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BEZEMISYJNY TRANSPORT PUBLICZNY 

 

W artykule autorzy przedstawili teoretyczny aspekt zrównoważonego transportu i mobilności w miastach. Zaprezentowane 

zostały również Plan Rozwoju Elektromobilności 2016-2025 oraz program Bezemisyjny transport publiczny, których jednym z 

głównych zadań jest: określenie korzyści związanych z upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz 

potencjału gospodarczego, przemysłowego, który się za tym kryje jak i zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych 

rozwiązań w transporcie bezemisyjnym w oparciu o publiczne wsparcie na opracowanie innowacyjnego autobusu bezemisyj-

nego. Próbę przybliżenia powyższych zagadnień podjęto ze względu na ich ważny, aktualny oraz atrakcyjny charakter. 

 

WSTĘP 

Zainteresowanie logistyką miejską wynika z chęci logicznego 
ukształtowania przepływów i funkcjonowania systemu transporto-
wego, stymulowania i propagowania działań służących redukcji 
kosztów zewnętrznych oraz promocji czystego transportu. Do naj-
ważniejszych obszarów wyodrębnionych w ramach logistyki miej-
skiej zalicza się transport ładunków (transport gospodarczy towaro-
wy – 1/3 ruchów transportowych w mieście) oraz transport osobowy 
(indywidualny i publiczny – 2/3 ruchów transportowych w mieście). 
Przemieszczenia osobowe w miastach odbywają się przy użyciu 
transportu indywidualnego lub komunikacji miejskiej - zbiorowej. 
Współcześnie transport indywidualny zaczyna stanowić poważne 
zagrożenie dla sprawnego funkcjonowanie miasta, środowiska 
naturalnego jak i zdrowia mieszkańców. Coraz bardziej istotne stają 
się działania władz, które powodować mają wzrost zainteresowania 
transportem zbiorowym wśród użytkowników miasta. 

W celu poprawy jakości powietrza i ograniczenia hałasu, za-

chowania równowagi między kosztami i efektami środowiskowymi, 

nadania proekologicznego charakteru transportowi publicznemu w 
mieście, wzmocnienia konkurencyjności transportu zbiorowego 
wobec indywidualnego oraz bezemisyjności taboru utworzone 
zostały między innymi Plan Rozwoju Elektromobilności 2016-2025 
oraz program Bezemisyjny transport publiczny.  

Celem pracy jest przedstawienie teoretycznego aspektu zrów-
noważonego transportu i mobilności w miastach. W artykule zapre-
zentowane zostały Plan Rozwoju Elektromobilności 2016-2025 oraz 
program Bezemisyjny transport publiczny, których jednym z głów-
nych zadań jest: określenie korzyści związanych z upowszechnie-
niem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce oraz potencjału 
gospodarczego, przemysłowego, który się za tym kryje jak i zinten-
syfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w trans-
porcie bezemisyjnym w oparciu o publiczne wsparcie na opracowa-
nie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego. Próbę przybliżenia 
powyższych zagadnień podjęto ze względu na ich ważny, atrak-
cyjny i aktualny charakter. 

1. ZRÓWNOWAŻONY TRANSPORT W MIASTACH 

Logistyka miejska definiowana jest jako powiązania logistycz-
nego systemu, znajdującego się wewnątrz określonego obszaru 
miejskiego, ze szczególnym uwzględnieniem systemu transporto-
wego. System transportowy odpowiedzialny jest za przepływy ła-
dunków i osób mając na celu optymalne, efektywne oraz ekologicz-

ne koordynowanie wszelkiego przemieszczania w mieście, obejmu-
jąc komponenty takie jak: organizacyjne, infrastrukturalne, informa-
cyjno-technologiczne i ludzkie, biorąc pod uwagę aspekt społeczny, 
ekonomiczny i ekologiczny [Tundys, s.154].  

