publicznych jak i komercyjnych, które są niezbędne do obliczenia 

emisji dwutlenku węgla z transportu i logistyki w łańcuchu dostaw lub ich części (np.: emisje 

pojazdów, z produkcji paliw i emisje na jednostkę transportową). Bazy danych można 

podzielić na dwa rodzaje: 

 zapewniające podstawowe dane na temat technologii, 

 pojazdów i paliw. 



Liczba baz danych oferujących emisje dwutlenku węgla związanych z transportem i 

logistyką jest duża. Jednakże ilość oryginalnych źródeł danych referencyjnych pozostaje 

znacznie mniejsza. W tabeli 4 przedstawiono przykładowe bazy danych. 

 

Tabela 4. Bazy danych wskaźników emisji  

Bazy danych zapewniające podstawowe dane na temat technologii 

EX-TREMIS Darmowa baza danych zawierająca emisje TTW dla 

kolejowego transportu towarowego, morskiego i 

lotniczego. Dane pochodzą m.in. z TREMOD i 

EUROSTAT. Dla transportu morskiego używane są raczej 

założenia teoretyczne. 

HBEFA Komercyjna baza emisji drogowych. Uwzględniono m.in. 

dużą ilość pojazdów, rozruch „na zimno” i różne sytuacje 

drogowe. Baza danych jest szczególnie dokładna dla 

gazów innych niż CO2. 

JEC Well-to-wheels analyses 

(WTW) 

Baza opiera się na badaniach przeprowadzonych przez  

JRC, Concawe, EUCAR i WTW. Uwzględniono m.in. 

właściwości paliw, ich produkcję i emisje gazów 

cieplarnianych. 

EMEP/EEA Poradnik i baza wskaźników emisji transportu drogowego, 

kolejowego, lotniczego i transportu morskiego, zgodny z 

wytycznymi IPCC. Wskaźniki emisji są podawane w 

gramach na kilometr i są przeznaczone głównie do 

inwentaryzacji krajowej. 

IPCC Guidelines for National 

Greenhouse Gas Inventories 

Są to wskazówki ze szczegółowymi instrukcjami 

dotyczącymi sposobu obliczania i zgłaszania krajowych 

rocznych emisji gazów cieplarnianych wynikających z 

transportu towarowego drogowego, kolejowego, 

lotniczego, morskiego. 

TREMOD To baza danych i model emisji transportu drogowego, 

kolejowego, lotniczego i morskiego. Wskaźniki emisji dla 

drogi są oparte na HBEFA. 

COPERT Narzędzie i źródło danych używane szeroko do obliczania 



zanieczyszczeń powietrza i emisji gazów cieplarnianych z 

transportu drogowego. COPERT szacuje emisje głównych 

zanieczyszczeń powietrza produkowanych przez różne 

kategorie pojazdów. 

Versit + To komercyjny, statystyczny model emisji, który oblicza 

rzeczywiste emisje w transporcie drogowym. Opiera się na 

ponad 20.000 pomiarów z ciepłych i zimnych silników 

ponad 3.200 różnych pojazdów przez okres ponad 

dwudziestu lat. W zależności od konkretnych potrzeb, 

można obliczyć konkretne wskaźniki emisji, biorąc pod 

uwagę specyficzny skład floty, obciążenia pojazdu, 

skutków nowej technologii pojazdów itd. 

Bazy danych pojazdów i paliw 

LIPASTO Emisja jednostkowa (g na tonę km) baz danych opiera się 

na rzeczywistych emisjach drogowych, kolejowych, 

wodnych i lotniczych. Zawiera również 50 różnych 

rodzajów maszyn roboczych i pojazdów terenowych. 

NTM Narzędzie do obliczania zanieczyszczeń powietrza i emisji 

gazów cieplarnianych z transportu drogowego. Morskiego 

i lotniczego. Uwzględnia m.in. normę ISO 14048. 

