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OCENA EMISJI DWUTLENKU WĘGLA 
W ŁAŃCUCHACH TRANSPORTOWYCH 

 
W artykule omówiono opracowane w UE normy i metody służące ocenie zużycia 
nośników energii oraz emisji dwutlenku węgla w funkcji, w poszczególnych fazach, 
transportowych łańcuchów dostaw ładunków. Podano przykłady takich ocen. 
Przedstawiono założenia międzynarodowego projektu COFRET, którego zadaniem 
jest zharmonizowanie dostępnych metod i próba kompleksowego ujęcia kwestii 
emisji dwutlenku węgla w całym łańcuchu transportowo – logistycznym.  

 
 

EVALUATION OF CARBON DIOXIDE EMISSIONS 
IN THE TRANSPORT CHAINS 

 
The article discusses the standards and methods developed in the EU for the 
evaluation of the energy sources consumption and carbon dioxide emissions as a 
function, in the individual phases, of the transport freight supply chains. The 
examples of such assessments have been shown. The assumptions of the 
international COFRET project have been presented, whose task is to harmonize the 
available methods and the attempt to comprehensively approach to the issue of 
carbon dioxide emissions across the entire transport - logistical chain.  
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1. Wprowadzenie 
 
Ograniczenie dynamiki wzrostu emisji gazów cieplarnianych m.in. w gałęzi 

gospodarki jaką jest transport, stanowi jeden z priorytetów Unii Europejskiej. Z tego 
powodu szczególnego znaczenia nabiera dla gestorów ładunków, a zwłaszcza dla 
firm trudniących się logistyką transportu, dysponowanie odpowiednimi metodami 
wspomagającymi optymalny z punktu widzenia minimalizacji przedmiotowych 
emisji, wybór gałęzi i środków transportu w łańcuchach dostaw ładunków. 
W efekcie dążenie do zmniejszenia emisji w szczególności dwutlenku węgla ze 
źródeł kopalnych, będzie przyczyniało się do budowania systemu niskoemisyjnego 
transportu, pozwalającego na efektywne wykorzystanie zasobów środowiska 
naturalnego.  

Aktualnie w UE dostępne są dokumenty normatywne i instruktażowe możliwe do 
zastosowania w szacunkach emisji dwutlenku węgla w transporcie ładunków, ze 
szczególnym uwzględnieniem transportu ciężarowego. Należy podkreślić, że udział 
transportu samochodowego jest domunujący pod względem emisji tego gazu wśród 
wszystkich gałęzi transportu. W Polsce jednak jest to zagadnienie względnie nowe, 
któremu do tej pory praktycznie nie poświęcano odpowiedniej uwagi. Jednym 
z chlubnych wyjątków w Polsce jest firma DELPHI, w której w ostatnim czasie 
m.in. wykorzystano narzędzie służące obliczaniu emisji dwutlenku węgla 
w przewozach drobnicowych.  

Jak dotąd problem w UE nie został rozwiązany kompleksowo. Opracowane 
normy i różnego rodzaju przewodniki oraz narzędzia kalkulacyjne (publiczne 
i komercyjne) wykorzystywane są w działaniach fragmentarycznych, w różnych 
fazach transportu. W wielu przypadkach wymienione metody, narzędzia czy bazy 
danych uwzględniają specyficzne uwarunkowania gospodarcze, ekonomiczne, 
środowiskowe oraz geograficzne [1]. Są stosowane dla potrzeb konkretnego 
przedsiębiorstwa. 

Stosowane, jak dotąd w niektórych przypadkach, odpowiednie oznaczanie 
produktów lub usług w aspekcie emisji dwutlenku węgla w „rynkowym cyklu 
istnienia produktu”, w przyszłości może ułatwić konsumentom podejmowanie 
decyzji o wyborze konkretnych wyrobów lub usług charakteryzujących się 
najmniejszą emisją gazu cieplarnianego. Informacja, którą w ten sposób 
otrzymywałby nabywca towaru lub usługi, dotycząca poziomu emisji gazów 
cieplarnianych może stanowić także dla producentów istotny impuls, skłaniający ich 
do wdrażania innowacyjnych rozwiązań mających na celu lepsze gospodarowanie 
energią. Zatem zmniejszanie emisji gazów cieplarnianych w całym cyklu produkcji, 
łącznie z elementami łańcucha dostaw, może stanowić o wysokiej konkurencyjności 
rynkowej produktu.  