Istnieją zróżnicowane podejścia do logistyki miejskiej, dzięki 
czemu definiować ją można pod różnym kontem (np. w zależności 
od konwencji: klasyczna, systemowa, ekologiczna). Na potrzeby 
niniejszego artykułu pojęcie logistyki miejskiej oparte zostało o 
konwencję ekologiczną, według której logistyka miejska obejmuje 
[Zimon, Gosik, s. 198]: 
a) promocję czystego transportu, 
b) logiczne ukształtowanie przepływów oraz funkcjonowania 

systemu transportowego, 
c) stymulowanie oraz propagowanie działań służących redukcji 

kosztów zewnętrznych. 
Główny cel ekologiczny logistyki miejskiej bezpośrednio zwią-

zany jest z zmniejszeniem negatywnych skutków logistycznej dzia-
łalności w mieście, w tym oddziaływanie procesów transportowych 
na naturalne środowisko [Tundys (a), s. 91].  

Do najważniejszych obszarów wyodrębnionych w ramach logi-
styki miejskiej zalicza się:  
– transport ładunków, 
– transport osobowy, który podzielić można na przewozy zbioro-

we i indywidualne. 
Transport niesie za sobą istotne społeczne, gospodarcze, 

przestrzenne i środowiskowe skutki, a tym samym stanowi ważny 
czynnik w odniesieniu do zjawiska zrównoważenia społeczeństwa i 
gospodarki. Zrównoważony transport miejski (zbiorowy) jest system 
przemieszczania się, pozwalającym zaspokoić potrzeby mieszkań-
ców miast związane z transportem [Chamier-Gliszczyński, s. 88]:  
– w bezpieczny sposób, nie zagrażający środowisku oraz zdrowiu 

ludzi, 
– zmierza do ograniczenia emisji szkodliwych gazów, 
– jest przestępny pod ekonomicznym względem dla wszystkich 

mieszkańców miasta, 
– ogranicza wytwarzanie odpadów, 
– wykorzystuje odnawialne źródła energii, 
– pozwala funkcjonować efektywnie oraz podtrzymuje gospodarkę 

i rozwój regionalny. 
Zmieniająca się rzeczywistość gospodarcza  powoduje prze-

kształcenia w transporcie i jego trendach rozwojowych, które prze-
jawiają się większą mobilnością transportową (przy jednoczesnym 
udziale transportu drogowego w przewozach i wzroście stopnia 
motoryzacji). Coraz większa niezależność i dostępność, którą daje 
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transport drogowy skutkuje ujemnymi efektami ekonomicznymi 
obciążającymi społeczeństwo oraz środowisko naturalne.  Rozwią-
zanie problemów związanych z przepływami osób i ładunków wy-
maga objęcia polem działania stosunków, które panują między 
wszystkimi uczestnikami transportu. Jednym z rozwiązań jest elimi-
nacja zbędnego towarowego transportu, wdrażanie nowych techno-
logii i zmiana nawyków oraz postawy pasażerów poprzez promowa-
nie i zachęcanie do korzystania ze zbiorowego transportu miejskie-
go. 

Do rozwoju zrównoważonego transportu (zrównoważonego 
systemu transportowego) prowadzi zrównoważona mobilność 
[Dembińska-Cyran, s. 45].  

Zrównoważona mobilność ma na celu planowanie oraz realiza-
cję potrzeb transportowych, z jednej strony, poprawiających dostęp-
ność infrastruktury i środków transportu (wskazując na zadowolenie 
społeczne, uatrakcyjnienie miejskiego stylu życia), a z drugiej, 
przyczyniających się do efektywniejszej realizacji priorytetowych 
zadań przy użyciu ekologicznych środków transportu [Tundys (a), s. 
126]. Zrównoważony system transportowy pozwala na zmniejszenie 
kosztów, które wynikają z działalności transportowej. W miastach są 
opracowywane oraz wdrażane plany zrównoważonej mobilności, 
których misją jest efektywność jako narzędzia spełniającego potrze-
by społeczeństwa, w zakresie: przemieszczania się w swobodny 
sposób, ekologicznego korzystania z zasobów środowiska natural-
nego.   