DEFRA Baza danych emisji dla pojazdów w kilku kategoriach 

wagowych dla transportu drogowego, kolejowego, 

lotniczego i morskiego. Wskaźniki emisji są oparte na 

rzeczywistym zużyciu paliwa. Przyjęte założenia zostały 

opracowane dla Wielkiej Brytanii. 

ELCD Europejska baza danych obejmująca transport morski, 

lotniczy, kolejowy i drogowy. Sama baza danych jest dość 

wąska, ale dobrze funkcjonuję jako prezentacja danych o 

emisjach z transportu. 

 

2.4. Pozostałe działania i inicjatywy 

Pozostałe działania obejmują wszystkie pozycje inne niż metodologie, kalkulatory i 

bazy danych, które podejmują zagadnienie emisji dwutlenku węgla z branży TSL. 



Przykładami takich działań są projekty badawcze, inicjatywy na rzecz podnoszenia 

świadomości oraz różnego typu fora i kanały komunikacji. Zidentyfikowano tu ponad 

trzydzieści pozycji, które nie zostały sklasyfikowane w pozostałych grupach (w większości są 

to projekty badawcze). Niektóre z nich mogą służyć jako źródło informacji, danych lub 

innych wyników badań.  

Spośród przeanalizowanych (około 40) działań i inicjatyw zidentyfikowano 

najbardziej znaczące dla branży TSL i podzielono na 4 podgrupy: źródła danych, projekty 

badawcze istotne dla konkretnych kwestii metodologii, główne kanały komunikacyjne  oraz 

inne istotne inicjatywy podnoszące świadomość. 

 

Tabela 4. Bazy danych wskaźników emisji  

Źródła danych 

ECHO Kompletny i bardzo szczegółowy opis łańcuchów 

logistycznych, które umożliwiają szczegółowe obliczenie 

gazów cieplarnianych; zgodne z europejskimi normami. 

Transport, energy ogmiljø Norweski projekt badawczy. Baza danych emisji dla 

pojazdów została opracowana  w oparciu o niemiecki 

projekt Probas. 

Projekty badawcze istotne dla konkretnych metodologii 

COFRET Międzynarodowy program badawczo-demonstracyjny 

opracowujący narzędzie pozwalające obliczyć ślad 

węglowy i usprawnić procesy transportu. 

ARTEMIS Szczegółowa baza danych emisji, podejmuje temat 

problemów domyślnych danych i ich niepewności; 

opracowany na podstawie HBEFA. 

Grønn godstransport Norweski projekt badawczy mający na celu rozwój 

narzędzi obliczeniowych w rachunkowości 

przedsiębiorstw transportowych; opracowano na podstawie 

projektu ARTEMIS. 

EU transport GHG: Routes to 

2050 

Projekt badawczy UE powstały w następstwie rozwoju 

narzędzia obliczeniowego SULTAN. 

SuperGreen Projekt pozwalający identyfikować obszary problemowe  

Komentarz [U1]: W tym projekcie brak 
udział Instytut Transportu 
Samochodowego. Projekt trwał do bodajże 
listopada 2014… 



operacji logistycznych. 

TRIAS Skupia się na zintegrowanej ocenie technologii transportu i 

dostaw energii. 

Główne kanały komunikacyjne   

L4Life Projekt przeznaczony do wykorzystania przez ICT w 

transporcie; obejmuje potencjalnych użytkowników (np 

usługodawców logistycznych); posiada bazę własnych  

wskaźników. 

Inne istotne inicjatywy podnoszące świadomość 

Probas Internetowa baza danych oparta na danych cyklu życia. 

EMEP, 

LOTOS 

Poradniki i bazy emisji transportu drogowego, kolejowego, 

lotniczego i transportu morskiego. 

GHG-TransPoRD Projekt podejmujący temat redukcja emisji gazów 

cieplarnianych z transportu po 2020 r.  