Obecnie, w zakresie służącym rozwojowi gospodarki niskoemisyjnej, efektywnie 
wykorzystującej zasoby środowiska naturalnego, większość uwarunkowań 
prawnych w przedmiotowym zakresie bazuje na trzech podstawowych 
dokumentach: 
 normie EN 16258 [2],  
 projekcie normy ISO 14067 [3], 
 przewodniku GHG Protocol (Greenhouse Gas Protocol) [4].  
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2.  Norma EN 16258 
 
Norma EN 16258: „Metodyka szacowania i raportowania zużycia energii oraz 

emisji gazów cieplarnianych w usługach transportowych (w zakresie przewozu 
ładunków oraz pasażerów)” - ang. Methodology for calculation and declaration of 
energy consumption and GHG emissions of transport services (freight and 
passengers), to obecnie najważniejszy, dokument ujmujący kompleksowo 
omówione zagadnienie.  

W normie EN 16258 określono metody i wymagania niezbędne do 
przeprowadzenia kalkulacji i raportowania zużycia energii oraz emisji gazów 
cieplarnianych w transporcie ładunków, jak i osób. Treść i struktura normy pozwala 
na jej szerokie stosowanie we wszystkich gałęziach transportu. Jest ona 
przeznaczona do wykorzystania przez grupy użytkowników o zróżnicowanym 
zakresie i skali działalności transportowej. Twórcom normy przyświecał cel 
zachęcenia do jej powszechnego stosowania, poprzez walor łatwości posługiwania 
się jej zapisami przez potencjalnych użytkowników. 

Omawianą normę cechuje jednolite podejście do kwestii obliczania zużycia 
nośników energii oraz emisji gazów cieplarnianych w usługach transportowych. 
Sposób obliczania jest uniwersalny niezależnie od stopnia skomplikowania 
zagadnienia. Obliczenia emisji gazów cieplarnianych mogą być wykonywane np. 
w przypadku jednego klienta operującego na regionalnym rynku przewozów, a także 
w przypadku przewozów międzynarodowych. Przedmiotowe obliczenia mogą być 
wykonywane dla przewozów o wielu ogniwach transportu, różnych jego gałęziach 
i rodzajów pojazdów.  

Korzystanie z normy EN 16258 umożliwia obliczanie zużycia nośników energii 
i emisji gazów cieplarnianych w odniesieniu do: 
- wszystkich pojazdów wykorzystanych przy realizacji danej usługi transportowej, 

w tym również dla pojazdów podwykonawców,  
- wszystkich rodzajów nośników energii zużytych przez każdy pojazd, 
- przebiegów ładownych i przebiegów baz ładunków każdego pojazdu. 

Możliwe obliczenia dotyczą czterech (tzw. VOS – Vehicle Operation System) 
zakresów: 
 zużycie energii „od źródła do kół” (EW), 
 emisję gazów cieplarnianych „od źródła do kół” (GW), 
 zużycie energii „od źródła do zbiornika” (Et), 
 emisję gazów cieplarnianych „od źródła do zbiornika” (Gt). 

Aby obliczyć całkowite zużycie energii przez pojazdy stosowane do przewozów 
oraz aby obliczyć emisję gazów cieplarnianych podczas tych przewozów, stosuje się 
następujące wzory: 
 zużycie energii „od źródła do kół” w VOS: Ew (VOS) = F (VOS) • ew, 
 emisja gazów cieplarnianych „od źródła do kół” w VOS: Gw (VOS) = F (VOS) • 

gw, 
 zużycie energii „od zbiornika do kół” w VOS: Et (VOS) = F (VOS) • et, 
 emisja gazów cieplarnianych „od zbiornika do kół” w VOS: Gt (VOS) = F (VOS) 