2. PLAN ROZWOJU ELEKTROMOBILNOŚCI 2016-2025 

Ministerstwo Energii we wrześniu 2016 roku stworzyło Plan 
Rozwoju Elektromobilności na lata 2016-2025. Określone w nim 
zostały korzyści związane z upowszechnieniem stosowania pojaz-
dów elektrycznych w Polsce oraz potencjał gospodarczy, przemy-
słowy, który się za tym kryje. Plan Rozwoju Elektromobilności wska-
zuje na związaną z rozwojem elektromobilności między innymi 
poprawę jakości powietrza.  

W dokumencie wyszczególnione zostały trzy fazy rozwoju elek-
tromobilności w Polsce (faza I przygotowawcza - 2016-2018, faza II 
- projekty pilotażowe - 2019-2020, faza III - wprowadzenie projektu 

w życie - 2020-2025). Ma je różnicować poziom rozwoju rynku, 
wymagana w związku z tym intensywność oraz zakres zaangażo-
wania państwa w jego stymulowanie. Plan Rozwoju Elektromobilno-
ści uzupełniony został o kompleksowy zestaw wspierających in-
strumentów, których wdrożenie ma przyczynić się do rozwoju prze-
mysłu elektromobilności, modernizacji sieci elektroenergetycznej, 
wykreowania popytu na pojazdy elektryczne [Plan Rozwoju Elek-
tromobilności, 2016]. 

2.1. Pojazdy elektryczne w miastach przyszłości 

Badania pokazują [Ciastoń-Ciulkin, Puławska, s. 2750-2758], 
że dla mieszkańców polskich miast kluczowym czynnikiem skłania-
jącym do zrezygnowania z użytkowania własnego samochodu jest 
integracja różnych form transportu. Istotne znaczenie ma również 
unowocześnienie oferty transportu publicznego oraz powiązanie go 
z obszarami podmiejskimi. Biorąc pod uwagę promowanie publicz-
nego transportu miejskiego, aspekty środowiskowe i zdrowotne, 
autobusy elektryczne mogą stać się odpowiedzią na potrzeby użyt-
kowników miast. Zaspokojenie potrzeb mieszkańców będzie skut-
kowało poprawą jakości powietrza i zwiększeniem płynności ruchu 
w miastach. 

Jedną z barier przejścia na transport elektryczny jest postrze-
ganie pojazdów elektrycznych jako drogiej (odnośnie polskich wa-
runków), a zarazem niedojrzałej technologicznie alternatywy dla 
tradycyjnych pojazdów spalinowych. Doświadczenia państw rozwija-
jących elektromobilność pokazują, że sposobem zmiany świadomo-
ści społeczeństwa w tym obszarze jest edukacja i uruchomienie 
projektów pilotażowych, udowadniających że transport zelektryfiko-
wany funkcjonować może sprawniej niż tradycyjny raz przynosić 
korzyść dla zdrowia mieszkańców. Tabela 1 przedstawia rozwój 
rynku pojazdów elektrycznych jako środka transportu w miastach 
przyszłości ze względu na aspekt korzyści dla użytkownika. 

Dzięki współpracy Ministerstwa Energii, Ministerstwa Środowi-
ska, Ministerstwa Rozwoju, NCBiR oraz NFOŚiGW określone zo-
staną miasta pilotażowe, w których testowane będą możliwości oraz 
warunki przejścia na elektryczny transport publiczny. Pilotaż obej-
mował będzie komunikację zbiorową, indywidualną i infrastrukturę 
ładowania [Plan Rozwoju Elektromobilności, 2016].  

