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 Wstęp

Mimo, że od powstania pierwszego samochodu elektrycznego mi-
nęło ponad 180 lat, dopiero ostatnie lata przyniosły dynamiczny 
rozwój elektromobilności, głównie na skutek rozpoczęcia masowej 
produkcji samochodów wyposażonych w baterie litowo-jonowe. Po-
stępująca technologia budowy akumulatorów, rosnące oczekiwania 
względem jakości powietrza, wola uniezależnienia się od importu 
ropy naftowej, a także zajęcie dogodnej pozycji w nowym łańcuchu 
wartości rosnącego sektora electromobility to główne przyczyny 
wzmożonego zainteresowania rozwojem pojazdów elektrycznych 
i odchodzenia od samochodów spalinowych, które zdominowały 
przemysł motoryzacyjny na początku XX w. 

W 2017 r. po raz pierwszy w historii sprzedaż samochodów elek-
trycznych przekroczyła 1 mln sztuk, a już w 2019 r. ma przekroczyć 
2 mln1. Choć nie jest to znaczący wynik w porównaniu z liczbą sa-
mochodów zasilanych benzyną lub olejem napędowym (w 2017 
r. sprzedaż wszystkich samochodów wyniosła prawie 100 mln2), 
to dynamika wzrostu sprzedaży „elektryków” jest bardzo duża. 
Wszystkie prognozy szacują, że już w najbliższych dekadach samo-
chody elektryczne przestaną być egzotyką, a staną się codzienno-
ścią. Bloomberg New Energy Finance prognozuje, że co prawda 
jeszcze w 2020 r. będą one stanowiły niespełna ok. 1% z niemal  
1,2 mld wszystkich aut na świecie, ale w 2030 r. ma to być już 7% z ok.  
1,4 mld sztuk, w 2040 r. zaś już 33% z 1,6 mld samochodów3. 
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1 Frost & Sullivan, Global Electric Vehicle Market Outlook 2018, http://www.frost.com/sublib/display-report.
do?Id=MDAB-01-00-00-00&bdata=bnvsbeb%2bqejhy2tafkaxnti3ntawmtkynju3 (dostęp 27.05.2018) 

2  B. Boner, Rekordowa sprzedaż samochodów na całym świecie. Toyota zdecydowanym liderem, 
http://moto.pl/motopl/7,88389,22903596,rekordowa-sprzedaz-samochodow-na-calym-swiecie-toyota-zde-
cydowanym.html  (dostęp 27.05.2018)

3  Bloomberg New Energy Finance, Electric Vehicle Outlook 2017,  https://about.bnef.com/electric-vehicle-outlo-
ok/#toc-download (dostęp 27.05.2018)



Wykres 1. Prognoza wzrostu ilości samochodów na świecie 
i udziału samochodów elektrycznych 

Potwierdzeniem tego trendu są plany wsparcia sprzedaży „elektry- 
ków” w poszczególnych państwach. Zakaz sprzedaży samochodów 
napędzanych paliwami konwencjonalnymi od 2025 roku będzie 
obowiązywać w Norwegii i Holandii, od 2030 roku w Indiach  
i Niemczech, a od 2040 roku także we Francji i w Wielkiej Brytanii4. 
Równocześnie miasta takie jak Paryż, Meksyk, Madryt i Ateny dekla-
rują chęć całkowitego pozbycia się wszelkich pojazdów z napędem 
spalinowym do 2025 r5. Podobne stanowisko zajęły władze Londy-
nu, ogłaszając, że doprowadzą do tego w 2030 r. 

Elektromobilność dostrzegają już niemal wszystkie koncerny moto-
ryzacyjne, aczkolwiek należy podkreślić, że wpływ na to ma nie tylko 
pozytywna emocja społeczna wytworzona wokół nowego trendu, 
ale również coraz silniejsza krytyka napędów dieslowych. Nasiliła się 
ona szczególnie po wykryciu oszustwa niemieckich koncernów mo-
toryzacyjnych, które fałszowały faktyczną emisyjność samochodów 
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Udział %      1%       7%     33% 

4 Te kraje zakazują samochodów spalinowych. Nie za wcześnie?, https://www.forbes.pl/innogy/zakaz-sprzeda-
zy-aut-spalinowych-norwegia-wlk-brytania-francja-holandia/rw65hbe (dostęp 27.05.2018)

5   K. Kojzar, Od 2025 w Paryżu, Meksyku, Atenach i Madrycie nie zobaczymy samochodów z silnikiem diesla, 
https://smoglab.pl/od-2025-w-paryzu-meksyku-atenach-i-madrycie-nie-zobaczymy-samochodow-z-silnikiem-
-diesla/, (dostęp 27.05.2018)
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zasilanych olejem napędowym. Afera mocno nadszarpnęła wizeru-
nek nie tylko oszukujących koncernów, ale także dramatycznie obni-
żyła wiarygodność silników diesla jako umiarkowanie ekologiczne-
go rozwiązania. W efekcie wiele koncernów stawia za cel określony 
procent sprzedaży samochodów z napędem alternatywnym, w tym 
m.in. „elektryków”. Do 2025 r. Volkswagen chce osiągnąć poziom 
25%, a Daimler 15–20%. Honda planuje osiągnąć nawet 67% udzia-
łu sprzedaży pojazdów elektrycznych do 20306. Zwrot w stronę 
elektromobilności widać także w planowanym rozszerzeniu ofert. 
Ford zamierza wypuścić na rynek w najbliższych latach 13 nowych 
modeli „elektryków”, Hyundai i Kia 28, a General Motors 10. Nie-
które koncerny, jak Volvo i Jaguar Land Rover, deklarują rezygnację 
z produkcji samochodów spalinowych w najbliższych latach7. Z ko-
lei od 2025 roku Toyota planuje posiadać 10 modeli samochodów 
elektrycznych, zaś wszystkie pozostałe modele będą dostępne z al-
ternatywnymi napędami. Ponadto Toyota zamierza rozwijać techno-
logię baterii ze stałym elektrolitem.

Dynamiczny rozwój sektora elektromobilności na świecie został za-
uważony przez polskie władze8. Elektromobilność została uwzględ-
niona w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, przyjętej  
w lutym 2017 r. Kompleksowa strategia rządu w tej dziedzinie zo-
stała natomiast ujęta w Programie Rozwoju Elektromobilności (PRE), 
przyjętym miesiąc później. Wedle PRE, po polskich drogach w 2025 
r. ma jeździć milion samochodów elektrycznych9. Dokument wska-
zuje cele i narzędzia stymulacji rozwoju rynku tych pojazdów w na-
szym kraju. 

Należy podkreślić, że sektora elektromobilności nie należy ograni-
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6 Przede wszystkim auta elektryczne! Poznaj ambitne plany motoryzacyjnych koncernów
http://superauto24.se.pl/moto-news/przede-wszystkim-auta-elektryczne-poznaj-ambitne-lany-motoryzacyj-
nych-koncernow_1030852.html , (dostęp 27.05.2018)

7  Tamże. 

8  Rada Ministrów, Strategia na Rzecz odpowiedzialnego Rozwoju, Warszawa 2017 
https://www.miir.gov.pl/strony/strategia-na-rzecz-odpowiedzialnego-rozwoju/informacje-o-strategii/ 

9  Ministerstwo Energii, Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, Warszawa 2017 
http://bip.me.gov.pl/files/upload/26453/Plan%20Rozwoju%20Elektromobilno%C5%9Bci.pdf



czać jedynie do indywidualnego transportu samochodowego, po-
nieważ napędy alternatywne mogą zostać wykorzystane w szeregu 
innych gałęzi transportu. Nie można bowiem zapominać o 3,5 mln 
pojazdów ciężarowych i ciągników drogowych, blisko 120 tys. au-
tobusach czy też o 214 tys. pchaczach i holownikach, które porusza-
ją się po naszych drogach10. Przewóz ładunków ciężkich, żegluga 
śródlądowa, komunikacja miejska, transport morski, spółki użytecz-
ności publicznej, przesyłki pocztowe czy też rolnictwo to branże, 
które już dziś powinny być częścią planów rozwoju elektromobilno-
ści w naszym kraju11.

Poniższy raport ma pokazać przyczyny i dynamikę rozwoju elektro-
mobilności na świecie oraz w Polsce w poszczególnych segmentach 
motoryzacji. Punktem wyjścia przy powstawaniu dokumentu było 
założenie, że konieczne jest rozszerzenie spojrzenia na elektromo-
bilność, która w debacie publicznej często ogranicza się do indywi-
dualnego transportu samochodowego. Dlatego dokument przed-
stawia także perspektywy rozwoju elektromobilności w komunikacji 
miejskiej, drogowym transporcie towarów oraz w gospodarce ko-
munalnej. Raport wskazuje zarówno na czynniki sprzyjające rozwo-
jowi elektromobilności, jak i bariery w poszczególnych segmentach, 
a także potencjalne szanse i zagrożenia dla polskiej gospodarki wy-
nikające z wykorzystania opisywanej technologii w poszczególnych 
branżach. 

Raport nie ogranicza się jedynie do diagnozy, ale przedstawia re-
komendacje, będące propozycją korekty rządowej strategii rozwo-
ju elektromobilności. W opracowaniu oceniono zarówno cele, jak  
i narzędzia, za pomocą których decydenci chcą je zrealizować. Pro-
ponując strategię okresu przejściowego między samochodami spa-
linowymi a elektrycznymi, autorzy starali się godzić cele środowisko-
we, transportowe, gospodarcze oraz energetyczne. Mieli przy tym 
jednocześnie na uwadze realia sektora motoryzacyjnego w Polsce. 
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10 Główny Urząd Statystyczny, Transport wodny śródlądowy w Polsce w 2016 r., Warszawa 2017 
https://stat.gov.pl/obszary-tematyczne/transport-i-lacznosc/transport/transport-wodny-srodladowy-w-polsce-
-w-2016-roku,4,7.html?Contrast=black-yellow

11  Pierwsze miasto na świecie zelektryfikowało całą swoją flotę autobusów, http://www.orpa.pl/pierwsze-miasto-
-na-swiecie-zelektryfikowalo-cala-swoja-flote-autobusow/, (dostęp 27.05.2018)



•    Elektromobilność zapewnia wiele korzyści, w tym przede 
wszystkim poprawę jakości powietrza, zmniejszenie importu ropy 
naftowej, zwiększenie stabilizacji sieci energetycznej  oraz  roz-
wój  podmiotów uczestniczących w tworzącym się  ekosystemie 
związanym z tą technologią.  Należy jednak pamiętać, że polityka 
wsparcia elektryfikacji pojazdów w indywidualnym transporcie dro-
gowym musi się wpisywać również w cele polityki  transportowej,  
a za fundamentalny postulat w tej dziedzinie należy uznać promocję 
zamiany samochodu na transport publiczny.

• Rozwój elektromobilności jest  bardzo dynamiczny i nie-
uchronny, aczkolwiek jego tempo nie jest przesądzone z uwagi na 
niemożność przewidzenia rozwoju technologicznego. Należy pa-
miętać także, że dynamicznie rozwijają się również np. konkurencyj-
ne wobec bateryjnych samochodów te napędzane wodorem. Może 
się więc okazać, iż wiele inwestycji w infrastrukturę do ładowania 
bateryjnych samochodów się nie zwróci, jeśli kolejna rewolucja  
w transporcie będzie oparta o inne paliwo. 

• W chwili obecnej rozwój technologii baterii pozwala na mini-
malną funkcjonalność samochodów elektrycznych, ale nie pozwala 
na skuteczną konkurencję wobec samochodów z klasycznymi na-
pędami. Specjalne przywileje w postaci np. dostępu do buspasów, 
darmowych miejsc parkingowych czy zwolnień z akcyzy są niewy-
starczająco atrakcyjne i  bez wysokich dotacji „elektryki” nie będą 
cieszyły się zainteresowaniem. Dotyczy to nie tylko „klasycznych” 
„elektryków”, ale także hybryd typu plug-in.  

• Poza samochodami osobowymi elektromobilność ma po-
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tencjał wdrożeniowy także w segmencie autobusów, ciężarówek, 
lekkich samochodów dostawczych oraz pojazdów specjalnych. 
Za najbardziej perspektywiczny w Polsce do wdrożenia pojazdów  
z elektrycznym napędem należy uznać transport zbiorowy. Już obec-
nie w niektórych miastach, biorąc pod uwagę całkowity koszt użyt-
kowania, autobusy elektryczne są konkurencyjne wobec spalino-
wych odpowiedników.

•  Kluczowym wyzwaniem dla polskiej strategii rozwoju elek-
tromobilności jest zdefiniowanie strategii  okresu przejściowego, 
który charakteryzuje się ograniczoną funkcjonalnością i cenową nie-
atrakcyjnością pojazdów elektrycznych. Okres ten jest szacowany 
na minimum dekadę (a prawdopodobnie dłużej), podczas której 
całkowity koszt posiadania samochodu elektrycznego będzie spa-
dać na skutek stopniowego obniżenia cen baterii, aż do poziomu 
pozwalającego na konkurencję bez subsydiów.  W segmencie in-
dywidualnego transportu drogowego autorzy raportu proponują 
przyjąć w okresie przejściowym strategię „minimalnego wsparcia” 
samochodów elektrycznych, polegającego na stworzeniu warun-
ków do rozwoju elektromobilności za pomocą przyjaznych regula-
cji oraz rozbudowy podstawowej infrastruktury do ładowania, co 
postępuje. Za nieuzasadniony należy uznać cel „1 mln w 2025 r.”, 
czyli  pomysł „przyspieszenia” naturalnego tempa wzrostu liczby 
użytkowanych samochodów elektrycznych, wynikającego z rozwo-
ju technologii. Wiązać się to musi z bardzo wysokimi dotacjami do 
zakupu tych pojazdów, co nie jest ani racjonalne, ani społecznie ak-
ceptowalne. Uwaga ta dotyczy również hybryd typu plug-in, gdzie 
redukcja emisji w porównaniu do klasycznych hybryd jest niewielka 
i nie uzasadnia nadawania tym pojazdom specjalnych przywilejów. 

•  W okresie przejściowym pożądane jest redukowanie emisyj-
ności poprzez promocję samochodów niskoemisyjnych, a więc nie 
ograniczających się jedynie do samochodów elektrycznych. Obec-
nie niskoemisyjne samochody nie są promowane jako efektywny 
kosztowo „pomost” między epoką samochodów spalinowych a sa-
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mochodów elektrycznych. Biorąc pod uwagę cele, którymi są po-
prawa jakości powietrza czy ograniczenie importu ropy naftowej, 
wsparcie proporcjonalne do ilości emitowanych przez pojazdy za-
nieczyszczeń stanowi rozwiązanie nie tylko najbardziej efektywne 
(koszt kupowanego efektu środowiskowego), lecz także sprawiedli-
we (koszt opodatkowania użytkowania samochodu proporcjonalny 
do wytwarzanych kosztów środowiskowych). 
 
•  W segmencie autobusów za pożądaną strategię należy 
uznać  promocję  bezemisyjnego transportu zbiorowego. Różnica 
w podejściu do segmentu autobusów i samochodów osobowych 
wynika z kilku przyczyn. Po pierwsze, różnica w całkowitym koszcie 
eksploatowania autobusu elektrycznego i spalinowego jest mniej-
sza niż w przypadku różnicy między samochodem elektrycznym  
a spalinowym, co powoduje, że koszt rozpowszechnienia elektrobu-
sów jest mniejszy niż samochodów elektrycznych. Po drugie, samo-
rządy mają do dyspozycji środki unijne, z których można dofinanso-
wać zakup taboru elektrycznego. Po trzecie, zgodnie z założeniami 
Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju stymulacja popytu 
na autobusy elektryczne będzie kluczowym bodźcem rozwojowym 
dla polskich producentów tych pojazdów i całego ekosystemu, któ-
ry ma stanowić istotną wartość dodaną dla polskiego gospodarki. 
Przyspieszenie rozwoju elektryfikacji taboru w Polsce da polskim 
przedsiębiorstwom istotną przewagę konkurencyjną, która będzie 
wykorzystana do ekspansji na rynki zagraniczne.

• Zaangażowanie państwa jako „animatora i gwaranta rynku” 
jest więc uzasadnione w segmencie autobusów, ponieważ poten-
cjalne korzyści rekompensują poniesione koszty stymulacji rynku  
i zapewnienia mu gwarancji rozwoju. Za wątpliwe ekonomicznie na-
leży uznać natomiast zaangażowanie państwa w produkcję polskie-
go samochodu elektrycznego, ponieważ polskie przedsiębiorstwa z 
sektora motoryzacyjnego nie mają potencjału do stworzenia konku-
rencyjnego na rynkach zagranicznych samochodu osobowego. Taki 
cel należy zatem uznać za mający minimalne szanse powodzenia. 
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• Wpływ rozwoju elektromobilności na pozycje polskich pod-
dostawców z branży motoryzacyjnej nie jest oczywisty. Zyskają firmy 
produkujące części do napędów elektrycznych, ale stracą te, które 
produkują części do napędów spalinowych oraz te, które są powią-
zane z koncernami tracącymi pozycję na globalnym rynku motory-
zacyjnym. Dla zdecydowanej większości firm z branży automotive 
elektromobilność jest neutralna, ponieważ dostarczają podzespo-
łów niezwiązanych z układem napędowym, a więc takich, które 
można wykorzystywać zarówno w samochodach elektrycznych, jak 
i spalinowych. 
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 Samochody  
 osobowe

Rozwój elektromobilności  
w indywidualnym transporcie  
drogowym jest zjawiskiem  
nieuniknionym, aczkolwiek tempo  
tego procesu jest niepewne. 

W SKRÓCIE:

Typy pojazdów elektrycznych

Analizując perspektywy rozwoju samochodów elektrycznych, na-
leży mieć na uwadze różnorodność pojazdów wyposażonych w sil-
nik elektryczny. W tabeli nr 1 przedstawiono charakterystykę samo-
chodów wykorzystujących silniki elektryczne wraz z ich mocnymi  
i słabymi stronami. 

Tabela 1. Kategorie pojazdów elektrycznych oraz ich 
charakterystyka
   

W SKRÓCIE:

W przeciwieństwie do  
samochodów elektrycznych,  
wysoką popularnością  
cieszą się z kolei klasyczne  
samochody hybrydowe.