• gt. 
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gdzie: 
F (VOS) – całkowite zużycie nośnika energii wykorzystywanego w VOS, 
ew – objętościowy współczynnik zużycia danego rodzaju nośnika energii „od źródła 
do kół”, 
gw – objętościowy współczynnik emisji gazów cieplarnianych zużycia danego 
rodzaju nośnika energii „od źródła do kół”, 
et - objętościowy współczynnik zużycia danego rodzaju nośnika energii „od 
zbiornika do kół”, 
gt – objętościowy współczynnik emisji gazów cieplarnianych zużycia danego 
rodzaju nośnika energii „od zbiornika do kół”. 

 
W obliczeniach wg zasad podanych w omawianej normie uwzględniane są 

objętościowe współczynniki zużycia nośników energii i objętościowe współczynniki 
emisji gazów cieplarnianych (dwutlenku węgla) podane w tabelach 1 i 2. 

Norma EN 16258 podaje również objętościowe współczynniki zużycia 
nośników energii i objętościowe współczynniki emisji dwutlenku węgla dla 
biopaliw różnych generacji (przy danym procentowym udziale biokomponentów). 
W normie podano przykłady oceny zużycia energii i emisji dwutlenku węgla 
bazujące na danych wybranych przewoźników. 

 
Tabela 1 

Gęstości oraz objętościowe współczynniki zużycia nośników energii dla wybranych 
rodzajów nośników energii [1] 

Table 2 
Density and volumetric coefficients of the energy sources consumption for the selected types 

of energy sources [1] 
 

Rodzaj nośnika 
energii Gęstość (d) Objętościowy współczynnik zużycia nośnika energii 

„od zbiornika do kół” (et) „od źródła do kół” (ew) 
Jedn. miary kg/dm3 MJ/kg MJ/dm3 MJ/kg MJ/dm3 

Benzyna 0,745 43,2 32,2 50,5 37,7 

Olej napędowy 0,832 43,1 35,9 51,3 42,7 

LPG 0,550 46,0 25,3 51,5 28,3 
 

Źródło: Norma EN 16258 Methodology for calculation and declaration of energy consumption and 
GHG emissions of transport services (freight and passengers). CEN European Committee for 
Standardization. 
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Tabela 2 
Objętościowe współczynniki emisji dwutlenku węgla dla wybranych rodzajów nośników 

energii [1] 
Table 2 

Volumetric coefficients of the carbon dioxide emissions for the selected types of energy 
sources [1] 

 
Rodzaj 
nośnika 
energii 

Objętościowy współczynnik emisji dwutlenku węgla 

„od zbiornika do kół” (gt) „od źródła do kół” (gw) 
Jedn. 
miary 

gCO2e/M
J 

kgCO2e/k
g 

kgCO2e/dm
3 

gCO2e/M
J 

kgCO2e/k
g 

kgCO2e/dm
3 

Benzyna 75,2 3,25 2,42 89,4 3,86 2,88 
Olej 

napędow
y 

74,5 3,21 2,67 90,4 3,90 3,24 

LPG 67,3 3,10 1,70 75,3 3,46 1,90 
Źródło: Norma EN 16258 Methodology for calculation and declaration of energy consumption and 
GHG emissions of transport services (freight and passengers). CEN European Committee for 
Standardization. 
 
 
3. Przykład oceny zużycia energii i oceny emisji gazów cieplarnianych 
w przewozach osób 

 
Przykład dotyczy pracy przewozowej autobusu miejskiego przemieszczającego 

się po określonej trasie. Przyjęte założenia do oceny emisji dwutlenku według 
normy EN 16258 podano w tabeli 3. Wykorzystano przy tym współczynniki podane 
w tabelach 1 i 2. Przykład dotyczy przejazdu pasażerów wsiadających do autobusu 
na przystanku nr 2 i wysiadających z autobusu na przystanku nr 5.  
 