Tab. 1. Rozwój rynku pojazdów elektrycznych jako środka transportu w miastach przyszłości (korzyści dla użytkownika) 

 
Źródło: Ministerstwo Energii, Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Warszawa 2016 
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Rozwój elektromobilności stwarza realne perspektywy odno-
śnie poprawy jakości powietrza w Polsce. Elektromobilności wpłynie 
nie tylko na poprawę zdrowia publicznego - mniejsze koszty opieki 
zdrowotnej, ale również na ograniczenie zniszczeń w środowisku 
naturalnym - toksyczne składniki spalin - dwutlenek siarki, fluor, 
chlor, siarkowodór, dwutlenek azotu – wpływają na degradację w 
świecie flory i fauny [Łukasik, Kuśmińska-Fijałkowska, Kołodziej-
czyk, s. 45]. Potencjał rodzącego się rynku obrazuje najlepiej pro-
gnoza wskazująca, iż na świecie (rok 2040) na drogach poruszać 
się będzie na 2 mld pojazdów ogółem - 500 mln samochodów elek-
trycznych [MacDonald, online].  

3. PROGRAM NCBIR – BEZEMISYJNY TRANSPORT 
PUBLICZNY 

Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce realizowany będzie 
między innymi w ramach inicjatywy Narodowego Centrum Badań i 
Rozwoju - Bezemisyjny transport publiczny.  

Program Bezemisyjny transport publiczny jest jednym z działań 
w ramach rządowej strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju w 
zakresie pojazdów zero – i niskoemisyjnych, realizowanych przez 
współpracujące ze sobą: Ministerstwo Rozwoju, Ministerstwo Śro-
dowiska, Ministerstwo Energii, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa 
Wyższego [Ministerstwo Energii (a), online].  

Cel Programu to zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowo-
czesnych rozwiązań w transporcie bezemisyjnym w oparciu o: 
publiczne wsparcie na opracowanie innowacyjnego autobusu be-
zemisyjnego, kompleksowe rozwiązania techniczne i modele bizne-
sowych, które mają pozwolić na całościową minimalizację kosztów 
aplikacyjnych oraz eksploatacyjnych infrastruktury transportu miej-
skiego [Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, online]. Korzyści dla 
miast wynikające z wdrożenia Programu to [Nawrat, online]: 
– pozyskanie nowoczesnych rozwiązań w zakresie transportu 

bezemisyjnego, 
– podniesienie jakości oferty transportowej, 
– zbudowanie unikalnego know-how w obszarze zamówień pu-

blicznych, 
– wdrażanie innowacji i dbanie o zdrowie swoich mieszkańców. 

Deklarację wstępnego udziału w programie złożyło 21 miast 
oraz 29 gmin zrzeszonych w Górnośląskim Okręgu Przemysłowym. 
W ramach innowacyjnego partnerstwa na ulice polskich miast wyje-
chać ma około 1000 nowoczesnych autobusów [Ministerstwo Nauki 
i Szkolnictwa Wyższego, online]. Zgodnie z założeniami Programu 
w konstruowanych autobusach zastosowane zostaną rozwiązania 
modułowe. Sercem autobusów będzie napęd elektryczny (wspiera-
ny technologiami odzyskiwania energii, pozwalającymi na ładowanie 
akumulatorów w trakcie jazdy). Opcjonalnie innowacyjne autobusy 
wyposażone będą w napęd wodorowy [Edroga, online].  Głównym 
wyzwaniem Bezemisyjnego transportu publicznego jest konieczność 
opracowania kompleksowych rozwiązań technologicznych z zakre-
su [Nawrat, online]: 
– pojazdów (bateryjnych i wodorowych), 
– infrastruktury ładowanie (moc i rozmieszczenie terminali), 
– rozbudowy sieci energetycznej, 
– modeli biznesowych pozwalających na minimalizację kosztów 

inwestycyjnych i eksploatacyjnych. 
Budżet programu wstępnie oszacowany został na 100 mln PLN 

(część badawcza). Kwota, która będzie przeznaczona na część 
wdrożeniową uzależniona jest od ilości zamówionych autobusów, z 
tego względu zostanie oszacowana na późniejszym etapie [Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju, online]. Prognozy wskazują, że 
transakcje zrealizowane w ramach programu Bezemisyjny transport 

publiczny mogą osiągnąć 1 mld złotych [Ministerstwo Rozwoju, 
online]. 