TOSCA Identyfikuje najbardziej obiecujące technologie i paliwa, 

które pomagają zmniejszyć emisję gazów cieplarnianych 

w zakresie transportu pasażerskiego i towarowego, w 

perspektywie czasowej 2020 i 2050. 

WPCI Narzędzia i wskazówki dla portów morskich, w tym 

zestaw narzędzi do obliczania śladu węglowego. 

Logman Mierzenie śladu węglowego transportu (uwzględnia 

produkcję i logistykę). 

Clean Ports Innowacyjny program mający na celu redukcję emisji z 

istniejących silników wysokoprężnych i urządzeń nonroad 

w portach 

Planco Ekonomiczne i ekologiczne porównanie lądowych 

środków transportu. 

CCWG Finance Inicjatywa mająca na celu podniesienie świadomości na 

problem zmian klimatycznych. 

 

3. Granice sytemu i jednostka funkcjonalna dla usług branży TSL 



Podstawą dla określenia śladu węglowego jest określenie granic systemu (rys. 2) 

analizowanego przedsiębiorstwa (tj. które obszary działań organizacji zostaną poddane 

analizie ilościowej, głównych procesów jak i pomocniczych), a także jego zakresu (jak daleko 

ma sięgać i jakiego typu emisje będą przedmiotem analizy). Przy określaniu śladu węglowego 

zalecane jest włączenie całego spektrum źródeł emisji, wtenczas ślad węglowy będzie 

dokładniejszy. Jednakże przy podejściu kompleksowym, obejmujący cały cykl życia istnieje 

ryzyko podwójnego liczenia wpływu na środowisko przez różne przedsiębiorstwa. Stąd też 

zaproponowano, aby emisję przedsiębiorstwa obliczać z użytkowania sprzętu oraz spalania i 

produkcji paliw. Natomiast nie uwzględniono etapu budowy infrastruktury i produkcji 

urządzeń oraz dojazdów pracowników. 

Rysunek 2.Zakres i granice systemu 

 

Zakres zidentyfikowanych wejść i wyjść dla poszczególnych form branży TSL różnić 

będzie się w zależności od przyjętych granic systemu, stąd też na potrzeby analiz 

postanowiono przyjąć następujący podział ze względu na rodzaj transportu: 

 Transport drogowy, 

 Transport kolejowy, 



 Transport lotniczy, 

 Transport wodny. 

 

Niezależnie od rodzaju transportu zakres granic systemu przybiera podobny charakter, 

a znaczna większość emisji pochodzi z samej czynności (transportu), podczas której spalane 

są paliwa bezpośrednio (pojazdy konwencjonalne, samoloty, statki, tj. zakres 1) lub pośrednio 

(samochody elektryczne, pociągi, tj. zakres 2). Szacuje się, iż w zależności od konkretnego 

przypadku wielkość emisji związanych z samym transportem waha się w granicach 75-90% 

całkowitych emisji przedsiębiorstw. Wpływ pozostałych czynników (pozostałe 

zapotrzebowanie na energię, materiały, podróże służbowe, utylizacja odpadów, itd.) jest 

stosunkowo niewielki.  

W załączniku 1 przedstawiono przykładowe emisje dla transportu kolejowego zgodnie 

z bazą Ecoinvent (wersja 2.0) 

 

3.1.Transport kolejowy 

Z przeprowadzonych badań literaturowych wynika, iż za większość emisji w 

transporcie kolejowy odpowiada zakres 2, który związany jest z zakupem energii elektrycznej 

(około 80%). Poniżej zostały wskazane obszary/działania mające istotny wpływ na emisje 

dwutlenku węgla ekwiwalentnego (CO2eq). Działania te przedstawiono w podziale na 3 

zakresy zgodnie z metodyką normy ISO 14067.  

 

Zakres 1.  

 Ogrzewanie własne (zakup i spalanie nośnika ciepła, np. gazu), 

 Wynajem pojazdów. 

Zakres 2.  