Tabela 3 
Założenia dotyczące przykładowych parametrów pracy przewozowej autobusu miejskiego 

Table 3 
Assumptions concerning the sample parameters of the urban bus transport work 

 

Przejazd pomiędzy przystankami P0 - P1 P1 - P2 P2 - P3 P3 - P4 P4 - P5 P5 - P6 P6 - P7 P7 - P8 P8 - P9 P9 - P10 Razem

Odległość [km] 0,5 0,7 0,6 0,4 0,3 0,2 0,3 0,5 0,7 0,8 5

Liczba pasażerów 0 8 3 9 15 13 30 15 22 0 ─

Praca przewozowa [paskm] 0 5,6 1,8 3,6 4,5 2,6 9 7,5 15,4 0 50  
 

Przyjęte założenia w przykładzie dotyczące zużycia oleju napędowego (ON) 
w przewozach pasażerów miejskim transportem autobusowym oraz ocenę emisji 
dwutlenku węgla podczas tych przewozów podano w tabeli 4. 
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Tabela 4 
Założenia do oceny zużycia energii ze spalania ON i emisji dwutlenku węgla w przykładzie 

przewozu pasażerów miejskim transportem autobusowym 
Table 4 

Assumptions for evaluation of the energy consumption from the combustion of Diesel oil and 
the carbon dioxide emissions in the example the carriage of passengers by the urban bus 

service 
 

Założenia 

Zmierzone zużycie oleju napędowego (bez biokomponentów) przez 
autobus miejski podczas jazdy, pomiędzy przystankami P0 i P10 i 

wynosi 2 dm3  
Współczynnik zużycia oleju napędowego oraz emisji dwutlenku węgla 

dla oleju napędowego bez biokomponentów (dane z tabel 1 i 2) 
Praca przewozowa autobusu pomiędzy przystankiem P0, a przystankiem 

P10 wynosi 50 pkm 
Praca przewozowa autobusu przy przewozie 1 pasażera pomiędzy 

przystankiem P2, a przystankiem P5 wynosi 1,3 paskm 
Krok 1 Zakres oceny - odcinek trasy od przystanku P2 do przystanku P5  

Krok 2.1 Wybór VOS; praca autobusu na całej trasie od P0 do P10, wykorzystanie 
autobusu dla przewozu pasażerów 

Krok 2.2 F(VOS) = 2,0 dm3 ON na całej trasie od P0 do P10 

Krok 2.3 
Szacunki 

zużycia energii 
ze spalania ON i 

emisji 
dwutlenku 

węgla na całej 
trasie autobusu 

MJeVOSFVOSE ww 4,857,420,2)()(    

ekgCOgVOSFVOSG ww 248,624,30,2)()(    

MJeVOSFVOSE tt 8,719,350,2)()(    

ekgCOgVOSFVOSG tt 234,567,20,2)()(    

Krok 2.4 
Ocena zużycia 

energii ze 
spalania ON i 

emisji 
dwutlenku 

węgla pomiędzy 
P2 i P5 

2106,20,503,1)()()( 
 VOSTlegTlegS  

MJlegSVOSElegE ww 220,2106,24,85)()()( 2  
  

ekgCOlegSVOSGlegG ww 2
2 168,0106,248,6)()()(  

  

MJlegSVOSElegE tt 867,1106,28,71)()()( 2  
  

ekgCOlegSVOSGlegG tt 2139,02106,234,5)()()(    

 
Oznaczenia:  
F – zużycie paliwa (oleju napędowego) na całej trasie (od P1 do P10) [dm3], 
Ew – zużycie energii „od źródła do kół” [MJ], 
Gw – emisja gazów cieplarnianych „od źródła do kół” [kg CO2e], 
Et – zużycie energii „od zbiornika do kół” [MJ], 
Gt – emisja gazów cieplarnianych „od zbiornika do kół” [kg CO2e], 
leg – (of a transport service) – odcinek usługi transportowej,  
S(leg) – współczynnik stosowany przy kalkulacji zużywanej energii i emisji gazów 
cieplarnianych w zakresie wykorzystania pojazdu podczas usługi transportowej na danym 
odcinku.  
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4.  Przykład oceny zużycia nośników energii i emisji gazów cieplarnianych 
w przewozach ładunków 
 

Drugi przykład obrazuje przewóz, dwóch jednostek ładunkowych (np. od 
producenta do odbiorcy), każda po 700 kg.  

