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Transport bez paliw kopalnych tematem Forum Zrównoważonego 
Transportu 2018  
 
Forum Zrównoważonego Transportu  2018 odbędzie się 22 maja  
w Szwecji, w Sztokholmie. Gospodarzem wydarzenia jest Scania. 
Forum gromadzi najbardziej wpływowych liderów  i decydentów na 
świecie.  Wśród głównych mówców znaleźli się Al Gore, były 
wiceprezydent USA oraz Christiana Figueres, były sekretarz 
wykonawczy Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych  
w Sprawie Zmian Klimatu.    
 

Prowadzącym Forum będzie profesor Johan Rockström, jeden z wiodących 

światowych naukowców, zajmujących się zagadnieniami zrównoważonego rozwoju. 

Wraz z innymi mówcami i reprezentantami władz, miast, organizacji 

międzynarodowych, przemysłu, środowisk akademickich i społeczeństw obywatel-

skich, będzie prowadził dyskusje na temat określenia wyraźnego kierunku 

zrównoważonego transportu. 

Sektor transportu ma znaczący udział w globalnej emisji gazów cieplarnianych. Wraz 

z urbanizacją oraz rozwojem społecznym i gospodarczym wzrasta potrzeba 

transportu ludzi i towarów. Dlatego też postęp w branży transportowej przyczynia się 

do osiągnięcia wielu celów zrównoważonego rozwoju. 

– W Scania dokonaliśmy wyboru. Podjęliśmy decyzję, aby zostać aktywnym liderem 

w dążeniu do zrównoważonego rozwoju w naszym sektorze. Jednakże tylko dzięki 

stałej współpracy możemy osiągnąć realne zmiany. Dlatego też gromadzimy liderów  

i decydentów na Forum Zrównoważonego Transportu, aby wspólnie porozmawiać  

o tym, jak możemy zjednoczyć, uprościć i, co najważniejsze, przyspieszyć tempo 

zmian – komentuje Henrik Henriksson, prezes i dyrektor generalny Scania  

CV AB. 

Podczas Forum będą prowadzone dyskusje na temat rozwiązań, które są potrzebne, 

aby najpóźniej do 2050 r. możliwe było przestawienie komercyjnego transportu  

na transport wolny od paliw kopalnych.  

– Jesteśmy przekonani, że do 2050 r. możemy stworzyć globalny system transportu 

wolny od paliw kopalnych, osiągając tym samym cel porozumienia z Paryża. Aby 

dokonać zmiany, musimy stawić czoła wyzwaniom stawianym samym sobie, naszym 

partnerom, naszym klientom i klientom naszych klientów, decydentom politycznym  

i środowiskom akademickim. W Scania chcemy być częścią rozwiązania i możemy 

znacząco przyczynić się do osiągnięcia celu – dodaje Henrik Henriksson. 

Pierwsze Forum Zrównoważonego Transportu odbyło się w 2016 r. z inicjatywy 

Scania.  
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SCANIA W POLSCE  

Scania Polska S.A. jest generalnym dystrybutorem i przedstawicielem Scania CV AB, światowego lidera w obszarze 

kompleksowych rozwiązań transportowych. W Polsce sieć Scania tworzą: 11 dilerów i 39 autoryzowanych serwisów oraz 

własne centrum szkoleniowe. Scania Polska S.A oferuje szeroki wachlarz usług dodatkowych, m.in. zarządzanie flotą, szkolenia 

kierowców w Szkole Jazdy Scania, umowy obsługowo-naprawcze, 24h serwis drogowy Scania Assistance, wynajem 

krótkoterminowy i długoterminowy oraz usługi leasingowe Scania Finance Polska. Pozycja Scania na polskim rynku i rozwinięta 

sieć serwisów stanowią gwarancję dostępu do rozwiązań transportowych na najwyższym poziomie. W ofercie Scania w Polsce 

dostępne są również pojazdy ciężarowe zasilane LNG, co przyczynia się do rozwoju zrównoważonych systemów 

transportowych. Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.pl.  

SCANIA NA ŚWIECIE 

Scania jest wiodącym światowym dostawcą rozwiązań transportowych. Przedstawiciele Scania, wspólnie ze swoimi partnerami 

biznesowymi i klientami, wyznaczają kierunek zmian w obszarze bardziej zrównoważonego systemu transportowego. W 2016 r. 

w Scania dostarczono klientom 73 100 pojazdów ciężarowych, 8 300 autobusów oraz 7 800 silników przemysłowych  

i morskich. Wartość sprzedaży wyniosła wówczas 104 mld koron szwedzkich, z czego 20 proc. tworzyły usługi. Scania powstała 

w 1891 r., a obecnie działa w blisko 100 krajach i zatrudnia 46 000 pracowników. Działania badawcze i rozwojowe firmy 

skoncentrowane są w Szwecji oraz w oddziałach w Brazylii i w Indiach. Produkcja obywa się w Europie, Ameryce Łacińskiej  

i w Azji, z regionalnymi centrami produkcji w Afryce i Eurazji. Scania jest częścią koncernu Volkswagen Truck & Bus GmbH. 

Więcej informacji jest dostępnych na stronie: www.scania.com.   
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