 Zużycie energii elektrycznej, gazu przez biura, terminale, zaplecze techniczne i 

pojazdy techniczne, 

 Transport ładunków z/do wagonu pojazdami naziemnymi, 

 Zużycie wody, 
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Zakres 3.  

 Utylizacja odpadów i ścieków, 

 Podróże służbowe, 

 Autobusy zastępcze (awarie kolejowe), 

 Zakup materiałów, 

 Prace konserwacyjne, naprawcze. 

 

Emisje zakresu 1 wynikają z bezpośrednich działań logistyczno-spedycyjnych. 

Zaliczyć do nich należy emisje z: spalania paliw kopalnych w elektrowniach, gazu do 

ogrzewania stacji, biur i magazynów, paliw w pojazdach magazynowych (np. wózki 

widłowe). Szacuje się, iż największe emisje są tu związane z zakupem oraz spalaniem gazu i 

oleju (ok. 90% emisji). 

W zakresie 2 emisje dotyczą głównie operacyjnego zużycia energii elektrycznej przez 

transport kolejowy. Emisje dwutlenku węgla z zakresu 2 są najbardziej ważącymi spośród 

wszystkich zakresów i stanowią ok. 80% całkowitej emisji pochodzącego z transportu 

kolejowego. 

Zgodnie z normą ISO 14047, zakres 3 działań nie obejmuje bezpośrednich emisji z 

przedsiębiorstwa. Jednakże emisje te generują inne przedsiębiorstwa dostarczające 

produkujące paliwa, materiały eksploatacyjne lub utylizują odpady, stąd też istotnym jest ich 

uwzględnienie. 

 

3.2.Transport lotniczy 

Zakres 1.  

 Spalanie paliw lotniczych, 

Zakres 2: 

 Zużycie energii elektrycznej, gazu przez biura, terminale, zaplecze techniczne i 

pojazdy techniczne, 

 Transport ładunków z/do samolotu pojazdami naziemnymi, 



 Zużycie wody, 

 

Zakres 3: 

 Produkcja i transport paliwa, 

 Catering w samolocie, 

 Utylizacja odpadów (składowanie, spalanie, recykling), 

 Podróże służbowe, 

 Zakup materiałów, 

 Prace konserwacyjne, naprawcze. 

Emisje zakresu 1 są związane ze zużyciem energii bezpośrednio przez przewoźnika, jak 

spalanie paliwa lotniczego, które jest jedynym ważącym czynnikiem wpływającym na ten 

zakres jak i ślad węglowy całego transportu lotniczego (ok. 86%).  

Zakres drugi obejmuje emisje związane pośrednio z działalnością przedsiębiorstwa 

lotniczego, jak zużycie energii w biurach, terminalach oraz przez zaplecze techniczne. Jest on 

najmniej ważący spośród wszystkich zakresów (ok. 1%).  

Emisje gazów cieplarnianych w łańcuchu dostaw przedsiębiorstwa zostały ujęte w zakresie 3 i 

objęły one produkcje paliw, podróże służbowe, catering, czy też utylizację odpadów. Zakres 

ten stanowi zwykle ok. 13% wszystkich emisji przedsiębiorstwa lotniczego. 

 

3.3.Transport drogowy 

Większość transportu towarowego emitowana jest przez transport drogowy, którego 

udział w całym transporcie stanowił 85% w roku 2012 w Polsce. W zależności od rodzaju 

napędu w pojazdach, największy wpływ na środowisko będzie miał zakres 1 przy założeniu, 

iż wykorzystywany będzie pojazd z napędem spalinowym. Natomiast wykorzystując pojazd z 

napędem elektrycznym wzrośnie waga zakresu 2 (tj. zakup energii elektrycznej). Ponadto w 

zakresie drugim powinno zostać ujęte zużycie energii elektrycznej w budynkach i 

magazynach wraz z wykorzystaniem urządzeń. Zakres 3 obejmie działalność nie związaną 

bezpośrednio z transportem drogowym, taka jak np.: produkcja paliw, transport pracowników, 

prace konserwacyjne i utylizacja odpadów. 