Doświadczenia innych państw dowodzą  
dobitnie, że tylko bardzo wysokie subsydia,  
połączone z dynamicznym rozwojem  
infrastruktury ładowania, mogą skutecznie 
zachęcić do zakupu „elektryków”.

Kategorie          Charakterystyka               Zalety               Wady                      Pojemność
pojazdów                             baterii (w kWh)

• Silnik spalinowy z 
elektrycznie stero-
wanymi jednostkami 
pomocniczymi lub 
elektrycznym napę-
dem pomocniczym

•Podwójna wersja 
układów napędo-
wych: silnik spalinowy 
i napęd elektryczny. 
• Brak możliwości 
zasilania  
z sieci energetycznej. 

• Redukcja zużycia 
paliwa m.in. dzięki możli-
wości odzyskania energii 
hamowania oraz napędu 
urządzeń pomocniczych 
za pomocą silnika elek-
trycznego 

• Możliwość poruszania 
się wyłącznie za pomocą 
silnika elektrycznego
Poprawa efektywności 
energetycznej jazdy 
(m.in. hamowanie odzy-
skowe)
• Ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji

• Brak możliwości 
jazdy za pomocą napędu 
elektrycznego. Silnik 
elektryczny ma charakter 
pomocniczy.
• Ograniczone korzyści 
środowiskowe  

• Większa złożoność 
technologiczna
• Większa waga
• Wyższe koszty zakupu12

Micro/mild 
hybrid

HEV – 
hybrid  
electric 
vehicle

< 1

1–3
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W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:W SKRÓCIE:

Niskie zainteresowanie samochodami elektrycznymi wśród  
zamożnych społeczeństw Europy Zachodniej każe sceptycznie  
oceniać szansę osiągnięcia liczby miliona samochodów  
elektrycznych w Polsce w 2030 r.

Kluczową niewiadomą określającą wzrost liczby 
samochodów elektrycznych, także w Polsce, jest tempo 
rozwoju technologicznego kluczowego komponentu, 
jakim jest bateria, co determinuje cenę samochodów.

Kategorie          Charakterystyka               Zalety               Wady                      Pojemność
pojazdów                             baterii (w kWh)

Podwójna wersja 
układów napędo-
wych: silnik spalinowy 
i napęd elektryczny.  
Pojazd wyposażony 
jest dodatkowo w 
większe baterie z moż-
liwością ich ładowania 
z sieci energetycznej. 

Układ napędowy sta-
nowi wyłącznie silnik 
elektryczny. Proces 
ładowania baterii 
możliwy jedynie z sieci 
energetycznej. 

Dodatkowy drugo-
rzędny silnik spalino-
wy (tzw. „wydłużacz 
zasięgu”) 

Energia elektryczna 
jest pozyskiwana na 
pokładzie z wodoru w 
ogniwie paliwowym; 
możliwe sprzężenie z 
akumulatorem.

• Możliwość poruszania 
się wyłącznie za pomocą 
silnika elektrycznego
• Możliwość zasilania 
baterii z sieci energe-
tycznej
• Ograniczenie emisji 
szkodliwych substancji 

• Brak emisji szkodli-
wych substancji
• Wysoka sprawność 
energetyczna „od  
źródła do koła”  
(well-to-wheel) 

Wydłużony zostaje czas, 
w którym pojazd może 
być użytkowany bez 
potrzeby ładowania 
baterii; można go szybko 
dotankować na stacji 
benzynowej. 

Większy zasięg niż BEV

• Wyższe koszty zakupu 
niż w przypadku pojazdu 
HEV
• Wyższa masa niż w 
przypadku pojazdów 
HEV 

• Stosunkowo krótki 
zasięg
• Większa pojemność 
baterii związana jest z 
większą wagą i znacznie 
wyższym kosztem zakupu
• Obecnie nierozwinięta 
infrastruktura  do łado-
wania 

• Emisja spalin większa niż 
w BEV
• Pojazd pozostaje 
nadal zależny od paliw 
kopalnych (benzyny, oleju 
napędowego lub gazu 

Wysokie koszty i problemy 
techniczne z mobilnymi 
ogniwami paliwowymi; 
brak infrastruktury wodo-
rowej; niższa efektywność 
energetyczna niż BEV

PHEV –  
plug-in  
hybrid  
electric 
vehicle 

BEV –  
battery 
electric 
vehicle 

Range 
extender 

FCEV – fuel 
cell electric 
vehicle

6-15

 
 

Średnio 15–20 
w małych miej-
skich BEV, do 
60 w dużych 
BEV 

jak wyżej 

1–3

Za samochody elektryczne uznaje się BEV, PHEV, FCEV oraz Ran-
ge extender, ale „czystym” samochodem elektrycznym jest tylko 
BEV. Pozostałe typy, czyli HEV oraz micro/mild hybrid są katego-
ryzowane jako hybrydy. Należy jednak podkreślić, że w ustawie  
o elektromobilności samochód hybrydowy został zdefiniowa-
ny jako pojazd, w którym energia elektryczna jest akumulowana 
przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania, co oznacza, 
że ustawodawca hybrydy ogranicza jedynie do PHEV. Obecnie 



najbardziej popularnych samochodów pod względem sprzedaży 
są HEV, a w dalszej kolejności BEV i PHEV. W przypadku samocho-
dów hybrydowych stopień wykorzystania silnika elektrycznego za-
leży od konstrukcji oraz wielkości zainstalowanej baterii i stopnia 
jej naładowania. W układach z łagodnym napędem hybrydowym 
silnik spalinowy jest jedynie wspomagany silnikiem elektrycznym. 
Z przeprowadzonych badań w warunkach jazdy miejskiej wynika, 
że czas pracy w trybie EV (wykorzystania wyłącznie silnika elek-
trycznego) wynosi ponad 50% dla tradycyjnych hybryd oraz po-
nad 60% dla hybryd typu plug-in. 
 
Wykres 2. Okres pracy silnika elektrycznego w odniesieniu do 
czasu jazdy oraz przebytej drogi (Toyota C-HR)1213 

Ważną cechą konwencjonalnych hybryd jest brak konieczności ła-
dowania zewnętrznego, ponieważ energię uzyskują one w wyniku 
przekształcenia energii kinetycznej uzyskanej podczas hamowania. 
To powoduje, że hybrydy stają się popularne także w państwach,  
w których nie ma rozbudowanej infrastruktury ładowania. Kierowcy 
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’normal’!

’tryb Eco’!

’EV + ECO’!

12 W. Cieślik, I. Pielecha, A. Szałek, Assessment of parameters of the hybrid drive system in vehicles in urban traffic 
conditions, http://yadda.icm.edu.pl/baztech/element/bwmeta1.element.baztech-aa2c8c76-f1d9-4966-aa9c-
-80bfb5c3864d, (dostęp 27.05.2018)

13 Porównanie dotyczy modeli Toyoty Auris.



doceniają pojazdy wykorzystujące silnik spalinowy połączony z sil-
nikiem elektrycznym ze względu na kilka istotnych korzyści. Przede 
wszystkim cena nabycia pojazdu hybrydowego względem jego 
konwencjonalnego odpowiednika jest wyższa jedynie o kilkanaście 
tysięcy złotych14, czyli zdecydowanie mniej niż w przypadku zaku-
pu w pełni elektrycznego pojazdu, kiedy to różnica niemal zawsze 
wynosi powyżej 100% ceny spalinowego odpowiednika15. Wyższą 
cenę zakupu pozwalają jednak zrekompensować: mniejsze zużycie 
paliwa, które na terenie miasta w przypadku hybrydy jest niższe od 
27% (w porównaniu z dieslem) do nawet 56% (w porównaniu z po-
jazdem benzynowym), wolniejsza utrata wartości oraz niższe kosz-
ty utrzymania (m.in. ze względu na brak takich części jak alternator, 
pasek rozrządu czy rozrusznik)16. To sprawia, że hybrydy nie tylko są 
bardziej konkurencyjne wobec samochodów elektrycznych, ale bez 
subsydiów są wystarczająco atrakcyjne wobec samochodów napę-
dzanych benzyną czy olejem napędowym. Przewaga kosztowa kla-
sycznych hybryd nad napędem dieslowym rośnie wprost proporcjo-
nalnie do wydłużenia się czasu jazdy w cyklu miejskim. Do kwestii 
oszczędności należy dodać jeszcze brak hałasu i wibracji genero-
wanych przez silnik, czyli zalety cechujące samochody elektryczne. 
Ponadto fakt, że klasyczne hybrydy weszły na światowy rynek moto-
ryzacyjny dwie dekady temu sprawia, że te samochody są bardziej 
dopracowane technicznie. Bogatsza jest także oferta dostępnych  
w salonach modeli.    

Aktualnie hybrydowe układy napędowe są często postrzegane jako 
technologia przejścia od samochodów spalinowych w kierunku 
czystego BEV. Wynika to z faktu, iż zajmują one obecnie pośrednią 
pozycję między dieslem a „elektrykiem” w kwestii kluczowych pa-
rametrów, tj. ceny i emisyjności spalin. Przewagą hybryd nad „elek-
trykami” jest jednak, na chwilę obecną, relacja tych wskaźników, 
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14M. Kazimierski, Diesel, benzyna czy hybryda? Co się bardziej opłaca? https://www.totalmoney.
pl/artykuly/839714,kredyty-samochodowe,diesel--benzyna-czy-hybryda-co-sie-bardziej-oplaca,1,1, 
(dostęp 27.05.2018)

15  Samochód elektryczny vs spalinowy – badanie opłacalności, http://elektrowoz.pl/testy/samochod-elektrycz-
ny-vs-spalinowy-badanie-oplacalnosci-obliczenia/ , (dostęp 27.05.2018)

16  M. Kazimierski, Diesel… 



czyli koszt tzw. efektu ekologicznego. Wysoka cena baterii powo-
duje, że koszt redukcji danej jednostki spalin w HEV jest mniejszy niż  
w BEV. To sprawia, że hybrydy pomagają poprawić jakość powie-
trza w miastach, a jednocześnie pozwalają obniżyć koszt okresu 
przejściowego między samochodami spalinowymi a elektrycznymi. 
„Przejściowość” wynika z faktu stopniowego obniżania cen bate-
rii, które powoduje, że przewaga hybryd nad „elektrykami” spada  
i wkrótce zupełnie zniknie.

Wdrożenie elektromobilności w indywidualnym transporcie 
drogowym na świecie

Według prognoz Międzynarodowej Agencji Energetycznej do  
2020 roku na całym świecie eksploatowanych będzie 9–20 milio-
nów pojazdów elektrycznych, a do 2025 roku liczba ta zwiększy 
się do 40–70 milionów17. Według PwC już w 2021 roku samochody 
elektryczne będą stanowić 2,5% całej sprzedawanej floty. 

Od 2016 roku w wyścigu elektromobilności przewodzą Chiny, któ-
re wyprzedziły Stany Zjednoczone. Obecnie co drugie wyproduko-
wane na świecie auto elektryczne lub hybryda ładowana z gniazdka 
jeździ po chińskich drogach. Tak duża liczba „elektryków” wynika  
z silnego wsparcia ze strony chińskiego rządu, który nie tylko hojnie 
subsydiuje sprzedaż18, ale także regulacyjnie wymusza na koncer-
nach sprzedaż określonej liczby samochodów elektrycznych19. Sty-
mulowanie rynku wewnętrznego w Chinach wynika z woli poprawy 
jakości powietrza, ale także wsparcia chińskiego sektora motoryza-
cyjnego. 94% z poruszających się po Chinach „elektryków” jest ro-
dzimej produkcji (5% należy do Tesli, a 1% do BMW). Niska jakość 
wykonania powoduje jednak, że (na razie) chińskie samochody elek-
tryczne nie podbiły jeszcze zagranicznych rynków. 
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17 International Energy Agency, Global EV Outlook 2017. Two million and counting, https://www.iea.org/publica-
tions/freepublications/publication/globalevoutlook2017.pdf

18 Jak informuje Międzynarodowa Agencja Energii, są to wartości rzędu od 6 do 10 tys. dol. dla jednego samo-
chodu.

19  Chiny są największym na świecie rynkiem samochodów elektrycznych, http://motoryzacja.wnp.pl/chiny-sa-naj-
wiekszym-na-swiecie-rynkiem-samochodow-elektrycznych,307878_1_0_0.html, (dostęp 27.05.2018)



Należy podkreślić, że o ile pod względem liczby samochodów po-
ruszających się po drogach Chiny i Stany Zjednoczone są potenta-
tami odpowiadającymi za ponad połowę używanych „elektryków” 
na świecie, o tyle za kraj najskuteczniej promujący elektromobilność 
należy uznać Norwegię. W 2017 roku samochody w pełni elektrycz-
ne stanowiły ponad 20% nowych pojazdów osobowych rejestro-
wanych w tym kraju (33 tys. „elektryków” na ogólną liczbę prawie 
160 tys. nowych pojazdów), a gdy dodamy do tego hybrydy (po-
nad 30%), okaże się, że Norwegia jest pierwszym krajem, w którym 
sprzedano więcej samochodów elektrycznych i hybryd niż spalino-
wych20. 

Spośród państw członkowskich  Unii Europejskiej  w pierwszym 
kwartale 2018 roku najwięcej samochodów elektrycznych zareje-
strowano w Niemczech (17,5 tys.), Wielkiej Brytanii (14,1 tys.), Francji  
(10,9 tys.), Szwecji (6, 2 tys.) oraz w Holandii (4,5 tys.)21. Mimo dużej 
dynamiki wzrostu sięgającej wśród wymienionych państw od 10% 
(Wielka Brytania) do nawet 124% (Holandia) wciąż są to liczby bar-
dzo skromne na tle liderów elektromobilności. Dla zobrazowania 
miejsca UE w globalnym wyścigu technologicznym warto podkre-
ślić, że w całej Europie w 2016 roku zarejestrowano 215 tys. samo-
chodów elektrycznych, czyli o ponad 150 tys. mniej niż w samych 
Chinach. W 2017 roku w Europie zainstalowanych było 6,8 tys. ła-
dowarek, czyli mniej niż w Japonii. Te liczby najlepiej dowodzą, że 
państwa UE nie są liderami nadchodzącej rewolucji.

Licząc całościowy udział w rynku poszczególnych producentów, 
liderami segmentu są chińska BYD Auto z udziałem na poziomie 
13,2% oraz powstała w tym samym roku amerykańska Tesla Motors, 
posiadająca 9,9% udziału rynkowego. Na podium znalazło się jesz-
cze VW Group z udziałem na poziomie 8,2%. Kolejne miejsca zajmu-
ją następnie BMW Group z 7,6% i Nissan z 7,3%.  
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20 W Norwegii sprzedano więcej aut elektrycznych niż spalinowych, https://moto.onet.pl/aktualnosci/w-norwe-
gii-sprzedano-wiecej-aut-elektrycznych-niz-spalinowych/jslbmmc, (dostęp 27.05.2018)

21  Dane opublikowane przez Europejskie Stowarzyszenie Producentów Pojazdów (ACEA).



Wykres 3. Udział w rynku samochodów elektrycznych (%)

Według ostatnich danych z 2017 roku, w pierwszej dziesiątce naj-
popularniejszych modeli „elektryków” na świecie znalazło się wie-
le modeli chińskich22:

Wykres 4. Najpopularniejsze modele samochodów  
elektrycznych na świecie w 2017

24

Marka      BYD auto Tesla Motors VW Group BMW Group Nissan

Udział %        13,2%         9,9%        8,2%          7,6%     7,3%
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22 China Daily, Top 10 best-selling electric vehicles in 2017, http://www.chinadaily.com.cn/a/201802/08/
WS5a7b829ca3106e7dcc13b653_10.html, (dostęp 27.05.2018)



Co istotne, w Europie na liście najpopularniejszych modeli „elek-
tryków” w 2017 roku nie było żadnego chińskiego modelu, co do-
wodzi, że Europejczycy są przywiązani do własnych marek.

Wykres 5. Najpopularniejsze modele samochodów  
elektrycznych w 2017 roku w Europie

Wdrożenie elektromobilności w indywidualnym transporcie 
drogowym w Polsce

W 2017 roku na polskim rynku zarejestrowano około 500 nowych 
aut w 100% elektrycznych i 585 hybryd typu plug-in24. Należy pod-
kreślić, że o ile samochód elektryczny jest w Polsce wciąż egzotyką, 
to coraz bardziej popularne stają się hybrydy. Pod koniec ubiegłe-
go roku po polskich drogach poruszało się 43,2 tys. tradycyjnych 
hybryd (bez funkcji plug-in), z czego 16,8 tys. egzemplarzy zostało 
zarejestrowanych w 2017 roku.

W pierwszym kwartale 2018 roku w Polsce zarejestrowano 152 cał-
kowicie elektryczne samochody plus 188 hybryd plug-in, co daje 
wzrost o 130% i 102% w skali roku. Mimo dużej dynamiki wzrostu 
daje nam to zaledwie cztery nowe w pełni elektryczne auta na każ-
dy milion mieszkańców i oznacza, że pod tym względem zajmujemy 
przedostatnie miejsce w Unii Europejskiej25.

