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Projekt FLAVIA2 – optymalizacja intermodalnej
logistyki transportu towarowego
W marcu 2011 Komisja Europejska opublikowała Białą
Księgę dotyczącą transportu. Dokument ten znany pod nazwą
„Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu” ma charakter strategiczny. Biała Księga przedstawia ocenę polityki komunikacyjnej z ostatnich lat
i wyniki badań w zakresie wyzwań długookresowych, pozwala zidentyfikować cele, do jakich musimy dążyć w ciągu najbliższych 40 lat do roku 2050 oraz definiuje szczegółowe warunki ramowe dla działań z zakresu polityki transportowej
w przeciągu najbliższych 10 lat.
Przyszły rozwój komunikacji oraz infrastruktury kolejowej
odgrywa w tej strategii rolę wybitną, nadając zarazem polityce transportowej szerszą perspektywę, która sprowadza się
do próby odpowiedzi na następujące pytania:
●

w jaki sposób można wspomagać wzrost i rozwój rynku pracy przy jednocześnie bardziej efektywnym wykorzystaniu zasobów

Aby w obliczu rosnącego zapotrzebowania na mobilność,
osiągnąć redukcję uwarunkowanej komunikacyjnie emisji
o 60%, Biała Księga definiuje kryteria – zarówno w odniesieniu do polityki transportowej, jak i oceny postępu. Zgodnie
z nimi, do roku 2030 około 30% dalekobieżnych samochodowych przewozów towarowych (na odcinkach powyżej 300 km)
winno zostać przeniesionych na szyny. Do roku 2050 Biała Księga zaleca przeniesienie nawet ponad 50% wszystkich dalekobieżnych transportów samochodowych na inne środki transportu, w tym zwłaszcza na transport kolejowy. W porównaniu
z rokiem 2005 oznacza to blisko podwojenie przewozów realizowanych transportem kolejowym (+87%). Stanowi to dla
kolei dużą szansę, ale zarazem i wyzwanie. Sektor kolejowy
musi się przygotować do tego, by obsłużyć około 360 mld tonokilometrów więcej niż obecnie. Wymaga to wspierania rozwiązań w zakresie transportu multimodalnego i jednostkowego, zintegrowania dróg wodnych śródlądowych z systemem
komunikacyjnym oraz stworzenia systemu promowania innowacyjnych rozwiązań proekologicznych w zakresie transportu towarowego.

Jedną z dróg realizacji opisanych powyżej ambitnych celów
w jaki sposób ma się dalej rozwijać system transportowy przy
w zakresie zwiększenia udziału transportu kolejowego w przerównoczesnym spadku zależności od ropy
wozach jest prezentacja wybranych najlepszych praktyk cha● w jaki sposób możliwe jest spełnienie obydwu wymogów,
rakteryzujących udane wdrożenia proekologicznych projektów
jakim jest kwestia zabezpieczenia zapotrzebowania na pa- transportowych. Tym zajmuje się między innymi wspierany
przez Komisję Europejską projekt FLAVIA (Freight and Logiliwo i zmiany klimatu.
stics Advancement in Central/South-East Europe – Validation
Wspólnota międzynarodowa uzgodniła w Cancún3 ograni- of trade and transport processes, Implementation of improczenie uwarunkowanego zmianą klimatu wzrostu temperatu- vement actions, Application of co-coordinated structures), który do 2°C. Kraje uprzemysłowione muszą ograniczyć swoją emi- ry ma na celu optymalizację intermodalnej logistyki transporsję gazów cieplarnianych do roku 2050 od 80 do 95% tu to wa ro we go po mię dzy Eu ro pą Środ ko wą i Eu ro pą
w porównaniu do roku bazowego, czyli 1990. Rada Europy Południowo-Wschodnią oraz wzmocnienie roli przyjaznych dla
w międzyczasie potwierdziła wyznaczony cel – konieczna jest środowiska środków transportu, jak transport kolejowy oraz
przy tym redukcja emisji przez europejski sektor transporto- śródlądowy. Pozwoli to ograniczyć kongestię i polepszyć kowy o co najmniej 60%.
munikację regionalną oraz międzynarodową.
●

Kontakt: Marcin.Foltynski@ilim.poznan.pl; tel. 61 850 49 50 (przyp. red.).
This project is implemented through the CENTRAL EUROPE Programme co-financed by the ERDF.
3 Konferencja Klimatyczna ONZ w Cancún, grudzień 2010 roku.
1
2

64

Logistyka 2/2012

60-67 Uslugi NR 2 - 2012:00-00 Uslugi NR 6 4/17/12 8:32 AM Strona 65

Ważnym zadaniem projektu FLAVIA jest prezentacja udanych
przedsięwzięć w zakresie wykorzystania transportu kolejowego, to znaczy skutecznego, efektywnego oraz zasobooszczędnego zintegrowania transportu kolejowego z pozostałymi procesami logistycznymi. W ramach projektu zebrano historie
sukcesu przedsiębiorstw, które w ostatnich latach zdecydowały się na przestawienie procesów przewozowych z transportu samochodowego na kolejowy. Zgromadzony materiał
opublikowano następnie w broszurach w poszczególnych krajach uczestniczących w projekcie, w odpowiednich wersjach
językowych. Broszura Instytutu Logistyki i Magazynowania zawiera przykłady dla rynku polskiego. Mamy nadzieję, iż bro-

szura ta wzbudzi zainteresowanie czytelników i posłuży za pomocny impuls w zakresie wspierania proekologicznego transportu kolejowego oraz intermodalnych rozwiązań transportowych oraz pomoże podołać wyzwaniom związanym ze stale
rosnącym wolumenem transportu towarowego w Europie
w sposób ekonomicznie opłacalny oraz odpowiedzialny wobec środowiska, klimatu i człowieka.
Począwszy od obecnego wydania Logistyki, rozpoczynamy
prezentację udanych przedsięwzięć w zakresie wykorzystania
transportu kolejowego w przewozie ładunków, zebranych
w Polsce w trakcie realizacji projektu FLAVIA.
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