Wariant I 
W wariancie pierwszym przyjęto, że zaangażowane są dwa samochody, każdy 

z nich przewozi 700 kilogramową jednostkę ładunkową. 
 odległość przewozu: 100 km, 
 eksploatacyjne zużycie paliwa: 29 dcm3/100 km przebiegu (wykorzystanie 

ładowności samochodu - 70%), 
 zużycie paliwa na wykonanie przewozu: 29 dcm3, 
 objętościowy współczynnik emisji dwutlenku węgla na jednostkę 

zużywanego paliwa „od źródła do kół” wynosi 3,24 kgCO2e/dcm3 (dane tabeli 
2), 

 obliczona emisja dwutlenku węgla przy przewozie jednostki ładunkowej 
wyniesie 93,96 kgCO2 (3,24 kgCO2/dcm3 x 29 dcm3). 

Obliczona emisja dwutlenku węgla przy przewozie całej partii ładunku 
(2 przesyłek) dwoma samochodami wyniesie 187,92 kg. 

 
Wariant II 
W drugim wariancie jeden samochód przewozi 1000 kilogramową jednostkę 

ładunkową do odbiorcy, a drugi samochód 400 kilogramową. 
 odległość przewozu: 100 km, 
 eksploatacyjne zużycie paliwa: 30 dcm3/100 km (wykorzystanie ładowności 

samochodu - 100%) dla pierwszego samochodu oraz 27 dcm3/100 km 
(wykorzystanie ładowności samochodu - 40%) dla drugiego samochodu, 

 objętościowy współczynnik emisji dwutlenku węgla na jednostkę 
zużywanego paliwa „od źródła do kół” wynosi 3,24 kgCO2e/dcm3. 

 Obliczona emisja dwutlenku węgla wyniesie: 97,2 kg CO2 (3,24 kgCO2/dcm3 
x 30 dcm3) dla pierwszego samochodu, a dla drugiego samochodu 
(o ładowności wykorzystanej w 40%) wyniesie 87,48 kgCO2 (3,24 
kgCO2/dcm3 x 27 dcm3).  

Łącznie emisja dwutlenku węgla przy przewozie całej partii ładunku w 
technologii wg wariantu II: 97,2 kg + 87,48 kg = 184,68 kg.  
 

Z porównania wynika, że przewozy według wariantu II są korzystniejsze 
z punktu widzenia emisji dwutlenku węgla w porównaniu z przewozami według 
wariantu I.  

Przykłady te wskazują, że przy wykorzystaniu przedstawionej metody możliwa 
jest ocena emisji dwutlenku węgla w różnych wariantach technologii przewozów 
i wybór wariantu optymalnego, z punktu widzenia ograniczania emisji gazów 
cieplarnianych. 
 



Transport Samochodowy 1-2014 

64 

5.  Norma ISO 14067 (projekt) 
 
Projekt ISO 14067 normy został przygotowany przez Międzynarodową 

Organizację ds. Standaryzacji (ISO) (ang. International Organization for 
Standardization): Tzw. „Ślad węglowy” produktów, wymaganie i poradnictwo dla 
ujęcia ilościowego i sprawozdawczości (ang. Carbon footprint of products - 
Requirements and guidelines for quantification and communication-project). Projekt 
normy zawiera zasady, wymagania i wytyczne dotyczące ilościowego szacowania 
„śladu węglowego” produktów (CFPs – carbon footprint of products), zarówno 
dóbr, jak i usług. Zawarte w normie wytyczne dotyczą zmniejszenia emisji gazów 
cieplarnianych w całym cyklu istnienia produktu lub w cyklu realizacji usługi.  
 