25
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23 Francuskie.pl, Sprzedaż samochodów elektrycznych w Europie w 2017 roku, http://www.francuskie.pl/sprze-
daz-samochodow-elektrycznych-w-europie-w-2017-roku/ , (dostęp 27.05.2018)

24 Szacunki własne na podstawie danych PZPM oraz bankier.pl.

25B. Derski, Polska liderem elektromobilności? Jesteśmy przedostatni, https://wysokienapiecie.pl/10019-polska-
-liderem-elektromobilnosci-jestesmy-przedostatni/ , (dostęp 27.05.2018)



Wykres 6. Liczba zarejestrowanych samochodów  
elektrycznych  i hybrydowych w Polsce

Wykres 7. Najpopularniejsze marki aut elektrycznych w Polsce 
zarejestrowanych w 2017 r.
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Najbardziej popularnym modelem wybieranym przez polskich kie-
rowców był Nissan Leaf. Według danych Instytutu Badań Rynku 
Motoryzacyjnego Samar, w Polsce zarejestrowano 271 elektrycz-
nych nissanów. Drugie miejsce zajął BMW z liczbą 117 rejestracji, 
trzecie zaś – Tesla. W zestawieniu znalazły się jeszcze: Volkswagen 
(15 aut), Renault (14), Smart (7), Hyundai (3) oraz Citroen i Peuge-
ot (1).Warto zwrócić uwagę, że badania dowodzą, iż użytkownicy 
samochodów elektrycznych traktują zakup tego pojazdu jako uzu-
pełnienie swoich potrzeb komunikacyjnych, co z pewnością wynika  
z ograniczonej funkcjonalności tych pojazdów i ograniczonego 
zaufania. Według przeprowadzonego w Niemczech w 2015 roku 
badania wśród użytkowników aut elektrycznych, dla aż 80% re-
spondentów samochód elektryczny był drugim pojazdem. Połowa 
właścicieli „elektryków” posiadała dwa konwencjonalne samocho-
dy już przed zakupem pojazdu elektrycznego i jeden z nich został 
celowo zastąpiony samochodem elektrycznym26. Można założyć, że 
to podejście do samochodów elektrycznych będzie cechować ich 
użytkowników także w Polsce. Należy w tym kontekście podkreślić, 
że nieco ponad 30% gospodarstw domowych w naszym kraju (czyli 
2,76 mln) wyposażonych było w przynajmniej dwa pojazdy27. Jest to 
potencjalna grupa docelowa sprzedawców samochodów elektrycz-
nych.

Czynniki sprzyjające rozwojowi elektromobilności 
w indywidualnym transporcie drogowym w Polsce
 
 Niskie koszty eksploatacji

Przejście z paliw konwencjonalnych na napęd elektryczny daje ko-
rzyść w postaci obniżenia kosztów eksploatacyjnych. Przy zużyciu 
energii elektrycznej rzędu 20 kWh na 100 km dla pojazdu średniej 
klasy i aktualnych cenach energii dla gospodarstw domowych w wy-
sokości około 0,55 PLN/kWh koszty energii zużywanej przez BEV 

27

26  I.Frenzel, J. Jarass, S. Trommer, B. Lenz, Erstnutzer von Elektrofahrzeugen in Deutschland, http://www.dlr.de/vf/
Portaldata/12/Resources/dokumente/projekte/pakt2/Ergebnisbericht_E-Nutzer_2015.pdf

27 GUS, Prognoza gospodarstw domowych na lata 2016 – 2050., Warszawa 2016, https://stat.gov.pl/down-
load/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5469/9/4/1/prognoza_gospodarstw_domowych_na_
lata_2016-2050_002.pdf



wynoszą 11 zł na 100 km, a w taryfie nocnej nawet połowę mniej (nie 
wiadomo, jak będzie wyglądać cennik w komercyjnych punktach 
ładowania, choć pierwsze wzmianki wskazują na cenę od 1,19 do 
1,89 zł/kWh)28. Porównywalny samochód benzynowy zużywający  
6 l na 100 km przy cenie paliwa około 4,70 zł/litr generuje koszty 
 w wysokości około 28,2 zł na 100 km. 

Przy równoczesnym założeniu, że samochód elektryczny będzie 
również tańszy w utrzymaniu i serwisowaniu od konwencjonalnego 
auta, niskie koszty użytkowania mogą być argumentem przemawia-
jącym za nabyciem osobowego samochodu elektrycznego, zarów-
no dla użytkowników prywatnych, jak i klientów instytucjonalnych. 
Pojazd wykorzystujący silnik elektryczny posiada bowiem zdecy-
dowanie prostszą konstrukcję niż samochody z napędem spalino-
wym. Szacuje się, że system przeniesienia napędu składa się z około  
4000 komponentów w przypadku samochodów spalinowych oraz 
jedynie 320 w przypadku BEV29. Brak części mechanicznych w sil-
niku oraz innych stosowanych dotychczas elementów, jak choćby 
drogich w wymianie sprzęgieł, obniża koszt serwisowania. 

Według analityków, już między 2018 a 2022 rokiem koszty posia-
dania (czyli zakupu oraz późniejszego utrzymania i eksploatacji) 
„elektryków” i samochodów spalinowych się zrównają, choć na-
leży podkreślić, że już dziś przy przebiegu rocznym wynoszącym  
50–70 tys. km w zależności od modelu, 5-letnie TCO30 samochodu 
elektrycznego i spalinowego się zrównuje. Biorąc pod uwagę roz-
ważane zwolnienie z podatku VAT, próg rentowności zostałby obni-
żony do 30 tys. km rocznie31. 

 

28

28  B. Derski, Cennik Green Way opublikowany. Ile wyniosą ceny ładowania samochodów elektrycznych?, https://
wysokienapiecie.pl/9028-cennik-greenway-opublikowany-ile-wyniosa-ceny-ladowania-samochodow-elektrycz-
nych/, (dostęp 27.05.2018)f

29 EY, Którym pasem zamierzamy jechać? Samochody elektryczne, Warszawa 2018, http://www.ey.com/Publi-
cation/vwluassets/Ktorym_pasem_zamierzamy_jechac_-_Samochody_elektryczne/$File/Ktorym-pasem-zamie-
rzamy-jechac-Samochody-elektryczne.pdf

30  Total cost of ownership, kalkulacja całkowitego kosztu posiadania samochodu; szerzej na s. 30

31 Tamże.



 Spadające koszty baterii

Od 2010 roku do dziś cena litowo-jonowej baterii w przeliczeniu na 
jedną kilowatogodzinę zgromadzonej w niej energii spadła o mniej 
więcej 70%, czyli do poziomu około 250 dol., a Międzynarodowa 
Agencja Energetyczna prognozuje dalszy spadek ceny do około  
125 dol. za kilowatogodzinę w 2022 roku. 

Biorąc pod uwagę fakt, że w modelu pojazdu z akumulatorem  
100 kWh cena baterii wynosi ok. 25 tys. dol., co stanowi na ogół nie-
mal połowę wartości pojazdu, można założyć, że obniżenie ceny 
baterii w najbliższych latach będzie kluczowym czynnikiem de-
cydującym o wzroście atrakcyjności samochodów elektrycznych. 
Prognozuje się, że spadek kosztów baterii z 50% do 30% warto-
ści pojazdu pozwoli na zrównanie się całkowitych kosztów zakupu  
i użytkowania samochodów tradycyjnych i elektrycznych. Należy 
jednak pamiętać, że efekt skali będzie nie tylko działał sprzyjająco na 
obniżenie kosztów produkcji baterii, ale również będzie stymulował 
wzrost cen surowców, z których wykonane są baterie, w tym przede 
wszystkim kobaltu i litu. Od 2016 r. ich cena wzrosła trzykrotnie. Pro-
gnozowanie liniowego spadku cen baterii może więc okazać się prze-
sadnie optymistycznym scenariuszem. 

 Zachęty rządowe

Wysokość sprzedaży „elektryków” jest silnie skorelowana z wysokimi 
subsydiami. Na takie narzędzia wsparcia zdecydowały się Niemcy32, 
Austria33, Wielka Brytania34 czy Chiny. Wysokość subsydiów sięga od 
kilku do kilkunastu tysięcy dolarów, ponieważ tylko kwoty takiej skali 
są w stanie skutecznie zachęcić do zakupu samochodu elektrycznego.  

29

32  Program dofinasowań do zakupu 400 000 pojazdów: dla aut elektrycznych do wysokości 4000 euro oraz dla 
hybryd do 3000 euro, przy czym cena pojazdu nie może przekraczać 60 000 euro. Program trwa do 2020 roku.

33  Firmy mogą otrzymać dopłatę: do 1500 euro dla samochodu elektrycznego i 750 euro dla hybrydy typu „plug-in”

34 Dopłaty do zakupu pojazdów elektrycznych oraz hybryd (plug-in): Pojazdy o emisyjności poniżej 50 g CO2/km 
oraz zasięgu pow. 70 mil mogą otrzymać dofinansowanie pokrywające 35% kosztów zakupu samochodu osobo-
wego, do 4500 funtów lub 25 000 funtów (w zależności od kategorii pojazdu) oraz 20% kosztów zakupu samo-
chodu typu van, ale nie więcej niż 8000 funtów. Pojazdy hybrydowe o zasięgu poniżej 70 mil oraz emisyjności 
CO2 50g/km–75g/km mogą otrzymać dofinansowanie do zakupu w wysokości 2500 funtów (o ile cena pojazdu 
nie przekroczy 60 000 funtów).



Najbardziej dobitnym przykładem wpływu subsydiów na rynek jest 
Dania, gdzie wprowadzenie dopłat zdynamizowało sprzedaż „elek-
tryków”, a wstrzymanie dofinansowania spowodowało gwałtowne 
zatrzymanie sprzedaży (spadek między 2015 a 2016 rokiem wyniósł 
71% w przypadku BEV i 49% w przypadku PHEV). Nawet w ucho-
dzącej za bardzo ekologiczny kraj Norwegii badania wskazują, że 
główną motywacją nabycia samochodu były atrakcyjne ceny, za-
pewniane przez wsparcie państwa. Poza wymienionymi narzędzia-
mi o charakterze finansowym często stosowanymi zachętami są ulgi 
w dopłatach za rejestrację, zwolnienie z podatku samochodowego, 
ulgi w VAT, zwolnienie z opłaty od emisji CO2 czy zwolnienie z opłat 
za wjazd do miasta.

Tabela 2. Rodzaje wsparcia dla elektrycznych samochodów 
w poszczególnych państwach UE

Rodzaje wsparcia zaprezentowane w tabeli powyżej: 1) zachęty przy zakupie samochodów, 2) ulgi akcyzowe, 
3) ulgi podatkowe dla osób fizycznych, 4) ulgi podatkowe dla osób prawnych, 5) ulgi VAT, 6) inne zachęty 
finansowe, 7) lokalne zachęty, 8) zachęty finansowe dla rozwoju punktów ładowania.
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35  International Energy Agency, Global EV…

36 P. Haugneland, The Norwegian EV success continues 2016,  http://wpstatic.idium.no/elbil.no/2016/06/pa-
per-evs29-norwegian-ev-success.pdf, (dostęp 27.05.2018) 
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W Polsce użytkownicy samochodów elektrycznych cieszą się na razie 
możliwością jazdy po buspasach i darmowym parkingiem publicz-
nym. Jedyną finansową zachętą jest zwolnienie z akcyzy i korzystny 
odpis amortyzacyjny. Należy podkreślić, że problemem w Polsce 
jest nie tylko brak skutecznych zachęt finansowych do korzystania  
z samochodów elektrycznych, ale także brak bodźców do rezygnacji 
z samochodów spalinowych. W Polsce nie ma podatku samochodo-
wego czy opłat za wjazd do miast, choć rozważana jest taka opcja.

 Rozwój car-sharingu

Istotnym bodźcem dla rozwoju elektromobilności jest dynamicznie 
zyskujący na popularności car-sharing, czyli usługa masowego wy-
najmu samochodów w mieście na bardzo krótki okres za pomocą 
aplikacji. Stosowanie tego systemu zwiększa intensywność wyko-
rzystania pojazdów w ciągu doby, co prowadzi do zahamowania 
wzrostu liczby samochodów rejestrowanych prywatnie. To dlatego 
miasta promują rozwój car-sharingu jako sposób na redukcję liczby 
poruszających się pojazdów oraz zwiększanie dostępności parkin-
gów. Innym istotnym aspektem są korzyści finansowe użytkowni-
ków. Ponoszą oni bowiem jedynie koszty użytkowania samochodu 
(stanowią one około 25% rocznych kosztów utrzymania), unikając 
pozostałych kosztów związanych z jego posiadaniem, tj. kosztów 
napraw, serwisu, ubezpieczenia, amortyzacji. Dodatkową oszczęd-
nością dla korzystających z car-sharingu jest brak opłat parkingo-
wych w centrach miast, które pokrywa operator. 

Do poruszania się po mieście – ze względu na niewielkie pokony-
wane dystanse, niskie osiągane prędkości oraz konieczność stania  
w korkach – napędy elektryczne są atrakcyjnym rozwiązaniem, cze-
go dowodem jest fakt, że kolejne miasta na świecie, w tym Paryż 
czy Budapeszt, promują elektryczną flotę car-sharingową. Takie roz-
wiązanie zostało już wprowadzone we Wrocławiu, gdzie od tego 
roku dostępnych jest 190 elektrycznych nissanów leaf oraz 10 do-
stawczych nissanów e-NV200 w miejskim systemie samochodów 
„Enigma”37. Także w innych miastach, choć w mniejszej skali, można 
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37  B. Derski, We Wrocławiu już 190 elektrycznych nissanów „na minuty”, https://wysokienapiecie.pl/7619-nis-
san_leaf_elektryczny_zuzycie_car-sharing_opinie_ceny_vozilla/, (dostęp 27.05.2018)



skorzystać z wypożyczalni samochodów elektrycznych. W Krakowie 
dostępnych będzie 30 BMW i3 (segment premium) w systemie Kra-
Car. Ze względu na zasięg oferowanych samochodów (do 200 km) 
oraz średni czas eksploatacji samochodu ładowanie może odbywać 
się nocami, co zwiększa ich dostępność oraz stanowi ważne udo-
godnienie dla użytkowników. 

Car-sharing może być jednym z kluczowych i najbardziej efektyw-
nych sposobów promowania samochodów niskoemisyjnych wśród 
polskiego społeczeństwa. Wielu kierowców niebędących przeko-
nanymi co do funkcjonalności aut elektrycznych po raz pierwszy 
będzie miało z nimi styczność za sprawą hybrydy lub „elektryka” 
car-sharingowego. Choć niewiele gospodarstw domowych zdecy-
duje się zapewne na sprzedaż swoich podstawowych rodzinnych 
samochodów, to całkiem prawdopodobne jest zastępowanie przez 
car-sharing drugiego samochodu w gospodarstwie domowym, co 
i tak stanowi potencjał dla rozwoju zarówno tej usługi, jak i sprze-
daży samochodów elektrycznych/hybrydowych. Ponadto władze 
miejskie, z przyczyn ekologicznych, ale także wizerunkowych, co-
raz częściej wymagają od operatorów miejskich systemów floty 
określonego udziału samochodów elektrycznych lub hybrydowych. 
Wprowadzenie elektrycznych samochodów w ramach car-sharingu 
stanowi również bodziec do rozpoczęcia rozwijania infrastruktury 
do ładowania pojazdów. We wspomnianym wrocławskim systemie 
Vozilla instalowane są półszybkie ładowarki na prąd przemienny, 
które mają w przyszłości być dostępne nie tylko dla użytkowników 
car-sharingu. 

Istotne ograniczenie dla rozwoju car-sharingu elektrycznego stano-
wi wysoki koszt zakupu floty samochodów, konieczność budowy 
odpowiedniej infrastruktury do ładowania pojazdów oraz ograni-
czenie wykorzystania samochodów elektrycznych poza miastem,  
z uwagi na brak punktów ładowania. Przykład przetargu organizo-
wanego przez Warszawę, który wygrała firma Panek CarSharing ofe-
rująca hybrydową Toyoty Yaris, dowodzi, że jeśli miasto nie wprowa-
dzi w specyfikację zamówienia publicznego zeroemisyjności jako 

32



niezbędnego wymogu, to „elektryki” nie mają szans na wygranie 
rywalizacji z samochodami spalinowymi czy hybrydowymi.   

Czynniki utrudniające rozwój elektromobilności 
w indywidualnym transporcie drogowym

 Wysoka cena samochodu elektrycznego

Kluczowym czynnikiem utrudniającym rozwój elektromobilności 
jest wysoka cena „elektryków” wynikająca z kosztu baterii. Dla przy-
kładu, porównując VW Golfa z jego elektrycznym odpowiednikiem 
lub BMW I3 z podobnej wielkości BMW 2: w obu przypadkach sa-
mochód elektryczny kosztuje średnio 2-2,5 razy więcej niż jego spa-
linowy odpowiednik38. W efekcie tylko nieliczne „elektryki” kosztu-
ją poniżej 100 tys. zł, a ceny najpopularniejszych modeli mieszczą 
się w przedziale 120–150 tys. zł. Najtańsze hybrydy typu plug-in to  
z kolei wydatek minimum 150 tys. zł. 

Należy jednak podkreślić, że o decyzji konsumenckiej decyduje kal-
kulacja całkowitego kosztu posiadania samochodu (TCO39), na który 
składają się wydatki na kupno, ubezpieczenie i inne usługi. Mając na 
uwadze te czynniki, różnica między kosztem posiadania samocho-
du elektrycznym i spalinowego nie jest już tak znacząca. Z raportu 
firmy Innogy, która przeanalizowała własną flotę samochodów, wy-
nika, że przy miesięcznym przebiegu na poziomie 2000 km TCO 
samochodu elektrycznego jest wyższe o 16,5% w porównaniu do 
samochodu z silnikiem Diesla40. Po podwojeniu miesięcznego prze-
biegu TCO zaczyna się co prawda zrównywać, ale należy pamiętać, 
że tylko nieliczni użytkownicy przekraczają przebieg 4000 km mie-
sięcznie, a znacząca część tej grupy osiąga ten przebieg na trasach 
międzymiastowych/międzynarodowych, na których samochody 
elektryczne są mało funkcjonalne. 
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38  elektrowoz.pl, Samochód elektryczny vs spalinowy – badanie opłacalności, http://elektrowoz.pl/testy/samo-
chod-elektryczny-vs-spalinowy-badanie-oplacalnosci-obliczenia/, (dostęp 27.05.2018) 

39  PWC, Wzrost znaczenia usług car-sharing impulsem dla rozwoju elektromobilności, Warszawa 2017, https://
www.pwc.pl/pl/artykuly/2018/wzrost-znaczenia-uslug-car-sharing-impulsem-dla-rozwoju-elektromobilnosci.
html

40  Innogy, Autostrada do elektromobilności, Warszawa 2017,  https://www.innogy.pl/pl/~/media/Innogy-Gro-
up/Innogy/Polska/Dokumenty/Artykuly/2017/innogy-polska-raport-autostrada-do-elektromobilnosci-web.pdf



Relatywnie wysoki koszt samochodu elektrycznego jest główną 
przeszkodą rozwoju elektromobilności w Polsce, co potwierdza 
ankieta przeprowadzona przez PwC, z której wynika, iż 75% kie-
rowców w Polsce uważa samochody elektryczne za zbyt drogie,  
a 84% polskich kierowców wskazuje cenę jako decydujący czynnik 
wpływający na decyzję o zakupie samochodu41. Co ważne, zaled-
wie 40% kierowców, mając do wyboru auto elektryczne lub spalino-
we tej samej klasy i marki, w tej samej cenie wybrałoby samochód 
elektryczny. To dowodzi, że nawet realizacja optymistycznego sce-
nariusza Bloomberg New Energy Finance przewidującego, że już  
w 2025 roku średnia cena kupna średniej klasy samochodu elek-
trycznego na baterię zrówna się z ceną średniej klasy samochodu 
osobowego z „klasycznym” napędem, nie musi oznaczać rewolucji 
na polskich drogach.
 