 

Zakres 1: 

 spalanie paliw (olej napędowy, benzyna, gaz), 

Zakres 2: 

 zużycie energii elektrycznej do napędzania pojazdów (pojazdy hybrydowe i 

elektryczne), 

 Zużycie energii elektrycznej, gazu przez biura, terminale, zaplecze techniczne i 

pojazdy techniczne, 

 Zużycie wody, 

Zakres 3: 

 Produkcja i transport paliwa, 

 Utylizacja odpadów (składowanie, spalanie, recykling), 

 Podróże służbowe, 

 Wykorzystanie materiałów biurowych (tonery, papier itp.), 

 Prace konserwacyjne, naprawcze. 

 

3.4.Transport wodny 

Przedsiębiorstwa transportu wodnego wytwarzają emisję głównie podczas spalania 

paliw na statkach. Emitujeę on mniej dwutlenku węgla ekwiwalentnego na kilometr niż 

transport kolejowy, drogowy czy lotniczy. Według szacunków IEA (Międzynarodowej 

Agencji Energii), sektor ten emituje rocznie około 543 mln Mg CO2. Jednakże jego udział w 

transporcie osobowym jest marginalny i sprowadza się praktycznie do ruchu turystycznego.  

84% emisji transportu wodnego związanych jest z operacjami statków 

(manewrowanie, rejs), 16% związanych jest z operacjami portowymi, natomiast zaledwie 

0,01% z zarządzaniem.
5
 

 

                                                        
5 Spielmann, M., Dones, R.; Bauer C. Life Cycle Inventories of Transport Services; Ecoinvent report No. 14. 

Swiss Centre for Life Cycle Inventories, Dübendorf. Swittzerland. 
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Zakres 1: 

 Spalanie paliw 

Zakres 2: 

 Zużycie energii elektrycznej, gazu przez biura, terminale, zaplecze techniczne i 

pojazdy techniczne, 

 Transport ładunków z/na statek pojazdami naziemnymi (w tym wykorzystanie 

dźwigów), 

 Zużycie wody, 

 

Zakres 3: 

 Produkcja i transport paliw,  

 Catering (dotyczy statków wycieczkowych), 

 Prace konserwacyjne, naprawcze, 

 Utylizacja odpadów / nielegalne zrzuty balastu, wycieki, korozje, 

 Podróże służbowe, 

 Wykorzystanie materiałów biurowych (tonery, papier itp.). 

 

4. Jednostka funkcjonalna 

Jednostka funkcjonalna to najmniejsza jednostka przyjęta do badań i stanowiąca 

ilościowy efekt systemu produkcji cyklu życia. Jej głównym zadaniem jest dostarczenie 

płaszczyzny odniesienia dla normalizowania danych wejściowych i wyjściowych systemu. Z 

tego też względu powinna być ona jasno zdefiniowana i mierzalna. 

W zakresie branży TSL proponuje się przyjąć jako główną jednostkę funkcjonalną dla 

całego przedsiębiorstwa tys. Mg CO2e. 

Jednostka ta pozwoli określić całkowity wpływ przedsiębiorstwa na środowisko 

niezależnie od innych, zmiennych czynników (takich jak liczba podróżujących, pracowników, 

ilość przewiezionych towarów). Ponieważ przedsiębiorstwo nie ma bezpośredniego wpływu 

na emisje generowane przy produkcji energii elektrycznej mierzenie emisyjności dostaw 



energii elektrycznej pozwoli na wybór dostawcy energii elektrycznej odznaczającego się 

najmniejszym śladem węglowym. 