6.  Przewodnik pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych w cyklu 
istnienia produktu  

 
Dokumentem, który dotyczy zagadnienia emisji gazów cieplarnianych jest 

„Przewodnik sposobu pomiaru i raportowania emisji gazów cieplarnianych 
z transportu ciężarowego”, opracowany przez brytyjskie Ministerstwo Środowiska 
oraz Ministerstwo Energii i Zmian Klimatu. Przewodnik stanowi dodatek do 
dokumentu DEFRA/DECC1, traktującego o sposobach pomiaru i raportowania 
przedmiotowej emisji (ang. Guidance on how to measure and report your 
greenhouse gas emissions). Zawiera szczegółowe informacje i przykłady w zakresie 
przewozu ładunków [5, 6]. Wyróżniono trzy zakresy badania zużycia nośników 
energii i emisji dwutlenku węgla. Uwzględniają one cały cykl istnienia produktu 
(usługi) od jego produkcji w przedsiębiorstwie, poprzez transport, aż do 
wykorzystania produktu przez konsumenta (rys. 1). 

 

 
Rys. 1. Schemat obrazujący zakresy określania emisji gazów cieplarnianych w cyklu 

istnienia produktu 
Fig. 1. Diagram showing the ranges of determining the emissions of greenhouse gases in the 

life cycle of the product 
 

                                                
1 DECC Department of Energy and Climate Change (Ministerstwo Energii i Zmian Klimatu) 
DEFRA Department for Environment, Food and Rural Affairs (Ministerstwo do sprawa Środowiska, 

Żywności i Spraw Wsi) 
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Zakres 1 obejmuje emisje gazów cieplarnianych, za które są odpowiedzialni 
przewoźnicy (głównie wynikające z zużycia nośników energii przez środki 
transportu). Zakres 2 obejmuje emisje gazów cieplarnianych wynikające ze zużycia 
energii elektrycznej i energii cieplnej przez przedsiębiorstwa przewozowe. Zużycie 
nośników energii i emisje gazów w sferach zakresu 1 i 2 są rocznie raportowane 
przez przedsiębiorstwa transportowe według wytycznych zawartych w dokumencie 
DEFRA/DECC. Zakres 3 obejmuje zużycie nośników energii i emisje gazów 
cieplarnianych, które są w gestii dostawców (np. producentów), jednak zaleca się 
ich uwzględnianie w celu pełniejszej oceny oddziaływania na klimat całego cyklu 
istnienia produktu.  

Mankamentem omawianego Przewodnika jest brak pełnej oceny emisji gazów 
cieplarnianych w cyklu istnienia produktów. M.in. nie uwzględniono problematyki 
zużycia energii i emisji gazów w procesach związanych np. z magazynowaniem 
i innymi ogniwami całego łańcucha dostaw (SCE - ang. Supply Chain Element), co 
stanowi o niekompletnej ocenie emisji gazów cieplarnianych w całym łańcuchu 
dostaw ładunków [3]. 

Aby wypełnić istniejące braki w metodach oceny emisji gazów cieplarnianych 
w ramach całego łańcucha dostaw ładunków konsorcjum dziesięciu państw UE 
podjęło prace przy realizacji Projektu COFRET (Carbon footprint of freight 
transport). 

Projekt COFRET jest europejskim projektem współfinansowanym w ramach 7 
Programu Ramowego Unii Europejskiej. W realizację projektu COFRET 
zaangażowane jest międzynarodowe konsorcjum złożone z jednostek badawczo – 
rozwojowych z Niemiec, Szwajcarii, Holandii, Wielkiej Brytanii, Finlandii, Francji, 
Norwegii, Grecji, Litwy oraz Polski2.  

Oprócz jednostek badawczych z w/w. krajów aktywnie w projekcie uczestniczą 
zainteresowani przedstawiciele Rady Doradczej projektu, będący doświadczonymi 
praktykami branży transportu. Są to przedstawiciele takich firm jak m.in.: DHL, 
Schenker AG czy Kühne & Nagel. 
 
7.  Europejski projekt COFRET (Carbon footprint of freight transport) 
dotyczący metod oceny emisji dwutlenku węgla w łańcuchach dostaw 

 
Analiza porównawcza i ocena istniejących, dostępnych metod oceny gazów 

cieplarnianych w transporcie wskazuje celowość harmonizacji istniejących metod 
oceny, a także potrzebę określenia przyszłych wytycznych, dla kompleksowości 
oceny zużycia energii i emisji gazów cieplarnianych w łańcuchach dostaw [7, 8].  