 Ograniczenia techniczne 

Najważniejszą, poza ceną, barierą rozwoju elektromobilności są 
ograniczenia techniczne. Pierwszym problemem jest wciąż ograni-
czony zasięg, wynikający z wydajności akumulatora. Zasięg samo-
chodów elektrycznych w zależności od modelu i stylu jazdy znaczą-
co się różni i może wynieść od 100 do nawet 500 km w przypadku 
niektórych modeli Tesli. Najpopularniejsze modele osiągają zasięg 
200–300 km, co jest dystansem wystarczającym dla osób porusza-
jących się po mieście, ale nie dla podróży międzymiastowych. Ko-
nieczność oszczędnej jazdy w celu wydłużenia zasięgu samochodu, 
kilkukrotnego ładowania znacząco wydłużającego podróż oraz do-
stosowania trasy do miejsc ładowania sprawia, że podróż między 
miastami oddalonymi o kilkaset kilometrów jest możliwa, ale kłopo-
tliwa, co może irytować w wypadku samochodu kosztującego naj-
częściej ponad 100 tys. zł. 

Brak infrastruktury do ładowania samochodów elektrycznych sta-
nowi kolejną przeszkodę dla rozwoju elektromobilności. Mimo, iż 
ok. 70–80% ładowań samochodów elektrycznych odbywa się w do-
mach, a przeciętna dzienna trasa samochodu (ok. 23 km według In-
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41  PWC, Trendy w branży motoryzacyjnej, Warszawa 2017 https://www.pwc.pl/pl/pdf/publikacje/raport-tren-
dy-w-branzy-motoryzacyjnej-2017.pdf



stytutu Transportu Samochodowego) może bez problemu się odbyć 
bez konieczności dodatkowego doładowania, to brak wystarczają-
cej infrastruktury publicznej jest istotną barierą rozwoju elektromo-
bilności. Badania dowodzą, że strach przed rozładowaniem akumu-
latora, wynikający z braku widocznych miejsc ładowania, skutecznie 
zniechęca do zakupu samochodu elektrycznego.

Według Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, w Polsce dzia-
ła ok. 150 punktów ładowania. Należy jednak zaznaczyć, że część 
punktów uwzględnionych w tym zestawieniu to zwykłe gniazdka 
udostępniane np. przez prywatnych właścicieli lub stacje benzy-
nowe, z których można ładować auto z mocą tylko 3–5 kW, czyli 
dziesięciokrotnie wolniej od szybkiej ładowarki42. Planowana jest 
rozbudowa infrastruktury, w czym prym wiodą państwowe giganty 
naftowe. Orlen do końca 2019 r. chce postawić 150 punktów łado-
wania, a Lotos 5043. Należy podkreślić, że najbardziej rozbudowaną 
infrastrukturę ładowarek ma obecnie słowacki start-up Greenway, 
który do 2019 r. zamierza uruchomić 200 ładowarek44. Koszt łado-
wania jest uzależniony od rodzaju ładowarki. Im szybsza ładowarka, 
tym wyższa cena. 

Stacji ładowania byłoby już więcej, ale ich powstawanie wstrzymała 
Ustawa o elektromobilności. Przepisy w niej zawarte zobowiązały 
bowiem do kontrolowania każdej ogólnodostępnej stacji ładowania 
samochodów elektrycznych przez Urząd Dozoru Technicznego. Do 
dziś nie zostało wydane rozporządzenie regulujące UDT, ale prze-
prowadzona nowelizacja ustawy w lipcu zniosła ten problem45.

Najważniejszym powodem braku ładowarek jest jednak fakt, że przy 
obecnym rynku samochodów elektrycznych inwestorom chcącym 
uruchomić nowe stacje trudno byłoby odzyskać poniesione koszty. 
Brak popytu na samochody elektryczne wynika więc z braku poda-

35

42  J. Piszczatowska, Nowa mapa ładowarek samochodów elektrycznych w Polsce, https://wysokienapiecie.pl/
2465-nowa-mapa-ladowarek-samochodow-elektrycznych-w-polsce-ev-auta-baterie/, (dostęp 27.05.2018) 

43  Wnp.pl, W dwa lata Orlen chce mieć 150 ładowarek, http://motoryzacja.wnp.pl/w-dwa-lata-orlen-chce-miec-
-nawet-150-ladowarek-pojazdow-elektrycznych,322274_1_0_0.html, (dostęp 27.05.2018)

44   W dwa lata…

45   B. Derski, Polska liderem… 



ży ładowarek, a brak podaży ładowarek wynika z braku popytu na 
samochody. To błędne koło zmusza poszczególne państwa do sty-
mulowania za pomocą różnych narzędzi zarówno rozwoju rynku, jak 
i infrastruktury. Podstawowy dylemat, na co w pierwszej kolejności 
należy przeznaczyć pieniądze – czy na infrastrukturę, czy na rozwój 
rynku pojazdów – nie ma jednoznacznego rozstrzygnięcia. Słusznie 
PRE diagnozuje, że zbyt szybkie stworzenie rynku pojazdów po-
przez rozbudowany system zachęt może spowodować zniechęce-
nie pierwszych użytkowników brakiem odpowiedniej infrastruktury 
ładowania, co może utrwalić postrzeganie pojazdu elektrycznego 
jako nie w pełni funkcjonalnego. Z drugiej strony nadmierna kon-
centracja na infrastrukturze bez rozwoju rynku pojazdów oznacza 
nierentowność inwestycji w pierwszym okresie. 

Trzecim problemem jest czas ładowania elektrycznych pojazdów, 
który wynosi nawet kilka godzin w przypadku ładowarek konwen-
cjonalnych. Powoduje to konieczność robienia długich przerw 
bądź zaprzestania jazdy na zdecydowanie dłuższy czas niż miało to 
miejsce w przypadku napędów konwencjonalnych. Należy jednak 
podkreślić, że bardzo szybko rozwija się technologia ładowarek. 
W sprzedaży są już dostępne ładowarki o mocy 150–350 kW, któ-
rymi samochód można naładować na 200 km jazdy w ciągu zaled-
wie kilkunastu minut, jednak cena tych ładowarek jest obecnie duża 
wyższa od popularnych półszybkich słupków na prąd przemienny. 
Koszt jednej stacji wolnego ładowania to obecnie ok. 40 tys. zł. W 
przypadku stacji szybkiego ładowania cena ta wzrasta w zależności 
od producenta do poziomu 80–120 tys. zł. Do tego należy doliczyć 
koszty instalacji mieszczące się w przedziale 20–70 tys. zł, co suma-
rycznie daje kwotę 100–190 tys. zł46. 

Należy zaznaczyć, że cena ładowarki wpływa nie tylko na czas, ale 
także cenę ładowania. Koszt przeciętnego przejazdu samochodem 
elektrycznym zasilanym energią z ładowarek Greenway może wy-
nieść od 18 zł (ładowarka półszybka na prąd zmienny do 4-11 kW) 
do 28 zł (ładowarka szybka na prąd stały do 50 kW) za 100 km47, 
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co jest ceną porównywalną do przejazdu 100 km przez samochód  
z napędem Diesla. Należy przy tym podkreślić, że ładowanie w do-
mowym garażu znacząco obniża koszt, ponieważ energia elektryczna 
w domu jest tańsza. Wolne ładowanie w domu to koszt ok. 10 zł za 
100 km, a w taryfie nocnej – jedynie 5 zł.  

 Ograniczona gotowość ponoszenia opłat ekologicznych

Według wspomnianej ankiety PwC aż 83% polskich kierowców wska-
zało jako istotną przewagę samochodów elektrycznych ekologicz-
ność. Problem polega jednak na tym, że według przeprowadzonego 
w 2014 r. badania świadomości i zachowań ekologicznych Polaków 
jedynie 5% z nas jest zdecydowanie skłonna wydać więcej na pewne 
rozwiązania, jeżeli są one ekologiczne48. Jeżeli przenieść tę statysty-
kę na zmotoryzowane gospodarstwa posiadające przynajmniej dwa 
samochody, to potencjał rynkowy w tej grupie wynosi 138 tys. sztuk. 
Jeśli wziąć pod uwagę również gospodarstwa „raczej skłonne” wydać 
więcej na rozwiązania proekologiczne (31% badanych), to potencjał 
wynosi już prawie milion gospodarstw. Należy jednak podkreślić, że 
postawa „raczej skłonna” może okazać się niewystarczająca do pod-
jęcia decyzji o zakupie samochodu elektrycznego, jeśli na szali poło-
żony zostanie koszt jego nabycia i mniejsza funkcjonalność.    

 Skala rynku samochodów używanych w Polsce

W Polsce zaledwie co piąte kupowane auto jest nowe. Ry-
nek samochodów używanych jest więc u nas ogromny, a duża 
część pojazdów sprowadzana jest z zagranicy. Średni wiek sa-
mochodu w Polsce to 17,2 lat49, czyli o 4 i 5 lat więcej niż – ko-
lejno – we Francji i Wielkiej Brytanii50. Przyzwyczajenie na-
szych kierowców do zakupu pojazdów używanych z zagranicy,  
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47   B. Derski, Cennik greenway opublikowany. Ile wyniosą ceny ładowania samochodów elektrycznych?,  https://
wysokienapiecie.pl/9028-cennik-greenway-opublikowany-ile-wyniosa-ceny-ladowania-samochodow-elektrycz-
nych/, (dostęp 27.05.2018)

48  TNS, Badanie świadomości i zachowań ekologicznych mieszkańców Polski, 2014,  https://www.mos.gov.pl/
g2/big/2014_12/fe749deb7e1414bf1c4afbc6548300f9.pdf 

49    Niektóre źródła wskazują na błędy w Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców (cepik). Po usunięciu z bazy 
pojazdów „martwych dusz” okazuje się, że średni wiek samochodów w Polsce to 14,2 lat (2014 r.), http://www.
acea.be/statistics/tag/category/average-vehicle-age 



a także sprawdzone kanały importu mogą przyczynić się do tego, że 
w wypadku wprowadzenia ograniczeń dotyczących eksploatacji sa-
mochodów z silnikiem spalinowym w państwach Europy Zachodniej 
nastąpi kolejna „fala” ich napływu do naszego kraju. Należy uznać tę 
możliwość za istotne ryzyko, mogące opóźnić realizację rządowych 
planów dotyczących elektromobilności. Możliwość sprowadzania 
po bardzo atrakcyjnej cenie używanego samochodu spalinowego  
z Europy Zachodniej będzie dla kierowców kusząca, nawet gdy ceny 
nowych samochodów elektrycznych zrównają się z cenami nowych 
samochodów spalinowych.

 Ograniczona oferta i długi czas oczekiwania 

Wedle wyników Obserwatorium Rynku Paliw Alternatywnych, pol-
scy dilerzy oferowali w swojej ofercie zaledwie 42 pojazdy elek-
tryczne – 15 w pełni elektrycznych (BEV) i 27 hybryd typu plug-in 
(PHEV). Co więcej, sprzedaż samochodów elektrycznych jest moż-
liwa tylko w wybranych salonach. Elektryczne modele Volkswagena 
są dostępne jedynie w Warszawie, Gdańsku i Poznaniu, natomiast 
w przypadku Renault oraz BMW jest to ok. 20 salonów głównie  
w największych miastach wojewódzkich. Warto podkreślić, że w Pol-
sce nie ma oficjalnego dystrybutora Tesli, potentata na rynku „elektry-
ków”.

Wobec wzrastającego popytu na samochody elektryczne i przy 
wciąż ograniczonych mocach produkcyjnych czas oczekiwania  
w Polsce na określone modele wynosi kilka miesięcy. Mówiąc  
o czasie dostawy pojazdów elektrycznych w skali całego świata, nie 
sposób nie wspomnieć o Tesli (i jej Modelu 3), która mimo wstęp-
nych zapowiedzi ze względu na problemy technologiczne związane  
z rozpoczęciem seryjnej produkcji swoje pojazdy zacznie dostarczać 
pod koniec bieżącego roku albo nawet w roku 2019. Zdarza się na-
wet, że klienci, którzy zamówili samochód w 2016 r., nadal go nie 
otrzymali51. Ograniczona oferta i konieczność długiego oczekiwania 
na nowy samochód elektryczny z pewnością również zniechęca wielu 
potencjalnych klientów do zakupu „elektryków”.
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 Rozwój napędów przyszłości

Istotnym zagrożeniem dla rozwoju rynku elektrycznych pojazdów 
bateryjnych jest konkurencja ze strony ogniw paliwowych, gene-
rujących energię elektryczną w wyniku utlenienia wodoru. Pojazdy 
wykorzystujące napędy wodorowe stają się coraz popularniejszą 
alternatywą dla innych zeroemisyjnych pojazdów, a dodatkowo 
charakteryzują się szeregiem zalet. Porównywalny w stosunku do 
silników spalinowych czas tankowania, emisja wyłącznie obojętnej 
dla środowiska pary wodnej oraz duży zasięg umożliwiający prze-
jechanie dystansu ponad 500 km powodują, że wielu ekspertów 
wskazuje, iż jest to technologia będąca przyszłością motoryzacji. 
Dodatkową zaletą jest fakt, iż wodór można łatwiej magazynować 
niż energię elektryczną. Ograniczeniem bowiem baterii litowo-jono-
wych jest nie tylko cena, ale także konieczność wykorzystania do ich 
produkcji metali rzadkich, takich jak kobalt, które w razie dynamicz-
nego rozwoju elektromobilności mogą okazać się trudno dostępne. 
Paradoksalnie chęć odejścia od ropy z powodów geopolitycznych 
może spowodować nowe napięcia międzynarodowe na tle dostępu 
do rzadkich surowców. 

Dodatkową zaletą wodoru jest możliwość rozwoju systemów po-
wer-to-gas, które mogą być kluczem do rozwiązania problemu 
magazynowania energii pochodzącej z OZE. Nadmiarowa energia 
elektryczna produkowana w czasie sprzyjających warunków atmos-
ferycznych i niskiego popytu może być bowiem użyta do wytworze-
nia gazu – wodoru produkowanego z wody w procesie elektrolizy 
– który następnie można wtłoczyć do istniejącego systemu rurocią-
gów gazowych. W ten sposób gaz (i zawartą w nim energię pierwot-
ną) można wykorzystać później, przesłać w inne miejsce lub wyko-
rzystać w transporcie.

Choć istotnymi ograniczeniami wodoru pozostają brak odpowied-
niej infrastruktury oraz wysoki koszt nabycia, to w chwili obecnej 
w fazie rozwoju technicznego jest już ponad 60 modeli pojazdów 
elektrycznych z ogniwami paliwowymi. Do tej pory na rozpoczęcie 
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produkcji masowej zdecydowały się Hyundai (w 2013 r.) i Toyota  
(w 2014 r.), której najpopularniejszy na świecie egzemplarz Mi-
rai znalazł w ubiegłym roku na całym świecie 3000 nabywców52. 
Najwięcej stacji wodorowych na świecie działa obecnie w Japonii  
(91), Niemczech (5653) i Stanach Zjednoczonych (39)54. Liczby te nie 
są znaczące, ale w styczniu 2018 r. podczas Światowego Forum Eko-
nomicznego w Davos ogłoszono powstanie organizacji o nazwie 
Hydrogen Council55. Była to inicjatywa kilku koncernów samocho-
dowych (m.in. Toyoty, Hondy, BMW i Hyundaia) oraz paliwowych 
(m.in. Shell i Total). Wspólnie zadeklarowały, że w ciągu pięciu lat 
przeznaczą 10 mld euro na rozwój technologii wodorowych. Takie 
deklaracje pokazują perspektywy zastosowania wodoru w transpo-
rcie. 

Choć w Polsce nie ma obecnie żadnej stacji wodorowej, to polski 
koncern naftowy Orlen posiada dwie stacje w Niemczech56. Ponad-
to Polska jest potentatem w produkcji wodoru. Poza polskimi kon-
cernami naftowymi – Orlenem i Lotosem – wymienić należy Azoty, 
największego producenta wodoru w naszym kraju. Czołowy polski 
koncern chemiczny podpisał w ubiegłym roku list intencyjny z Ur-
susem na rzecz propagowania wodoru jako paliwa alternatywnego. 
Gdynia już w ubiegłym roku przetestowała z kolei trolejbus Solaris 
Trollino 18 Hydrogen napędzany wodorem i planuje, tak jak Gdańsk, 
zakup kilku wodorowych autobusów w najbliższym czasie, co poka-
zuje, że perspektywa rozwoju tej technologii w Polsce jest bardzo 
bliska. 

Może się zatem okazać, że przekonanie, iż przyszłość należy do 
bateryjnych samochodów elektrycznych, jest błędne. Koszt ewen-
tualnego błędu założeń może być jeszcze większy, jeśli weźmie się 
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53    Tamże.

54 Biznesalert.pl, ORPA.PL: Niemcy idą w wodór. Stawiają najwięcej stacji tankowania na świecie, http://biznesa-
lert.pl/niemcy-stawiaja-nowe-stacje-tankowania-wodoru/, (dostęp 27.05.2018)

55 Hydrogen Council: The hydrogen council – an introduction, http://hydrogencouncil.com/ , (dostęp 27.05.2018)

56 orlen.pl, Orlen oferuje na stacjach tankowanie wodoru, https://www.orlen.pl/PL/biuroprasowe/Strony/OR-
LEN-oferuje-na-stacjach-tankowanie-wodoru.aspx, (dostęp 27.05.2018)



pod uwagę plany zaangażowania środków publicznych nie tylko  
w budowę infrastruktury, ale także projekt rozwoju polskiego samo-
chodu elektrycznego. Wodorowe silniki elektryczne mogą bowiem 
wyprzeć ich bateryjne odpowiedniki, a docelowo zmienić obraz ca-
łego sektora motoryzacyjnego.