Jednakże uwzględnienie innych czynników pozwoli na określenie czy obecny stopień 

emisji przedsiębiorstwa jest wynikiem poprawy efektywności, redukcji zanieczyszczeń, 

zmian w praktyce firmy, czy też zwiększonej / zmniejszonej aktywności. Stąd też proponuję 

się przyjąć dodatkowe jednostki funkcjonalne, które pomogą zrozumieć emisje dwutlenku 

węgla w bardziej kontekstowy sposób: 

 Mg CO2e / km (dla pasażerów [pkm] i towarów [tkm]), 

 Mg CO2e / pracownik, 

 Mg CO2e / m
2
 (tylko dla emisji biurowych), 

 Mg CO2e / m (utrzymanie toru/drogi, dla emisji poza-biurowych/stacji). 

  



Sektor transportu jest drugim co do wielkości źródłem emisji zanieczyszczeń w Unii 

Europejskiej. Mimo podejmowanych działań udział transportu w ogólnej emisji wciąż rośnie. 

Ślad węglowy przedsiębiorstw branży TSL pochodzi w około 80% z transportu towarów i 

pasażerów. Podczas transportu spalane są bezpośrednio lub pośrednio różnego rodzaju 

paliwa, których zużycie oraz generowana energia uzależniona jest od stosowanych w 

pojazdach technologiach. 
6
 

Największym emitentem gazów cieplarnianych pochodzących z branży transportowej 

był transport drogowy, który w roku 2011 wygenerował 98% tych emisji (rys. 3). Udział  

pozostałych rodzajów transportu jest znikomy i wacha się między 0,8% (transport kolejowy), 

a 0,02% (transport morski).  

 

Rysunek 3. Emisje gazów cieplarnianych z poszczególnych rodzajów transportu w 2011 roku. 

 

Z przedstawionych na rysunkach danych wynika, iż transport drogowy powoduje 

przeważnie największe emisje zanieczyszczeń powietrza potrzebne do przewiezienia 1 osoby 

(lub 1 tony) na odległość 1 km, co świadczy o naglącej potrzebie opracowania i wdrożenia 

ekologicznych technologii szczególnie w pojazdach drogowych (rys. 4 i 5). 

                                                        
6 Eurostat, GUS. 
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Rysunek 4. Porównanie emisyjności poszczególnych rodzajów transportu pasażerskiego 

Źródło: Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2009. European 

Environmental Agency Report. 

 

 

Rysunek 5. Porównanie emisyjności poszczególnych rodzajów transportu towarowego 

Źródło: Greenhouse gas emission trends and projections in Europe 2009. European 

Environmental Agency Report. 
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Największym potencjałem ograniczenia wysokich emisji transportu drogowego 

odznaczają się technologie napędów hybrydowych i elektrycznych. Rozwój ich jest o tyle 

istotny, iż transportem drogowym przewożona jest znaczna większość towarów i pasażerów 

(tab. 1). Wykorzystanie pojazdów z napędem elektrycznym zdaje się być najbardziej 

obiecujące, gdyż emisje wytwarzane przez pojazdy będą uzależnione od źródła i efektywności 

wykorzystywanych paliw w elektrowniach. Od lat prowadzone są również badania mające na 

celu odzyskiwanie energii podczas hamowania. 

W przypadku samolotów można zauważyć znacznie wolniejsze tempo postępu 

technologicznego w porównaniu do transportu drogowego, gdzie przełomy technologiczne 

przynoszą czasem nawet dwukrotną poprawę efektywności. Jest to głównie spowodowane 

tym, iż samoloty wznoszą się w powietrze, walczą z podstawowymi prawami fizyki i 

potrzebują ogromnej energii do poderwania samolotu i utrzymania go w powietrzu. Zaledwie 

50% energii zużywanej przez samolot jest zużywane do przemieszczania się. Efektywność 

samolotów (zarówno pod względem aerodynamiki jak i silników) została już bardzo 

zoptymalizowana i wg przeprowadzanych badań nie ma widoków na znaczącą poprawę w 

tym zakresie
7
. 