Założonymi celami projektu COFRET są: 

                                                
2 DLR Deutsche Centrum fir Luft- und Raumfahrt, IFSTTAR Institut francais des science et 
Technologies des transports, RappTrans AG, VTT Teknologian tutkimuskeskus, PTV Planung 
Transport Verkehr, TUDO Technische Universitat Dortmund, CERTH-HIT Centre for Research and 
Technology Hellas/Hellenic Institute of Transport, TTR Transport & Travel Research, TNO 
Nederlandse Organisatie voor toegepast – natuurwetenschappelijk onderzoek, PANTEIA BV, Marlo 
Consultants GmbH, TOI Transportokonomisk Institutt, VGTU Vilniaus Gedimino Technikos 
Universitetas, ITS Instytut Transportu Samochodowego. 
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 propozycja kompleksowej metody obliczania emisji gazów cieplarnianych 
(w tym zwłaszcza dwutlenku węgla) w złożonych łańcuchach dostaw (chociaż 
projekt COFRET koncentruje się na ocenie emisji dwutlenku węgla nie zostaną 
pominięte także inne gazy cieplarniane, takie jak metan i podtlenek azotu). 

 uwzględnienie wszystkich gałęzi transportu, wszystkich rodzajów operacji 
transportowych i rodzajów ładunków, zarówno na poziomie przedsiębiorstwa, 
jak i na poziomie zagregowanym transportu i logistyki (rys. 2), 

 opracowanie metody, która miałaby zastosowanie do łańcuchów dostaw 
zarówno w ramach krajów UE, jak również w skali globalnej, 

 ocena możliwości praktycznego wykorzystania rezultatów projektu w celu 
maksymalizacji skuteczności stworzonej metody, opracowanych narzędzi 
i uzyskiwanych wyników. 

 

 
 

Rys. 2. Operacje logistyczne stanowiące elementy łańcucha transportowego 
Fig. 2. Logistics operations representing elements of the transport chain 

 
W ramach projektu COFRET międzynarodowe konsorcjum analizuje propozycje 

wprowadzenia umownych oznaczeń wyróżniających skalę emisji dwutlenku węgla 
w poszczególnych fazach transportowych, składających się na łańcuch 
transportowy. Np. trzy gwiazdki oznaczałyby, że podejście do oceny emisji 
dwutlenku węgla jest kompleksowe tj. określano emisję dwutlenku węgla w każdym 
z elementów łańcucha dostaw oraz bazowano na zmierzonych wartościach. Dwie 
gwiazdki oznaczałyby ocenę emisji dwutlenku węgla na podstawie cząstkowych 
dostępnych danych, jak przebytego dystansu przez samochód czy zużytego paliwa. 
Jedna gwiazdka przyznawana byłaby w przypadku, kiedy ocena emisji dwutlenku 
węgla odbywa się na podstawie szacunków, a nie na podstawie rzeczywistych 
danych.  
 
8.  Podsumowanie 
 

Metody oceny emisji dwutlenku węgla w transporcie ładunków są nadal 
przedmiotem prac i dyskusji. Podejmowane są próby stworzenia kompleksowej 
metody oceny w przedmiotowym zakresie, obejmującej wszystkie gałęzie transportu 
oraz wszystkie fazy procesów transportowych składających się na łańcuchy dostaw.  
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W ramach realizowanego europejskiego projektu COFRET, podjęto m.in. 
działania w zakresie porównania wymagań normy EN 16258 z zaleceniami 
Przewodnika GHG (Greenhouse Gas Protocol), a także z wymaganiami normy ISO 
14067. Ma miejsce analiza treści tych dokumentów w relacji do łańcuchów dostaw 
ładunków. 

W projekcie COFRET przewidziano także testowanie przygotowanego 
oprogramowania w celu uzyskania rekomendacji dotyczącej dalszego praktycznego 
wykorzystywania narzędzia optymalizującego technologie przewozów z punktu 
widzenia minimalizacji emisji gazów cieplarnianych. 
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