Wnioski

Pojazdy elektryczne mają liczne przewagi nad konwencjonalnymi 
pojazdami spalinowymi. Można do nich zaliczyć: 
 • bardzo niskie lokalne emisje spalin; 
 • niską emisję hałasu; 
 • wyższą efektywność energetyczną; 
 • ograniczenie zużycia, a zatem także importu ropy  
  naftowej; 
 • wsparcie ze strony państwa
 
Niemniej jednak pojazdy bateryjne muszą zmierzyć się z wyzwania-
mi takimi jak: 
 • wyższe koszty zakupu; 
 • niewielka oferta pojazdów na rynku; 
 • nierozwinięta infrastruktura ładowania; 
 • długi czas ładowania; 
 • ograniczony zasięg aut elektrycznych; 
 • wydłużony czas oczekiwania na poszczególne  
  modele; 
 • wysokie zaufanie do importowania używanych  
  samochodów z zagranicy; 
 • rozwijająca się technologia pojazdów z napędami  
  alternatywnymi.

Biorąc pod uwagę bilans przewag i słabości, można postawić tezę, 
że rozwój elektromobilności w indywidualnym transporcie drogo-
wym jest zjawiskiem nieuniknionym, aczkolwiek tempo tego proce-
su jest niepewne. Kluczową niewiadomą określającą wzrost liczby 
samochodów elektrycznych, także w Polsce, jest tempo rozwoju 
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technologicznego kluczowego komponentu, jakim jest bateria, co 
determinuje cenę samochodów. O ile bowiem obecny etap rozwoju 
baterii pozwolił pokonać barierę zasięgu samochodu elektryczne-
go, który obecnie wystarcza na pokonanie bez ładowania średnie-
go dziennego dystansu kierowcy w Polsce, to wciąż nie udało się 
obniżyć cen baterii do poziomu umożliwiającego cenową konku-
rencję samochodów elektrycznych z pojazdami spalinowymi. Po-
twierdza to śladowa ilość sprzedawanych samochodów elektrycz-
nych. Ograniczone zainteresowanie samochodami elektrycznymi 
wśród społeczeństw Europy Zachodniej dysponujących wysokim 
dochodem rozporządzalnym każe z dużym sceptycyzmem oce-
niać szansę osiągnięcia liczby miliona samochodów elektrycznych  
w Polsce w 2030 r. 

Z pewnością czynnikiem sprzyjającym rozwojowi elektromobilno-
ści w Polsce są specjalne zachęty, np. darmowe parkingi miejskie, 
wprowadzenie stref czystego transportu, rozwój „elektrycznego” 
car-sharingu czy możliwość skorzystania z buspasów, lecz nie na-
leży oczekiwać, że te narzędzia są w stanie znacząco przyspieszyć 
naturalne tempo wzrostu liczby „elektryków” na polskich drogach. 
Doświadczenia innych państw dowodzą dobitnie, że tylko bardzo 
wysokie subsydia, połączone z dynamicznym rozwojem infrastruk-
tury ładowania, mogą skutecznie zachęcić do zakupu „elektryków” 
i zmienić oblicze polskiej motoryzacji.

W przeciwieństwie do samochodów elektrycznych, wysoką popu-
larnością cieszą się z kolei samochody hybrydowe, aczkolwiek tylko 
w wersji HEV, czyli te, które nie zostały zdefiniowane w ustawie jako 
samochody hybrydowe. Hybrydy typu plug-in są znacznie droższe, 
więc ich sprzedaż jest na poziomie samochodów elektrycznych. 
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Autobusy

W SKRÓCIE:

Typy autobusów elektrycznych

W ofercie producentów autobusów elektrycznych znajdują się 
obecnie pojazdy zarówno „czysto” elektryczne, jak i hybrydowe. 
Do najbardziej popularnych autobusów elektrycznych należą auto-
busy 12-metrowe, chociaż w sprzedaży znajdują się także dłuższe –  
18-metrowe oraz krótsze – 9-metrowe. Do najbardziej popularnych 
elektrobusów należą Yutong E12 (12 m, 295 kWh, 320 km), BYD 18MLE  
(18 m, 324 kWh, 250 km), Solaris Urbino 12 (12 m, 240 kWh, 266 km). 

Autobusy można podzielić ze względu na pojemność baterii. Im 
większa, tym większy jest zasięg autobusu. Rekordowy zasięg ma  
12-metrowa Proterra Catalyst E2 – 405-560 km w zależności od 
wielkości baterii, która w tym modelu może mieć pojemność  
440–660 kWh. Autobusy różnią się dostawcą baterii. O ile BYD po-
siada własne, to większość producentów kupuje baterie od CATL, LG 
Chem, Toshiby, Multiple, Valence, TBD, SAFT, BlueSolutions, ABB, Fo-
resee, Akasol czy Altair-Nano. 

Pojazdy różnią się także systemem ładowania. Wyróżnia się trzy typy: 
 
1. Tradycyjne ładowanie typu plug-in jest najbardziej popularną 
i najtańszą opcją ładowania e-busów. Ładowanie w tym systemie od-
bywa się poprzez podłączenie autobusu przewodem do ładowarki, 
podobnie jak w przypadku samochodów osobowych. Wraz ze zwięk-
szaniem tempa ładowania wzrasta jego koszt. 

W SKRÓCIE:

Oparcie transportu miejskiego na  
autobusach z napędem elektrycznym  
jest w pełni uzasadnione.

Wdrażaniu napędów elektrycznych sprzyja także duży potencjał 
polskich producentów, którzy zaspokajając potrzeby krajowe, 
mogą rozwijać swoją działalność także za granicą.



2. Pantograf to coraz bardziej popularna opcja w Europie i USA. 
Pojazdy wyposażone w pantograf na dachu mogą być ładowane po-
przez podłączenie pantografu do źródła zasilania nie tylko w miej-
scu stacjonarnych ładowarek, ale też na przystankach końcowych. 

3. Ładowanie indukcyjne to na razie najdroższa opcja. Nie wy-
maga ona fizycznego podłączenia autobusu do ładowarki, ponie-
waż ładowanie odbywa się bezprzewodowo poprzez postój pojaz-
du w specjalnym miejscu. 

W wielu miastach przyjmuje się mieszaną strategię z uwagi na fakt, 
że każda opcja ma swoje zalety i wady. 

Tabela 3. Strategie ładowania autobusów elektrycznych
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Koncepcja        Koszt           Wymagania             Ogólny                            Popularność
ładowania       infrastruktury               odnośnie baterii             koszt systemu                         

Niskie – ładowar-
ki potrzebne tylko  
w zajezdniach, ale  
stosunek liczby  
ładowarek do  
autobusów jest  
wysoki

Średnie –  
wymagane są 
dwa rodzaje  
ładowarek  
w dwóch  
lokalizacjach

Wysokie – busy 
korzystające jedynie 
z ładowania nocnego 
wymagają większej  
pojemności baterii, 
aby móc pokonywać 
trasy. Duże baterie 
oznaczają kłopoty  
z wagą i kompromisy 
odnośnie liczby pasa-
żerów. 

Średnie – busy mogą 
się doładować na 
końcowych  
przystankach w dość 
szybkim tempie,  
więc mogą mieć 
mniejsze baterie.

Średni – ceny baterii 
są dzisiaj głównymi  
składnikami kosztów. 
Jako że ich ceny 
spadają, ogólny koszt 
systemu może również 
spaść. Używając do 
ładowania nocnych, 
tańszych taryf, można 
osiągnąć znaczące 
oszczędności.  
 
 
 
 
 
 
Średni – wyższy 
koszt systemów 
szybkiego ładowania 
jest kompensowany 
przez oszczędności na 
mniejszych bateriach. 
Wciąż może zachodzić 
potrzeba zmiany  
w normalnym  

Powolne 
ładowanie 
z wtyczki 
przez noc  
w zajezdni 

Powolne 
ładowanie 
z wtyczki 
w zajezdni 
i szybkie 
ładowa-
nie na 
przystanku 
końcowym

Wysoka – obecnie 
najbardziej popularna 
opcja, wykonalna na 
mniejszą skalę, gdzie 
liczba autobusów jest 
niska. Na większą 
skalę pojawiają 
się problemy, gdy 
ładowane są wszystkie 
busy naraz (kwestie 
przestrzeni, podaży 
mocy, oddziaływania 
sieci). Ryzykowne jest 
w miejscach, gdzie za-
jezdnia jest daleko od 
tras autobusowych. 

Wysoka – druga 
najbardziej popularna 
opcja obecnie, ale 
powoduje problemy 
związane z miejscami 
do parkowania na  
końcowych  
przystankach. Jeżeli 
liczba autobusów  



Budowa infrastruktury doładowującej na pętlach ma uzasadnienie 
tylko wówczas, gdy jest ona efektywnie wykorzystywana, czyli gdy 
autobusy elektryczne obsługują w całości daną linię lub wiązkę li-
nii o wspólnej pętli i wzajemnie skoordynowanych rozkładach jaz-
dy, czyli gdy na stanowisku ładowania pojawiają się naprzemiennie.  
W przeciwnym przypadku budowa infrastruktury na pętlach nie jest 
uzasadniona ani eksploatacyjnie, ani ekonomicznie.
 
W warunkach polskich, wobec ograniczeń spowodowanych zarów-
no klimatem, jak i środkami finansowymi samorządów, trudna do 
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Koncepcja        Koszt           Wymagania             Ogólny                            Popularność
ładowania       infrastruktury               odnośnie baterii             koszt systemu                         

Wysokie –  
systemy  
pantografowe  
i bezprzewodowe 
są dzisiaj  
najdroższymi 
instalacjami. 

Wysokie –  
systemy  
pantografowe są 
wciąż drogie.

Niskie – nie ma 
potrzeby posiadania 
dużych baterii,  
ponieważ busy mogą 
się ładować na trasie 

Średnie – ponieważ 
busy mogą się łado-
wać na przystankach, 
mogą mieć mniejsze 
baterie.

funkcjonowaniu auto-
busów, ale w teorii ich 
czas nieaktywny może 
zostać spożytkowany 
na doładowanie.

Wysoki – bezprzewo-
dowe ładowanie jest 
obecnie bardzo dro-
gie, ale nie wymaga 
najmniejszych zmian 
w funkcjonowaniu au-
tobusów. System jest 
jednak dedykowany 
jednej linii autobuso-
wej, co ogranicza ela-
styczność. Aby stać się 
jedynym sposobem 
ładowania, instalacja 
musi pokrywać więk-
szość tras. 

Średni – bardzo 
droga technologia, ale 
koszty mogą być po-
dzielone na kilka e-bu-
sów. Podobnie jak w 
przypadku powyższej 
opcji, pantografy są 
dedykowane jednej 
linii autobusowej, co 
ogranicza elastycz-
ność.

Bardzo 
szybkie  
ładowanie na 
końcowym 
przystanku 
i na przystan-
kach auto-
busowych 
(bezprze-
wodowe/ 
pantograf) 

Ładowanie 
w zajezdni i 
pantograf na 
trasie

potrzebnych na trasie 
jest stała w trakcie 
dnia, może zostać 
dodany rezerwowy 
autobus za pojazd, 
który się ładuje.

Średnia – ładowanie 
przez pantograf staje 
się coraz bardziej  
popularne. Opłacal-
ność poprawia się 
wraz ze wzrostem 
floty e-busów - więcej 
pojazdów używają-
cych systemu redukuje 
koszt ładowania na 
kilometr. 

Średnia – ładowanie 
za pomocą panto-
grafu staje się coraz 
bardziej popularne. 
Opłacalność poprawia 
się wraz ze wzrostem 
floty e-busów - więcej 
pojazdów używają-
cych systemu redukuje 
koszt ładowania na 
kilometr. 

Źródło: Bloomberg New Energy Finance https://data.bloomberglp.com/bnef/sites/14/2018/05/Electric-Buses-in-Cities-Report-BNEF-C40-Citi.pdf 



wdrożenia byłaby technologia ładowania indukcyjnego elektrycz-
nych autobusów podczas postojów na przystankach. Dotychczasowe 
doświadczenia operatorów wskazują na efektywność wykorzystania 
w okresach mniejszego zapotrzebowania ładowania elektrobusów 
mniejszym prądem, a w czasie pracy na liniach dodatkowego doła-
dowywania pantografowo na wybranych pętlach, skupiających więk-
szą liczbę linii i obsługujących je pojazdów. Dzięki temu możliwy jest 
racjonalny kompromis pomiędzy pojemnością baterii a uzyskiwanym 
zasięgiem podczas jazdy z włączoną klimatyzacją lub ogrzewaniem.

Wdrożenie napędów elektrycznych w komunikacji miejskiej
na świecie

Niekwestionowanym liderem rynku bateryjnych autobusów elek-
trycznych są Chiny. Pod koniec 2017 r. na chińskich drogach kur-
sowało ich już 381 tys., czyli 99% wszystkich tego typu pojazdów 
na świecie57. Pierwsze autobusy wyjechały w regularne kursy już  
w 2009 r., a w 2017 r. elektrobusy stanowiły już ponad 22% udział  
w sprzedaży rynku. Żeby zobrazować skalę przewagi Chin nad resz-
tą świata, warto podkreślić, że pod koniec 2017 r. miasto Shenzen 
ogłosiło zakończenie wymiany całej, liczącej ponad 16 tys. sztuk flo-
ty miejskich autobusów na elektryczne58. To ponad 10-krotnie więcej 
niż wynosi łączna liczba eksploatowanych autobusów elektrycznych  
w całej Europie.

Za sukces elektryfikacji transportu zbiorowego w Chinach odpowia-
da przede wszystkim decyzja władz o ograniczeniu importu ropy 
naftowej i zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza w miastach. Aby 
osiągnąć ten cel, zaoferowano wsparcie finansowe z budżetu cen-
tralnego. Doprowadzono w ten sposób do zrównania kosztu zakupu 
autobusu elektrycznego z autobusem spalinowym oraz zachęcono 
do inwestycji w produkcję baterii do zasilania pojazdów. Wywołanie 
tak dużego popytu na autobusy elektryczne spowodowało obniżenie 
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57    Mo Yelin, China to have 200000 electric buses by end 2017, Caixin, https://www.caixinglobal.com/2017-12-
01/china-to-have-200000-electric-buses-by-end-2017-101179158.html, dostęp: 26.01.2018 r.

58 Shenzhen to chińskie miasto posiadające flotę 16 tys. autobusów elektrycznych, http://samochodyelektryczne.
news/shenzhen-to-chinskie-miasto-posiadajace-flote-16-tys-autobusow-elektrycznych/, (dostęp 27.05.2018)



kosztów produkcji w Chinach – ceny baterii litowo-jonowych spadły 
od 2010 r. aż o 80%59. Tak szerokie wsparcie przemysłu związanego 
z elektromobilnością umożliwiło chińskim producentom zbudowanie 
mocnej pozycji także na rynkach eksportowych – testowane w Polsce 
chińskie autobusy BYD i Yutong są eksploatowane również w Holan-
dii i Wielkiej Brytanii oraz w krajach obu Ameryk60. Co ważne, Chi-
ny wspierają rozwój ekosystemu elektromobilności, ale nie promują 
jednego narodowego „championa”, co skutkuje silną konkurencją 
wśród chińskich przedsiębiorstw, przejawiającą się w rozdrobnieniu 
rynku producentów.

Wykres 8. Sprzedaż autobusów elektrycznych w Chinach w latach 
2011-2017 (w tys.)
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Rok         2011                  2012                  2013                  2014                  2015                  2016                  2017

% e*               1%                   1%                       1%                       2%                12%                   28%                  24%
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*   % e - autobusów w sprzedaży autobusów ogółem

59     N. Bullard, China goes all in on the transit revolution, https://www.bloomberg.com/view/articles/2017-12-08/
china-goes-all-in-on-the-transit-revolution, (dostęp 27.05.2018)

60 Shenzhen to chińskie miasto posiadające flotę 16 tys. autobusów elektrycznych, http://samochodyelektryczne.
news/shenzhen-to-chinskie-miasto-posiadajace-flote-16-tys-autobusow-elektrycznych/, (dostęp 27.05.2018
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Wykres 9. Producenci autobusów elektrycznych w Chinach

W Europie w 2017 r. jeździło ponad 2,1 tys. autobusów elektrycz-
nych, z czego „czystych” „elektryków” było 1,6 tys. Najwięcej tego 
typu pojazdów użytkuje się w Wielkiej Brytanii, Niemczech i Holan-
dii.

Należy zwrócić uwagę, że w 2017 r. zamówiono ponad 1,2 tys. au-
tobusów elektrycznych, a liderem zamówień były Wielka Brytania  
i Holandia, ale nawet w tych krajach udział autobusów elektrycznych 
stanowi tylko ok. 1% całej floty. Należy jednak podkreślić, że choć 
wciąż udział „elektryków” w całkowitej sprzedaży nie jest wysoki (ok. 
10% wszystkich zamówień), to jest on i tak kilkukrotnie większy niż od-
setek aut elektrycznych w sprzedaży samochodów osobowych.