Do głównych czynników motywujących do wprowadzenia pro-
gramu Bezemisyjny transport publiczny w życie zaliczono [Nawrat, 
online]: 
– poprawę jakości powietrza i ograniczenie hałasu, 
– zachowanie równowagi między kosztami i efektami środowi-

skowymi, 
– nadanie proekologicznego charakteru transportowi publicznemu 

w mieście, 
– wzmocnienie konkurencyjności transportu zbiorowego wobec 

indywidualnego, 
– bezemisyjność taboru. 

 
Rys.1. Ursus 
Źródło: Edroga, Wspólnie na rzecz bezemisyjnego transportu pu-
blicznego, [online] http://edroga.pl/mobilnosc/wspolnie-na-rzecz-
bezemisyjnego-transportu-publicznego-241014604,  
dostęp: 27.10.2017 

PODSUMOWANIE 

Transport z jednej strony jest ważnym czynnikiem, który przy-
czynia się do rozwoju gospodarczego regionów, a z drugiej -  w 
znaczącym stopniu wpływa na degradację środowiska naturalnego, 
związane z transportem koszty ochrony środowiska szacuje się na 
1,1% PKB [Komisja Wspólnot Europejskich, s. 9]. 

W celu zmniejszenia emisji zanieczyszczeń do biosfery każdy 
użytkownik ruchu drogowego powinien ograniczyć użycie pojazdów 
zasilanych paliwami oraz zmodernizować te, którymi się posługuje. 
Coraz bardziej istotne stają się działania władz, które powodować 
mają wzrost zainteresowania transportem zbiorowym wśród użyt-
kowników miasta. 

Biorąc pod uwagę promowanie publicznego transportu miej-
skiego oraz aspekty zdrowotne i środowiskowe, autobusy elektrycz-
ne mogą stać się odpowiedzią na potrzeby użytkowników miast. 
Jednymi z inicjatyw opierających się na bezemisyjnym taborze oraz 
wzmocnieniu konkurencyjności transportu zbiorowego wobec indy-
widualnego są Plan Rozwoju Elektromobilności 2016-2025 oraz 
program Bezemisyjny transport publiczny.  

Plan Rozwoju Elektromobilności określa korzyści związane z 
upowszechnieniem stosowania pojazdów elektrycznych w Polsce 
oraz potencjał gospodarczy, przemysłowy, który się za tym kryje. 
Rozwój elektromobilności stwarza realne perspektywy odnośnie 
poprawy jakości powietrza w Polsce. Elektromobilności wpłynie nie 
tylko na poprawę zdrowia publicznego - mniejsze koszty opieki 
zdrowotnej, ale również na ograniczenie zniszczeń w środowisku 
naturalnym. Celem programu Bezemisyjny transport publiczny jest 
zintensyfikowanie procesu wdrożenia nowoczesnych rozwiązań w 
transporcie bezemisyjnym w oparciu o publiczne wsparcie na opra-
cowanie innowacyjnego autobusu bezemisyjnego, kompleksowe 
rozwiązania techniczne i modele biznesowe, które mają pozwolić na 
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całościową minimalizację kosztów aplikacyjnych oraz eksploatacyj-
nych infrastruktury transportu miejskiego. 

Bezemisyjny transport publiczny to szansa na poprawę jakości 
powietrza i ograniczenie hałasu, zachowanie równowagi między 
kosztami o efektami środowiskowymi, nadanie proekologicznego 
charakteru transportowi publicznemu w mieście oraz wzmocnienie 
konkurencyjności transportu zbiorowego wobec indywidualnego. 
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Zero-emission urban transport 

In this paper the authors present theoretical aspects of 

sustainable transport and urban mobility. Also presented are 

the Electromobility Development Plan 2016-2025 and the 

Non-Emission Public Transport Program, whose task is to: 

identify the benefits of widespread use of electric vehicles in 

Poland and the economic, industrial potential be-hind it and 

intensifying the implementation of modern zero emission 

solutions in transport, based on public support for the devel-

opment of an innovative zero emission bus. The attempt to 

bring these issues closer has been made due to their im-

portant, current and attractive nature. 
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