Również w zakresie transportu kolejowego przeprowadzane są badania mające na celu 

usprawnić tą formę transportu, jednakże jedyną konkurencją dla obecnie stosowanych 

napędów elektrycznych jest jedynie kolej magnetyczna, która została wybudowana w 

Szanghaju (Chiny) przez niemiecką firmę Transrapid. Atutem kolei magnetycznej jest 

znacząca redukcja hałasu, niskie zużycie energii i duża przestrzeń użytkowa. Innowacyjny 

transport bez kontaktu z podłożem (tzw. lewitacja magnetyczna) oferuje mobilność bez 

obciążania środowiska naturalnego. Jednakże nawet ten rodzaj napędu jest poddawany pod 

wątpliwość ze względu na niewielkie różnice w aspekcie zużycia energii w porównaniu z 

innymi pociągami dużej prędkości (np. InterCity – 2,9kWh na 100pkm do 2,2kWh w 

Transrapid). Warto zauważyć, iż transport kolejowy cechuje się zdecydowanie mniejszymi 

emisjami zanieczyszczeń niż transport drogowy, zwłaszcza przy przewozie ładunków. 

Transport drogą morską wykorzystuje paliwa kopalne i raczej nie należy spodziewać 

się odejścia od dotychczasowych praktyk. Jedyną stosowaną od dekad alternatywą dla 

statków o napędach konwencjonalnych jest napęd jądrowy stosowany już od roku 1962 

(statek towarowo-pasażerski NS Savannah). Obecnie pływa już wiele okrętów jądrowych 

                                                        
7 David JC MacKay, Zrównoważona Energia - bez Pary w Gwizdek, Wrocław 2011. 



zarówno wojskowych, jak i cywilnych (np. Rosja dysponuje siedmioma użytkowanymi 

lodołamaczami o napędzie nuklearnym), jednakże mimo możliwości pokonywania długich 

dystansów bez pobrania paliwa (ok. 500 tys. km) napęd ten nie zyskuję dużej popularności. 

 

  



 

Załącznik 1. Wybrane emisje dla transportu kolejowego zgodnie z baza Ecoinvent (wersja 

2.0) 

Nazwa zgodnie z bazą ecoinvent Jednostka Emisje [kg CO2] 

excavation, hydraulic digger m
3
 0,514 

gravel, crushed, at mine kg 0,004 

anhydrite rock, at mine kg 0,002 

concrete, exacting, at plant m
3
 318,72 

cement, unspecified, at plant kg 0,746 

quicklime, milled, loose, at plant kg 0,962 

steel, low-alloyed, at plant kg 1,629 

steel, converter, low-alloyed, at plant kg 1,937 

reinforcing steel, at plant kg 1,352 

copper, primary, at refinery kg 3,131 

transport, lorry >16t, fleet average tkm 0,119 

transport, freight, rail, diesel tkm 0,048 

use, computer, desktop, mix, office use h 0,030 

electricity, low voltage, UCTE, at grid kWh 0,562  

use, printer, laser jet, colour, per kg printed paper kg 0,292 

heat, natural gas, at boiler condensing modulating >100kW MJ 0,063 

building, hall m
2
 279,120 

Źródło: UIC, Carbon Footprint of High Speed Rail, Paris 2011; oraz baza Ecoinvent 2.0. 

Komentarz [A8]: będzie też dla innych 
typów transportu? Np. w lotnictwie bardzo 
ważną kwestią jest/była emisja na dużej 
wysokości, istniał parę lat temu specjalny 
wskaźnik. 
 
Odp. Myślę że musimy mieć uniwersalny 
wskaźnik dla każdego z transportów– nikt 
nam nie będzie w stanie przewidzieć na 
jakiej wysokości będzie latał regularnie 
samolot – często jest to zależne od 
warunków atmosferycznych (samoloty 
mogą omijać fronty burzowe – przelecieć 
bokiem lub górą/dołem). 
Zestaw wskaźników dla każdej z branż – 
tak. 