Obecnie najsilniejszą pozycję na rynku europejskim ma chiński BYD 
(wspólnie z ADL). Na drugim miejscu tego zestawienia plasuje się 
Solaris, a za nim VDL oraz Volvo61. W zdecydowany sposób rozwój 
elektromobilności wspiera Unia Europejska. W 2013 r. ruszył współ-
-inansowany przez Komisję Europejską program ZeEUS (Zero Emis-
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sion Urban Bus System), mający na celu przetestowanie różnych ro-
dzajów autobusów elektrycznych w 10 różnych miastach Europy, 
wymianę wiedzy między przewoźnikami a producentami, dostaw-
cami i ośrodkami badawczo-rozwojowymi, wsparcie decydentów 
w zakresie wdrażania transportu elektrycznego oraz stymulowanie 
rozwoju rynku pojazdów elektrycznych. Budżet programu sięga 
22,5 mln euro. Program obejmuje łącznie ponad 100 autobusów 
elektrycznych różnych marek kursujących w Barcelonie, Londynie, 
Paryżu, Eindhoven, Münster, Bonn, Cagliari, Sztokholmie, Pilźnie  
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Wykres 10. Flota elektrycznych i hybrydowych autobusów 
w poszczególnych państwach Europy 



i Warszawie. W ramach projektu prowadzona jest także obserwacja 
światowego rynku autobusów elektrycznych i porównywane są osią-
gnięcia europejskie z azjatyckimi i amerykańskimi61. 
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61     Zeeus - bringing electrification to the heart of the urban bus network, http://zeeus.eu/ , (dostęp 27.05.2018)
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Elektryfikacją transportu zbiorowego są zainteresowane także Stany 
Zjednoczone i Kanada, w popularyzacji autobusów elektrycznych 
dominuje jednak ostrożność, dlatego w USA jeździ zaledwie 360 au-
tobusów elektrycznych, co stanowi tylko 0,5% całej floty autobuso-
wej. Pojawiają się już jednak pierwsze poważne deklaracje dotyczące 
wprowadzenia autobusów elektrycznych na dużą skalę – wymianę ca-
łego taboru autobusowego na elektryczny do 2030 r. zapowiedziano 
w Los Angeles (2200 autobusów)62.

Warto jednak zwrócić uwagę na ciekawy sposób wdrożenia elek-
tromobilności w autobusach za oceanem. Przewoźnicy angażują się  
w długotrwałe testy autobusów przy ścisłej współpracy z producenta-
mi pojazdów i infrastruktury oraz ośrodkami badawczymi, by określić 
optymalne warunki eksploatacyjne, w tym wymaganą liczbę pojaz-
dów do obsługi zadań przewozowych, najefektywniejszą technolo-
gię, cykl życia pojazdu i baterii, zakres przystosowania warsztatów, 
wpływ różnych czynników na wskaźniki eksploatacyjne, itp. Wyniki 
testów są publikowane w ogólnodostępnych raportach, co sprzyja 
wymianie doświadczeń pomiędzy przewoźnikami63. 

Poza Europą i Ameryką Północną podejmowane są także inicjatywy  
o globalnym zasięgu. Władze 22 miast z Afryki, wschodniej Azji, Euro-
py, Ameryki Północnej i Południowej oraz Australii i Oceanii podpisały 
w ramach międzynarodowego porozumienia miast C40 (mającego 
na celu ograniczenie emisji zanieczyszczeń i zwalczanie globalnego 
ocieplenia) deklarację dotyczącą wprowadzenia do eksploatacji po-
nad 40 tys. autobusów elektrycznych do 2020 r 64.  12 z tych miast 
(Londyn, Paryż, Los Angeles, Barcelona, Kopenhaga, Quito, Vanco-
uver, Kapsztad, Meksyk, Seattle, Mediolan i Auckland) zadeklarowa-
ło, że od 2025 r. będzie kupowało wyłącznie autobusy elektryczne65.
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62   S. Edelstein, Los Angeles Aims for All-Electric Bus Fleet by 2030, http://www.thedrive.com/tech/17073/los-
-angeles-aims-for-all-electric-bus-fleet-by-2030, (dostęp 27.05.2018)

63   Globalmasstransit.net, Electric buses in Canada: Fuelling green economy, https://www.globalmasstransit.net/
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Wdrożenie napędów elektrycznych w komunikacji miejskiej  
w Polsce

Producenci autobusów w latach 90. zintensyfikowali prace nad za-
stosowaniem napędów alternatywnych. Początkowo skupiono się na 
rozwoju technologii hybrydowych opartych na połączeniu dwóch sil-
ników – spalinowego i elektrycznego. W latach 1999–2003 Mercedes-
-Benz oferował niskopodłogowy autobus klasy midi O520 Cito. Był to 
pierwszy seryjnie produkowany hybrydowy autobus miejski. Wśród 
odbiorców znaleźli się głównie przewoźnicy z Francji i Niemiec. Nieste-
ty, zastosowane rozwiązanie nie było wystarczająco dopracowane, nie 
przynosiło także oszczędności w zużyciu paliwa. Dlatego też francuskie 
i niemieckie samorządy zdecydowały o przedwczesnym wycofaniu po-
jazdów z eksploatacji, dzięki czemu ok. 50 autobusów tego typu wpro-
wadzono do eksploatacji w Polsce, m.in. w Białej Podlaskiej, Tarnowie  
i Białymstoku (PKS). Zakup pierwszych autobusów hybrydowych nie 
wynikał jednak ze świadomej decyzji o zastosowaniu innowacyjnych 
rozwiązań, lecz wyłącznie z okazyjnej ceny stosunkowo nowych i za-
awanasowanych technologicznie pojazdów o niewielkich przebie-
gach. 

Dzięki znaczącemu rozwojowi technologii hybrydowych w kolejnych 
latach możliwe było wprowadzenie do produkcji bardziej niezawod-
nych i udoskonalonych autobusów hybrydowych. Pierwszym odbiorcą 
nowoczesnego autobusu hybrydowego było MPK Poznań, które zaku-
piło autobus Solaris Urbino 18 Hybrid w 2008 r., przygotowując się do 
obsługi transportowej Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie 
zmian klimatu. W 2009 r. egzemplarz demonstracyjny autobusu tego 
typu odkupiło PKM Sosnowiec, a w 2011 r. cztery sztuki wprowadzo-
no do eksploatacji w MZA w Warszawie. Zakupy nowych autobusów 
hybrydowych dokonane przez polskich przewoźników w tamtym okre-
sie miały na celu zapoznanie się z innowacyjną technologią i przetesto-
wanie rzeczywistych osiągów. Istotna była także funkcja wizerunkowa, 
dlatego zadbano o wyróżnienie pojazdów specjalnie skomponowa-
nymi schematami malowania i oklejenia, informującymi mieszkańców 
miasta o ekologicznych korzyściach zastosowanej technologii. 
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Z dotychczasowych doświadczeń polskich przewoźników wynika, 
że najważniejszą motywacją wdrożenia autobusu z alternatywnym 
napędem jest uzyskanie korzyści ekonomicznych w postaci trwałe-
go obniżenia kosztów eksploatacji floty lub pozyskania znaczącego 
zewnętrznego wsparcia finansowego. Przykładowo w Warszawie 
hybrydy poruszające się w ścisłym centrum miasta spalają ok. 30% 
mniej niż ich dieslowskie odpowiedniki, choć na trasach z dużymi 
średnimi prędkościami różnice te właściwie się zacierają66. Wynika 
to z faktu, iż w pojazdach hybrydowych duże znaczenie dla osiągów 
ma charakterystyka eksploatacji – największe oszczędności w zu-
życiu paliwa i emisji spalin można uzyskać na obciążonych trasach  
z częstymi przystankami. Z kolei na liniach o wysokiej średniej pręd-
kości przejazdu i rzadszymi zatrzymaniami osiągi utrzymują się na 
poziomie porównywalnym ze zwykłymi autobusami spalinowymi. 
Samo dofinansowanie natomiast w zależności od programu wynosi 
na ogół ok. 70%, jak miało to miejsce w Pabianicach67 lub Płocku68. 

Początkowo największe zainteresowanie autobusami elektrycznymi 
wyraziły MZA Warszawa i MPK Kraków, które przygotowując się do 
rozpisania przetargów, prowadziły długotrwałe testy w ruchu linio-
wym. W Warszawie do testowych kursów autobusów Solaris Urbino 
12 electric i BYD K9 wytypowano linię 222, za czym przemawiała 
trasa przebiegająca przez reprezentacyjny Trakt Królewski i bliskość 
zajezdni przy ul. Woronicza. Rozpisany w 2014 r. przetarg na dosta-
wę dziesięciu 12-metrowych autobusów elektrycznych wygrał Sola-
ris. W 2017 r. flotę powiększono o 10 autobusów Ursus oraz testowy 
egzemplarz przegubowego Solarisa Urbino 18 electric. W Krakowie 
do testów wybrano linię 154 na zmodyfikowanej trasie spod Dwor-
ca Głównego na Prądnik Biały. MPK Kraków przetestowało nie tylko 
intensywnie promowane na krajowym rynku autobusy Solaris, BYD  
i AMZ, ale także włoskie autobusy Rampini Alé EL oraz czeskie Škoda 
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Perun 26BB HE i Sor EBN10,5. Pomyślne testy pojazdów elektrycz-
nych poskutkowały zakupem jednego z autobusów testowych oraz 
rozpisaniem przetargu na zakup czterech elektrycznych autobusów 
o długości około 9 m z możliwością ładowania zarówno poprzez 
pantograf, jak i wtyczkę.

Łącznie w Polsce na koniec 2017 r. w eksploatacji było 85 autobu-
sów elektrycznych, najwięcej w Krakowie (26 produkcji Solarisa), 
Jaworznie (23 produkcji Solarisa) i Warszawie (21, z czego 11 sta-
nowią pojazdy produkcji Solarisa, a 10 produkcji Ursusa), wliczając 
testowany autobus Solaris Urbino 18 electric. Elektryczne autobusy 
można także spotkać w Ostrowie Wielkopolskim (4), Środzie Ślą-
skiej (3), Lublinie (2), Inowrocławiu (2), Ostrołęce (2), Polkowicach 
(2) i Chodzieży (1), a do roku 2019 przewidziana jest dostawa ko-
lejnych 333 „elektryków”, które trafią do Warszawy (140), Zielonej 
Góry (47), Lublina (32), Jaworzna (20), Katowic (10), Stalowej Woli 
(10), Rzeszowa (10), Szczecinka (20), Inowrocławia (8), Gdyni (6), 
Ostrowa Wielkopolskiego (6), Poznania (6), Szczecina (6), Ostrołęki 
(5), Polkowic (4), Nysy (3), Sosnowca (3), Świdnicy (2), Tychów (2), 
Ciechanowa (1), Wągrowca (1) oraz Wrześni (1)69. 

Obecnie 62 samorządy wdrażają elektryczne autobusy, a 51 miast 
i gmin podpisało w 2017 r. list intencyjny, w którym zadeklarowały 
chęć zakupu łącznie 780 autobusów elektrycznych do 2020 r. Sa-
morządy, które zawarły porozumienie, są właścicielami niemal 45% 
taboru autobusowego w Polsce, co oznacza, że w sektorze trans-
portu publicznego wraz z tymi deklaracjami pojawił się istotny bo-
dziec rozwojowy70. Plany te wpisują się w rządową strategię wspar-
cia elektromobilności w komunikacji zbiorowej i osiągnięcia liczby 
1000 autobusów elektrycznych do 2020 r.

Długotrwałe testy w ruchu miejskim wykazały zasięg autobusów 
elektrycznych na poziomie 120–150 km, a więc niewystarczają-
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cy do obsługi całodziennych zadań przewozowych wynoszących  
w dużych miastach ok. 200 km. Zwiększenie zasięgu poprzez wzrost 
pojemności baterii skutkuje zwiększeniem masy pojazdu i zmniejsze-
niem pojemności pasażerskiej, dlatego też większość użytkowników 
zdecydowała się na montaż ładowarek na przystankach końcowych, 
umożliwiających doładowanie akumulatorów w autobusach podczas 
przewidzianego w rozkładzie jazdy postoju, co umożliwia ich pełną 
funkcjonalność przynajmniej na wybranych trasach. 

W Krakowie i w Jaworznie, dzięki wnioskom z długotrwałych testów, 
zakupowi kolejnych elektrycznych autobusów towarzyszyła rozbudo-
wa sieci punktów ładowania. W Krakowie działa obecnie 28 stanowisk 
ładowania, ale przewidziane jest powstanie kolejnych miejsc prze-
znaczonych do uzupełnienia energii autobusów71. W Warszawie nie 
zdecydowano się na równoległy z zakupami rozwój systemu ładowa-
nia, dlatego eksploatowane obecnie autobusy elektryczne wciąż nie 
osiągają pełnej sprawności – są ładowane głównie na terenie zajezdni 
i wykorzystywane do obsługi ograniczonej liczby szczytowych zadań 
przewozowych. Jedyna jak dotąd wybudowana na pętli przy ul. Spar-
tańskiej ładowarka okazała się niekompatybilna z autobusami marki 
Ursus, co wykazało konieczność standaryzacji systemów ładowania. 
Problem został zauważony także w innych krajach europejskich, dlate-
go trwają prace nad ustanowieniem wspólnego standardu ładowania 
autobusów. Uczestniczą w nich zarówno producenci autobusów, jak 
i infrastruktury do ładowania, we współpracy z Komisją Europejską72.

Popularność autobusów z alternatywnymi dla oleju źródłami napę-
du wciąż nie jest duża, choć zauważalna jest tendencja wzrostowa. 
Według danych GUS, w 2016 r. spośród 12 tys. autobusów miejskich 
napęd alternatywny miało 454, co stanowiło ok. 3,7% całego tabo-
ru73. Na koniec 2017 r. autobusów o napędzie alternatywnym było 
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już 628. Największą grupę pojazdów stanowiły autobusy napędza-
ne sprężonym gazem ziemnym (niemal 330 pojazdów). Stosunko-
wo dużo było także autobusów hybrydowych (ponad 160 sztuk, w 
tym 39 egzemplarzy autobusów hybrydowych CNG). W regularnej 
eksploatacji znalazło się także 85 autobusów elektrycznych oraz 51 
autobusów miejskich napędzanych gazem płynnym (w tym 46 sztuk 
LNG, a pozostałe LPG).

Wykres 13. Autobusy miejskie z napędem alternatywnym  
w Polsce w 2017 r.

Czynniki sprzyjające rozwojowi elektromobilności 
w komunikacji miejskiej

 Niskie koszty eksploatacji

Według raportu Bloomberg New Energy Finance, który porównał 
pojazdy autobusowe napędzane kolejno silnikiem Diesla oraz silni-
kiem elektrycznym, przy założeniu ceny 0,6 dol./1 l oleju napędo-
wego i 0,10 dol./1 kWh autobus z napędem elektrycznym zaczyna 
być bardziej opłacalny od autobusu zasilanego napędem dieslo-
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wym po przekroczeniu przebiegu 30 tys. km rocznie, czyli śred-
nim przebiegu autobusu w małym mieście, aczkolwiek należy mieć 
na uwadze, że dotyczy to autobusów o małej pojemności baterii  
110 kWh (pozwalającej na przejechanie 90 km) i przy użytkowaniu 
wolnej ładowarki. Gdy tylko zamienić ładowarkę na najszybszą, wy-
równanie kosztów osiągane jest dopiero przy 60 tys. km, czyli zna-
cząco powyżej średnich zasięgów. W przypadku autobusu z dużą 
baterią o pojemności 350 kWh, pozwalającą na przejazd 300 km, 
całkowity koszt przejechania 1 km wyrównuje się dopiero po prze-
kroczeniu 80 tys. km rocznie, ale znów: biorąc pod uwagę najtańszą 
opcję ładowania. 

Powyższe porównanie dowodzi, że już teraz dla niektórych miast 
autobusy elektryczne mogłyby być opłacalną opcją, choć należy 
pamiętać jeszcze o koszcie budowy infrastruktury. Mając na uwadze 
prognozę spadku cen baterii BNEF, szacuje się, że elektrobusy będą 
w pełni opłacalne za dwa-trzy lata74. Wówczas udział kosztów baterii 
w koszcie pojazdu ma spaść z 28% do 8%75. 

Warto zwrócić uwagę na pewien paradoks polegający na tym, że im 
bardziej prawdopodobna jest perspektywa obniżenia cen autobu-
sów elektrycznych, tym chętniej wiele miast wstrzymuje się z zaku-
pem, nie chcąc przepłacać. Wstrzymanie zakupów w oczekiwaniu 
na szybki spadek cen powoduje jednak… zwolnienie tempa spadku 
kosztów zakupu autobusów elektrycznych.

 Specyfika transportu zbiorowego

Transport zbiorowy w miastach, w tym szczególnie transport auto-
busowy, został zidentyfikowany jako bardzo perspektywiczny dla 
poprawy jakości powietrza i nie tylko. 

Wśród bezpośrednich zalet autobusów elektrycznych wymienia się 
bowiem przede wszystkim brak emisji zanieczyszczeń oraz niższy 
poziom hałasu i brak wibracji w porównaniu z konstrukcjami spa-
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linowymi. Powyższe zalety są bardzo istotne, ponieważ autobusy 
są użytkowane głównie na obszarach, gdzie występują najgorsze 
wskaźniki zanieczyszczeń, a więc wśród intensywnej zabudowy 
wielorodzinnej. Należy podkreślić, że z transportu zbiorowego 
szczególnie często korzysta się w centrach miast, gdzie mamy do 
czynienia z największymi korkami, które dodatkowo wzmacniają 
przewagę elektrobusów nad spalinowymi pojazdami. Ponadto or-
ganizacja transportu zbiorowego jest obowiązkiem władz samorzą-
dowych, przez co stosunkowo łatwo poddać ten obszar regulacjom 
sprzyjającym wprowadzaniu taboru niskoemisyjnego, np. poprzez 
specyfikację zamówień publicznych na autobusy, w której niskoemi-
syjność stanowić może ważny, a nawet decydujący czynnik wyboru 
dostawcy taboru. 

Ważną cechą użytkowania transportu publicznego są znacznie dłuż-
sze przeciętne trasy niż samochodów osobowych. Przeciętny auto-
bus miejski w aglomeracji pokonuje średnio 200 km dziennie, czyli 
prawie 10-krotnie więcej niż samochód osobowy, a jednocześnie 
cała trasa odbywa się na ograniczonym obszarze nie wymagającym 
budowy rozległej infrastruktury, jak w przypadku elektrycznych sa-
mochodów ciężarowych. Tak znacząca różnica w długości dziennej 
trasy w ogólnym rozrachunku zwiększa przewagę kosztów eksplo-
atacji nad kosztami zakupu, co sprzyja zakupom elektrobusów. Jeśli 
sprawdzą się prognozy spadku ceny baterii, już w najbliższej deka-
dzie w dużych miastach zakup autobusów elektrycznych powinien 
stać się w pełni rentowny. 

Powyższe czynniki sprawiają, że najbardziej naturalnym środowi-
skiem dla autobusów elektrycznych są centra dużych miast, ponie-
waż tam przewaga nad autobusami spalinowymi jest największa, 
aczkolwiek w mniejszych miejscowościach również są odcinki, 
gdzie użytkowanie „elektryków” jest zasadne. W takim przypadku 
konieczna będzie jednak kompleksowa przebudowa układu tras li-
nii i ich rozkładów jazdy pod kątem przystosowania do eksploatacji 
elektrobusów i ich ładowania.
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 Potencjał produkcyjny w Polsce

Istotną korzyścią o szerszym oddziaływaniu na krajową gospodar-
kę jest potencjał produkcyjny zarówno polskich firm (Solaris, Ursus, 
Autosan), jak i zagranicznych (Man, Volvo, Skania). Dzięki bliskości 
producentów polskie miasta mogą mieć wpływ na dostosowanie 
ich oferty do swoich oczekiwań. Doskonałym tego przykładem jest 
Solaris, który w czasie eksploatacji jednego ze swoich elektrycznych 
autobusów na terenie Jaworzna miał okazję pozyskać niezbędne 
informacje na temat jego funkcjonowania w warunkach rzeczywi-
stych. W 2017 r. wyprodukowano w Polsce około 100 elektrobusów, 
w 2018 r. ma to być już 300 pojazdów. W 2023 r. produkowanych 
ma być 1000 autobusów elektrycznych. 

 Rządowe wsparcie 

Transport zeroemisyjny został zidentyfikowany jako potencjalne 
koło zamachowe polskiego przemysłu. Dlatego władze publiczne 
zdecydowały o systemowym wsparciu rozwoju ekosystemu elek-
tromobilności w tym segmencie. Kluczowym instrumentem wspar-
cia jest stworzenie Programu na rzecz Bezemisyjnego Transportu 
Publicznego – pierwszego programu uruchomionego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju (NCBR) w nowym modelu finanso-
wania programów badawczych, opartego o partnerstwo innowa-
cyjne. Państwo  odgrywa w nim rolę zamawiającego, kreującego 
nowy rynek dla innowacyjnych produktów, a nie tylko dostarczy-
ciela środków na badania i rozwój. Ponadto państwo gwarantuje 
dopracowanie produktu oraz ewentualną promocję na rynkach za-
granicznych. Model ten zakłada, że w odpowiedzi na zdefiniowa-
ny przez państwo problem i ogłoszenie o zamówieniu publicznym, 
zawierane są w trybie konkursowym umowy z kilkoma wykonaw-
cami, którzy następnie równolegle realizują projekty badawcze, 
jednak po każdym z etapów prac NCBR ogranicza ich liczbę, do-
prowadzając do końca procesu badawczego (etapu prototypu) je-
den lub kilka podmiotów. Ten etap  finansowany jest ze środków 
budżetu UE, które NCBR pozyskał w celu realizacji programu. Ko-
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lejnym etapem jest  wdrożenie, czyli zakup produktu. We współ-
finansowaniu tego etapu będzie uczestniczył Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Całkowita wartość za-
mówienia wynosi ponad 2,3 mld zł, z czego 100 mln zł pochłonie 
część badawcza finansowana przez NCBR (plus dodatkowo 60 mln 
zł na badania dot. infrastruktury ładowania), a ponad 2,2 mld zł – 
część wdrożeniowa.

W Programie partycypuje 26 miast oraz Górnośląsko-Zagłębiow-
ska Metropolia, zrzeszająca 41 gmin. Według ambitnych założeń 
Programu, do 2020 r. na ulicach polskich miast ma pojawić się aż  
1000 autobusów elektrycznych (zgłoszone zapotrzebowanie na 
tabor elektryczny przez miasta biorące udział w Programie), które 
spełnią kryteria zdefiniowane przez zamawiającego.

Efektem programu, który rozpoczął się w 2017 r., ma być zwięk-
szenie popytu na innowacyjny autobus elektryczny, który będzie 
składał się z dużej liczby komponentów wytworzonych w oparciu  
o know-how krajowych poddostawców i będzie spełniał wymaga-
nia rynku zarówno krajowego, jak i międzynarodowego. Dostar-
czenie miastom zadeklarowanych w Porozumieniu autobusów ma 
być nie końcem, a początkiem sprzedaży produktu stworzonego 
w oparciu o zamówienie państwa. Założeniem programu jest bo-
wiem to, aby gwarancja popytu przez państwo była jedynie stymu-
latorem dalszej ekspansji.  

Należy także podkreślić, że NFOŚiGW od 2017 r. oferuje pro-
gram GEPARD, na który przeznaczył 200 mln zł. Program finansuje 
przedsięwzięcia zmierzające do obniżenia zużycia energii i paliw 
w publicznym transporcie zbiorowym, w tym zakupu nowych au-
tobusów elektrycznych oraz modernizacji lub budowie stacji łado-
wania pojazdów publicznego transportu zbiorowego w zakresie 
dostosowania do autobusów elektrycznych. Głównymi benefi-
cjentami są jednostki samorządowe. 
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 Środki UE na niskoemisyjny transport

Wedle prognoz, w najbliższych latach liczba eksploatowanych auto-
busów elektrycznych znacząco wzrośnie, co będzie efektem dużej 
dostępności zewnętrznego wsparcia finansowego przeznaczonego 
na powiększanie taboru bezemisyjnego. Wsparcie finansowe elektry-
fikacji transportu zbiorowego jest efektem polityki Unii Europejskiej, 
zmierzającej do ograniczenia emisji zanieczyszczeń, znajdującej od-
zwierciedlenie w licznych dokumentach strategicznych, zarówno na 
poziomie unijnym (m.in. Biała Księga Transportu: Plan utworzenia jed-
nolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do osiągnięcia 
konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu76), jak  
i krajowym (Plan rozwoju elektromobilności w Polsce77).

W ramach perspektywy unijnej na lata 2014–2020 na transport miej-
ski Polska ma do wykorzystania ok. 40 mld zł, nie licząc środków na 
kolej. W porównaniu z poprzednią perspektywą budżetową jeszcze 
większy nacisk położono na ekologię – realizowane projekty mają 
wynikać z przyjętych planów gospodarki niskoemisyjnej. W miastach  
z komunikacją tramwajową preferowane są inwestycje w infrastrukturę 
szynową, w pozostałych miastach finansowane są natomiast inne nisko-
emisyjne formy transportu miejskiego spełniające normę co najmniej 
Euro 6, ze szczególnym naciskiem na zakup pojazdów o alternatyw-
nych systemach napędowych (elektrycznych, hybrydowych, biopali-
wowych, napędzanych wodorem, itp.).   

Dokumenty opisujące priorytety poszczególnych programów ope-
racyjnych do końca bieżącej perspektywy unijnej zakładają zakup  
1472 sztuk nowego taboru komunikacji miejskiej, z czego duża część 
będzie miała napęd alternatywny. Dalsze plany zakupowe przewoźni-
ków, wynikające z toczących się już postępowań przetargowych oraz 
zapowiedzi kolejnych przetargów, obejmują 260 autobusów elektrycz-
nych, z czego połowa ma trafić do Warszawy78. 
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76   Komisja Europejska, Biała Księga, Plan utworzenia jednolitego europejskiego obszaru transportu – dążenie do 
osiągnięcia konkurencyjnego i zasobooszczędnego systemu transportu, Bruksela 2011.)

77    Ministerstwo Energii, Plan rozwoju elektromobilności w Polsce, Warszawa 2016.

78     Na podstawie przeglądu toczących się i rozstrzygniętych przetargów na dostawy autobusów elektrycznych



Uzyskanie zewnętrznego dofinansowania zakupu taboru elek-
trycznego jest niezbędne. Jak wskazuje raport o stanie komunikacji 
miejskiej w 2016 r., tabor autobusowy w Polsce pomimo licznych  
i zauważalnych inwestycji wciąż jest odtwarzany zbyt wolno  
w stosunku do potrzeb. Do osiągnięcia zalecanej średniej wieku ok.  
10 lat konieczne jest dokonywanie zakupów nowego taboru w licz-
bie co najmniej 1200 szt. rocznie, tymczasem sprzedaż utrzymuje 
się na średnim poziomie ok. 600 szt. rocznie79, a bieżące potrzeby 
przewoźników, zwłaszcza z mniejszych miast, są nadal zaspokajane 
na rynku wtórnym. Oznacza to, że polscy przewoźnicy – poza nie-
licznymi wyjątkami – nie są w stanie samodzielnie zainwestować 
 w droższe innowacyjne technologie, nie spowalniając przy tym pro-
cesu odnowy taboru. Konieczne jest zatem możliwie jak najwięk-
sze zwiększanie puli środków pozyskiwanych z funduszy unijnych, 
a także programów krajowych, które zrekompensują samorządom 
wyższe nakłady finansowe na zakup taboru elektrycznego, zanim 
ceny autobusów elektrycznych nie spadną i zanim nie powstanie 
kosztowna infrastruktura służąca do ich ładowania. 

Programy wsparcia finansowego dla przewoźników powinny jednak 
być przygotowywane z uwzględnieniem możliwości producentów. 
Doświadczenia związane z dofinansowaniami unijnymi uwidoczni-
ły problem niestabilności rynku pojazdów. Kalendarz programów 
operacyjnych, od którego zależne są kolejne transze środków prze-
kazywanych samorządom, decyduje o wahaniach w liczbie sprze-
danych pojazdów, przez co w rekordowych latach, kiedy wypłacane 
są dofinansowania, możliwe są wydłużone terminy dostaw, wyższe 
ceny zakupu, niewystarczająca dostępność importowanych podze-
społów czy obniżona jakość wykonania. To dlatego ewentualne do-
datkowe programy wspierające zakup autobusów elektrycznych 
powinny mieć bardziej zrównoważony harmonogram dostaw po-
jazdów do odbiorców.
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Bariery i ryzyka rozwojowe elektromobilności 
w komunikacji miejskiej 

 Wysoka cena autobusów

Największą barierą w upowszechnianiu autobusów elektrycznych 
jest, podobnie jak w przypadku samochodów elektrycznych, wy-
soka cena zakupu pojazdów oraz konieczność podjęcia dalszych 
inwestycji służących uruchomieniu ich regularnej eksploatacji. Au-
tobusy elektryczne są obecnie ponad dwukrotnie droższe w zaku-
pie od autobusów spalinowych oraz 1,5 razy droższe od autobusów  
z napędem CNG80. W przetargu zorganizowanym przez PKM Kato-
wice 12-metrowe niskopodłogowe autobusy elektryczne wycenio-
no na 2,4 mln zł (Ursus) i 2,8 mln zł (Solaris)81; w Warszawie Ursus 
zaoferował autobusy za 3,1 mln zł, a Solaris – 3 mln zł; w Krakowie 
Solaris wycenił autobusy 12-metrowe na 2,5 mln zł; w Zielonej Gó-
rze Ursus zaoferował autobusy za ok. 2 mln zł, a Solaris za 2,14 mln 
zł (niższa cena wynika jednak z rzadko spotykanej skali zamówienia, 
obejmującego aż 47 sztuk82). Wskazane powyżej różnice cenowe 
wynikały głównie z wielkości poszczególnych przetargów. 

 Droga i niestandardowa infrastruktura

Problemem z ładowaniem autobusów miejskich jest inny cykl łado-
wania niż w przypadku samochodów osobowych, które są ładowa-
ne głównie w domach, wieczorem, w czasie najtańszej taryfy. Taki 
wariant w przypadku autobusów miejskich oznaczałby ogranicze-
nie funkcjonalności pojazdów, więc istnieje konieczność rozwoju 
innych form ładowania. Należy także pamiętać, że autobusy potrze-
bują dużo większej mocy ładowania niż samochody osobowe, co 
zwiększa koszt inwestycji. 
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80   Gashd.ue Autobusy CNG – koszt zakupu w porównaniu z innymi paliwami w 2017, http://gashd.
eu/2017/12/16/autobusy-cng-koszt-zakupu-w-porownaniu-z-innymi-paliwami/ (dostęp 27.05.2018)

81     W. Urbanowicz, Elektryczne starcie Solarisa i Ursusa w Katowicach, http://www.transport-publiczny.pl/wia-
domosci/elektryczne-starcie-solarisa-i-ursusa-w-katowicach-56682.html (dostęp 27.05.2018)

82      W. Urbanowicz, Zielona Góra z elektrykami Ursusa i przegubami Mercedesa, http://www.transport-publicz-
ny.pl/wiadomosci/zielona-gora-z-elektrykami-ursusa-i-przegubami-mercedesa-56497.html (dostęp 27.05.2018)



Autobusy elektryczne wymagają także dodatkowej infrastruktu-
ry w postaci stacji ładowania akumulatorów trakcyjnych oraz stacji 
transformatorowych do ich zasilania, co podnosi koszt elektryfikacji 
transportu zbiorowego. Przykładowo w Jaworznie, które jest jed-
nym z liderów wdrażania elektrobusów, koszt dostawy i montażu 
dwóch stacji transformatorowych, pięciu stacji szybkiego ładowania 
do instalacji na przystankach końcowych oraz ośmiu ładowarek plu-
g-in wolnego ładowania do montażu w zajezdni wyniósł łącznie ok.  
3,6 mln zł83. W Krakowie koszt dostawy i montażu jednej stacji szyb-
kiego ładowania wraz z infrastrukturą towarzyszącą wyniósł nato-
miast 943 tys. zł84.

Problemem jest nie tylko koszt infrastruktury, ale także brak wspól-
nego standardu ładowania. Dopiero w marcu 2016 r. europejscy 
producenci autobusów, tj. Irizar, Solaris, VDL i Volvo zgodzili się za-
pewnić kompatybilność produkowanych autobusów elektrycznych 
z infrastrukturą do ładowania dostarczaną przez ABB, Helioxa i Sie-
mensa.

 Rozwój alternatywnych napędów

Niewspomnianą dotąd grupę pojazdów, która zaliczana jest do 
transportu niskoemisyjnego, stanowią pojazdy wykorzystujące CNG 
(Compressed Natural Gas) oraz LNG (Liquefied Natural Gas), czyli: 
sprężony oraz skroplony gaz ziemny. Stanowią one obecnie tańszą 
ekologiczną konkurencję dla elektrobusów. Ich konkurencyjność 
potwierdza fakt, iż w Polsce jeździ prawie 330 autobusów zasila-
nych CNG, czyli prawie czterokrotnie więcej od zasilanych prądem.

Wszelkie badania przeprowadzone w rzeczywistych warunkach 
wskazują, iż pojazdy z napędem CNG generują nieznacznie mniej-
sze wartości NOx (tlenki azotu) niż hybrydy i diesle, choć zdecydo-
wanie większe poziomy CO (tlenek węgla). Za istotną zaletę napę-
dów CNG należy jednak uznać brak emisji pyłów zawieszonych, 
które w dużym stopniu przyczyniają się do powstawania smogu,  
a co za tym idzie przewlekłych chorób układu oddechowego i krwio-
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nośnego. Potwierdzeniem tego są przeprowadzone na Manhattanie 
badania na trzech tego samego typu pojazdach autobusowych, róż-
niących się między sobą rodzajem zastosowanego napędu: diesel, 
CNG oraz hybryda85.

Wykres 14. Porównanie ceny przeciętnego autobusu 
12-metrowego w zależności od rodzaju napędu 

Najważniejsza różnica między CNG a LNG sprowadza się do ceny 
oraz zasięgu pojazdów. Pojazdy napędzane CNG są tańsze, jednak 
ze względu na ograniczoną pojemność i dużą wagę zbiornika umoż-
liwiają przebycie krótszych tras niż autobusy z droższymi instalacja-
mi LNG. Oba paliwa zapewniają redukcję emitowanych substancji 
szkodliwych oraz zauważalne ograniczenie hałasu. Istotnymi zale-
tami są również niższy koszt użytkowania pojazdu CNG względem 
jego konwencjonalnych odpowiedników oraz niższa cena paliwa  
w stosunku do benzyny i oleju napędowego. Biorąc pod uwagę 
ceny paliw w latach 2013–2015, koszt  przejazdu autobusu zasila-
nego CNG (spalanie 8m3/100 km) wyniósł między 2,5 a 3 tys. zł. 
Koszt przejazdu w wypadku spalania benzyny mieści się w przedzia-
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85   M. Bradley, Comparison of Modern CNG, Diesel and Diesel Hybrid-Electric Transit Buses: Efficiency & Environ-
mental Performance, https://mjbradley.com/sites/default/files/CNG%20Diesel%20Hybrid%20Comparison%20
FINAL%2005nov13.pdf (dostęp 27.05.2018)

Rodzaj      Prąd  Hybryda    CNG   Diesel

Cena    1,67 mln                1,44 mln   999 tys.  890 tys.



le 3,5–4,5 tys. zł, a w wypadku oleju napędowego w granicach 2,6–
3,3 tys. zł. To dowodzi, że przewaga cenowa CNG nad benzyną jest 
istotna, choć spada, natomiast w przypadku ON koszy są podobne, 
więc przewaga dotyczy nie tyle oszczędności, ile ekologiczności.

Wnioski

Pozyskane przez polskich przewoźników doświadczenia we wdra-
żaniu autobusów z alternatywnym napędem, jak również do-
świadczenia innych krajów wynikające z eksploatacji autobusów 
elektrycznych, wskazują, iż oparcie transportu miejskiego na au-
tobusach z napędem elektrycznym jest w pełni uzasadnione. Aby 
zmaksymalizować korzyści wynikające z użytkowania autobusów 
elektrycznych, należy alokować je do obsługi linii przede wszystkim: 
 • na obszarze intensywnej zabudowy wielorodzinnej (duży  
 hałas),
 • o dużej intensywności wykorzystania taboru, a więc do ob- 
 sługi zadań całotygodniowych i jednocześnie całodziennych  
 (środki transportu o wysokich kosztach stałych powinny być  
 eksploatowane w sposób maksymalnie intensywny),
 • o dużej gęstości przystanków (częste hamowanie zwiększa  
 emisję pogarszającą jakość powietrza),
 • o trasach podatnych na korki (duża liczba zatrzymań pomię 
 dzy przystankami i niewielka prędkość jazdy);
 • o trasach z niską prędkością techniczną z przyczyn innych  
 niż korki (np. strefy ograniczonego ruchu i inne).

Istotne ograniczenie emisji hałasu oraz szkodliwych substancji  
i związków chemicznych w powietrzu, które doskwierają szczegól-
nie mieszkańcom największych polskich miast, sprawia, że elektro-
mobilność w transporcie publicznym jest koniecznością. Wdrażaniu 
napędów elektrycznych sprzyja także duży potencjał polskich pro-
ducentów, którzy zaspokajając potrzeby krajowe, mogą rozwijać 
swoją działalność także za granicą, czego przykładem jest Solaris. 
Za bardzo ważny czynnik należy uznać także możliwość dofinan-
sowania rozwoju tej branży ze środków UE. Komunikacja miejska, 
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inaczej niż indywidualny transport drogowy, jest lepiej przystoso-
wana do wdrożenia pojazdów zeroemisyjnych. Ponadto w wypadku 
transportu publicznego nie jest konieczne budowanie odpowied-
niej świadomości wśród nabywców, gdyż są nimi głównie spółki ko-
munalne. 

67



68

 Ciężarówki  
 i samochody dostawcze

W najbliższej przyszłości możemy  
oczekiwać upowszechnienia się  
silników elektrycznych także  
w segmencie drogowego  
transportu towarowego.

W SKRÓCIE:

Typy samochodów ciężarowych i dostawczych

Drogowe przewozy towarów odpowiadają za największą część ca-
łego transportu. W samej Polsce wskaźnik ten względem innych 
gałęzi transportu wynosi obecnie ponad 80% i od początku lat 90. 
utrzymuje tendencję wzrostową. Zasadniczo transport towarów 
realizowany jest przez trzy typy pojazdów: pojazdy o masie maksy-
malnej nieprzekraczającej 3,5 tony, pojazdy o masie maksymalnej 
przekraczającej 3,5 tony, ale nieprzekraczającej 12 ton oraz po-
jazdy o masie maksymalnej przekraczającej 12 ton. Zasadniczo im 
większy tonaż pojazdu, tym dalsze odległości pokonuje. Najwięk-
sze ciągniki siodłowe z naczepą, czyli popularne TIR-y, użytkowa-
ne są głównie na trasach międzynarodowych. Pojazdy do 3,5 tony 
odpowiadają z kolei za dostawy w formie door-to-door do klien-
tów na ostatnim odcinku dostawy, a więc użytkowanie pojazdów 
odbywa się głównie w obszarze miejskim, a nie na autostradach, 
jak w przypadku TIR-ów, co ma bardzo istotne konsekwencje dla 
możliwości wdrożenia elektromobilności. 

Wdrożenie elektromobilności w drogowym 
transporcie towarowym 

Rozpatrując możliwość implementacji napędów alternatywnych  
w drogowym transporcie towarowym, należy rozróżnić dwa główne 
modele ich zastosowania: ERS (Electric Road System) – system dróg 
elektrycznych oraz BEV (Battery Electric Vehicle) – pojazd z baterią 

W SKRÓCIE:

Największy potencjał mają  
niewielkie samochody  
dostawcze, zasilane  
za pomocą baterii  
i operujące w mieście.

Bardziej skomplikowana wydaje się  
kwestia drogowych przewozów  
dalekobieżnych, ale i tam dzięki 
publicznemu wsparciu zwiększają się 
szansę na rozwój elektromobilności.
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W SKRÓCIE:

elektryczną86. System ERS został opracowany z myślą o dużych sa-
mochodach ciężarowych odbywających regularne podróże po au-
tostradach. Oparty jest o infrastrukturę trakcyjną, której sieć prze-
biega wzdłuż dróg szybkiego ruchu oraz o pojazdy wyposażone 
w pantograf, umożliwiający doprowadzenie napięcia zasilającego. 
Rozwiązanie to stanowi odpowiedź na specyfikę pracy pojazdów 
ciężarowych, które ze względu na pokonywane odległości musiały-
by być ładowane nawet kilkunastokrotnie w czasie całego odcinka  
i wymagałyby bardzo dużej baterii. System ERS jest jednak pomyśla-
ny jako rozwiązanie, które można zastosować jedynie na najczęściej 
uczęszczanych drogach szybkiego ruchu. Trudno bowiem oczeki-
wać rozbudowy sieci trakcyjnej na terenach podmiejskich, w mia-
stach czy też na drogach niższej kategorii. Największym minusem 
systemu dróg elektrycznych jest konieczność poniesienia dodatko-
wych kosztów związanych z elektryfikacją poszczególnych tras. 

Do tej pory system ERS znalazł swoje zastosowanie w kilku miejscach 
na świecie i we wszystkich przypadkach ma charakter wdrożeń eks-
perymentalnych: w Berlinie droga testowa wynosi 2,1 km, w USA – 
1,6 km, zaś w Szwecji – 2 km (aczkolwiek na odcinku publicznie do-
stępnej autostrady). Według Siemensa, 40-tonowy TIR osiągający  
w systemie ERS roczny przebieg 100 tys. km, może zaoszczędzić na 
paliwie 20 tys. euro.  

Ze względu na niewielką pojemność baterii w stosunku do masy 
własnej tego typu pojazdów oraz dodatkowej masy przewożonych 
ładunków, drugie z omawianych rozwiązań (BEV) skierowane jest 
głównie do pojazdów, które przeznaczone są do pracy na relatyw-
nie krótkich dystansach. Konieczność częstego ładowania oraz uzu-
pełniania energii sprawia, iż system BEV jest szczególnie przydatny 
przy wykonywaniu zleceń na terenie dużych miast, gdzie punkty na-
dania i odbioru znajdują się w niewielkiej odległości87.

Elektryczne pojazdy dostawcze cieszą się coraz większa popular-

86    Oprócz wskazanych powyżej należy wspomnieć jeszcze o możliwości hybrydyzacji pojazdów.

87     H. Quak, N. Nesterova, T. Rooijen, Y. Dong, Current Practices in Freight Electromobility and Feasibility in the 
Near Future, https://doi.org/10.1016/j.trpro.2016.05.115 (dostęp 17.01.2017)



nością i są wdrażane w różnych regionach świata88. W UE w 2017 r. 
zarejestrowano 16,4 tys. elektrycznych samochodów dostawczych. 
Najbardziej popularnymi modelami były Nissan e-NV200 (4,4 tys.) 
i Renault Kangoo Z.E (4,2 tys.). Istotnym podmiotem w segmencie 
pojazdów dostawczych jest koncern PSA produkujący elektryczne 
wersje Peugeota Partnera i Citroena Berlingo.

Potencjał elektromobilności dostał dostrzeżony także w segmencie 
samochodów ciężarowych, choć nie rozpoczęto jeszcze masowej 
produkcji. Firmami, które pokazały do tej pory swoje prototypy, są 
m.in. BYD, DAF, Volvo, Renault, Isuzu, Toyota, Daimler i Cummins. 
Najbardziej medialnym projektem jest elektryczny ciągnik sio-
dłowy Tesli o nazwie Semi89. Produkcja ma się rozpocząć w 2019 
r., ale Tesla już przyjmuje rezerwacje. Bazowa cena ma wynieść  
150 tys. dol.90 Bateria o pojemności 600 kWh ma pozwolić na zasięg  
ok. 480 km. W wersji kosztującej 200 tys. dol. i baterii o pojemności 
1000 kWh zasięg zwiększa się do 800 km. Inne modele oferują baterie  
o pojemności ok. 300 kWh i zasięgu ok. 300 km. 

Także rozwiązania hybrydowe zaczynają cieszyć się coraz większą 
popularnością wśród producentów ciężarówek. Model hybrydo-
wej ciężarówki, łączący silnik Diesla z zasilaniem elektrycznym, jest 
obecnie testowany m.in. przez Volvo91. 

Użyteczność elektrycznych pojazdów dostawczych i ciężarowych 
była badana w projekcie FREVUE (Freight Electric Vehicles in Urban 
Europe), realizowanym przez dofinansowane ze środków UE Cross 
River Partnership. Celem projektu było przetestowanie w ośmiu 
miastach przydatności pojazdów z napędem elektrycznym w miej-
skim transporcie towarów. 32 podmioty prywatne i publiczne, które 
wzięły udział w pilotażu, eksploatowały 70 pojazdów z napędem 
elektrycznym. Firmy, które testowały samochody dostawcze z napę-
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88 Tamże.

89 Express.co.uk, Tesla Semi truck Revealed: EV has 500 miles of range and goes 0-60 mph in five seconds, https://
www.express.co.uk/life-style/cars/880631/Tesla-Semi-truck-range-price-specs-performance (dostęp 17.01.2018)

90 Koszt porównywalnego pojazdu z napędem dieslowym wynosi ok. 120 tys. dol. 

91 Volvo.com, www.volvogroup.com/en-en/news/2017/feb/news-2476234.html (dostęp 17.01.2018)



dem elektrycznym, zaznaczyły, że o ile nie są przekonane do uży-
teczności pojazdów o ładowności powyżej 3,5 tony, to dostrzegają 
potencjał niewielkich vanów (o ładowności poniżej 3,5 tony)92.

Wdrożenie elektromobilności w drogowym transporcie 
towarowym w Polsce

W 2016 r. w Polsce zarejestrowanych było łącznie 3,7 mln pojaz-
dów dostawczych, z czego dane dotyczące 2,6 mln zostały w ostat-
nich latach zaktualizowane w bazie Centralnej Ewidencji Pojazdów. 
Spośród wszystkich eksploatowanych pojazdów dostawczych  
2 mln stanowiły lekkie samochody dostawcze o masie własnej nie-
przekraczającej 3,5 t., a 600 tys. pojazdy ciężarowe, ciągniki dro-
gowe i specjalne. Wśród pojazdów eksploatowanych w drogowym 
transporcie towarów najczęściej używane są silniki wysokoprężne, 
w które wyposażone jest łącznie 83% wszystkich pojazdów. Kolej-
ne miejsca zajmują: jednostki benzynowe (10%), jednostki zasila-
ne LPG (6%) oraz jednostki zasilane innymi źródłami energii (1%).  
W skład ostatniej wymienionej kategorii wchodzą pojazdy z napę-
dem elektrycznym (90 sztuk), hybrydowym (200 sztuk) oraz CNG 
(1700 sztuk). 

Wykres. 15 Pojazdy dostawcze według zastosowanego 
napędu w 2016 r
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92 Frevue, Freight Electric Vehicles in Urban Europe,  https://frevue.eu/ (dostęp 27.05.2018) 



Powyższe dane pokazują znikomy udział alternatywnych napędów  
w segmencie pojazdów o większej masie. Trzeba jednak zwrócić uwa-
gę na fakt, że elektrycznymi „dostawczakami” polskie firmy z branży 
logistycznej zaczynają się interesować. Pojazdy elektryczne będzie 
sprawdzać m.in. Poczta Polska. Wśród testowanych modeli znalazły się 
m.in. Nissan e-NV200, Renault Kangoo ZE, elektryczny Citroen Berlin-
go, Peugeot Partner Electric, Zeppelin Goupil, Melex, KOMEL. Wszyst-
kie pojazdy mają zasięg do 800 km i będą testowane w 2018 r93. 

Warto podkreślić, że do produkcji samochodu dostawczego przy-
mierza się Ursus. Jego model ENVI ma mieć wagę do 3,5 ton, zasięg  
150 km i być przeznaczony dla firm przewoźniczych oraz dostawczych, 
szczególnie do transportu w dużych i średnich miastach. Producent za-
pewnia, że projekt będzie w całości realizowany w Polsce. Jego realiza-
cja jest planowana na 2019 r.

Swoją ciężarówkę rozwija także Melex. Dzięki finansowaniu ze środ-
ków UE powstaje prototypowy pojazd N.Truck, który ma się mieścić  
w kategorii do 3,5 tony, ale z ładownością do 2 ton.

Czynniki sprzyjające rozwojowi elektromobilności 
w drogowym transporcie towarowym

 Niskie koszy eksploatacji 

Mimo, iż liczba samochodów ciężarowych jest mniejsza niż osobo-
wych, to ze względu na gabaryty konsumują one ogromną ilość pali-
wa i odpowiadają za dużą część zanieczyszczeń. Średniej wielkości 
ciężarówka elektryczna, pokonująca około 40 tys. kilometrów rocznie,  
w ciągu roku może zaoszczędzić na paliwie między 10 tys. a 16 tys. 
dol.94. Z kolei duża ciężarówka elektryczna, pokonująca około 100 tys. 
kilometrów rocznie, mogłaby zaoszczędzić między 65 tys. a 95 tys. 
dol.95. 
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93  Elektrowoz.pl, Poczta Polska będzie testować elektryczne dostawczaki Nissan, Renault i… Melex, http://elek-
trowoz.pl/transport/poczta-polska-bedzie-testowac-elektryczne-dostawczaki-nissan-renault-i-melex/(dostęp 
27.05.2018)

94 International Energy Agency, The Future of Trucks. Implications for Energy and the environment, https://www.iea.
org/publications/freepublications/publication/thefutureoftrucksimplicationsforenergyandtheenvironment.pdf 

95  Tamże



Polski operator logistyczny ROHLIG SUUS Logistics przeprowadził 
symulację kosztów eksploatacji Tesli Semi. Uwzględniono w tej 
analizie polskie warunki użytkowania tego typu pojazdów, koszt 
zakupu, koszty benzyny oraz koszty utrzymania. Według prognoz 
cena pokonania 100 km Teslą Semi wyniesie 42,5 zł, podczas gdy 
w przypadku pojazdu konwencjonalnego będzie to aż 112 zł, czyli 
oszczędność może wynieść aż 60%. 

Kolejną korzyścią jest praktycznie całkowite wykluczenie przeglądów 
okresowych (płyny, filtry) oraz obniżenie o 20% innych kosztów tech-
nicznych, takich jak wymiana tarcz i klocków hamulcowych. Ostatecz-
nie łączny koszt eksploatacyjny pojazdu w przypadku ciężarówki elek-
trycznej wyniesie 1,68 zł/km, a tradycyjnego ciągnika 2,35 zł/km, co 
daje różnice rzędu 0,67 zł/km. W efekcie posiadacze Tesli Semi mogą 
spodziewać się zwrotu poniesionych nakładów finansowych już po 
siedmiu latach, czyli o sześć lat szybciej niż w przypadku dieslowego 
odpowiednika96. 

W przypadku lekkich samochodów dostawczych największą korzyść 
odniosą firmy kurierskie na ostatnim odcinku dostarczenia towaru do 
klienta w środowisku miejskim. Biorąc pod uwagę, że dzienny prze-
bieg samochodu dostawczego pokonującego tzw. „ostatnią milę” 
rzadko przekracza 200 km, pojazdy elektryczne stanowią atrakcyjną 
alternatywę. Porównując koszt najbardziej popularnego w Europie 
modelu elektrycznego „dostawczaka” Renault Kangoo Z.E. z jego 
spalinowym odpowiednikiem, różnica w cenie wyniesie 60 tys. zł 
(120 tys. vs 60 tys. zł). Jednak uwzględniając roczny przebieg w wyso-
kości 30 tys. km i 10-krotną różnicę w kosztach benzyny oraz energii 
elektrycznej (ok. 1,2 tys. zł – ładowanie w nocnej taryfie), oraz różni-
ce kosztów serwisowych i spadek wartości samochodu, inwestycja  
w „elektryka” opłaci się już po dwóch latach. Gdy uwzględnić jesz-
cze specjalne przywileje wynikające z darmowej dostępności miejsc 
do parkowania oraz możliwość podróży buspasami, okaże się, że już 
dziś dla wielu firm z branży logistycznej opłaca się zakup floty elek-
trycznej, co potwierdzają nie tylko zakupy potentatów z branży (DHL, 
UPS), ale także ich przymiarki do własnej produkcji pojazdów.    
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96    M. Sikorski, Tesla Semi czy ciężarówka diesla – co bardziej się opłaci? Jest analiza, http://antyweb.pl/tesla-se-
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 Pozycja polskich firm na rynku przewozowym UE

Transport drogowy, zapewniając przewóz ponad 80% towarów, od-
grywa w polskiej gospodarce kluczową rolę97. Ponad 130 tys. przed-
siębiorstw przewozowych, generujących 8–10% polskiego PKB99, 
odpowiada obecnie za 34% przewozów dwustronnych pomiędzy 
innymi państwami UE oraz za 36% przewozów kabotażowych99. To 
oznacza, że polskie przedsiębiorstwa są bezkonkurencyjnym lide-
rem europejskiego rynku. Rozwojowi transportu drogowego towa-
rów w Polsce sprzyjają zarówno trendy ogólnoświatowe (Business 
Wire prognozuje, że rynek ten na przestrzeni najbliższych kilku lat 
będzie rósł w tempie 5,7% rocznie100), jak i położenie geograficzne 
Polski jako kraju tranzytowego, a także dobra sytuacja ekonomiczna 
kraju. Należy mieć jednak świadomość, iż dobra koniunktura może 
zostać ograniczana przez kolejne niekorzystne zmiany prawne, do 
których należy zaliczyć przede wszystkim regulacje dotyczące płacy 
minimalnej oraz pracowników delegowanych w UE. Istotnym pro-
blemem może się także okazać niedobór wykwalifikowanej siły ro-
boczej. Według raportu PWC, szacowany deficyt kierowców w Pol-
sce wynosi obecnie 20%, co oznacza niedobór rzędu 100-110 tys. 
osób101.

Biorąc pod uwagę, iż drogowy transport towarowy stanowi w Pol-
sce bardzo ważny segment gospodarki, a polskie przedsiębiorstwa 
wykonują swoje usługi na terenie całej Unii Europejskiej, wdrożenie 
napędów elektrycznych oraz hybrydowych wydaje się wskazane. 
Coraz ostrzejsze wymagania środowiskowe, coraz lepiej rozwinięta 
infrastruktura ładowania, a także wzrastające przywileje dla pojaz-
dów niskoemisyjnych powinny stanowić dla polskiej branży logi-
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97  Dominacja tej gałęzi transportu widoczna jest w całej Unii Europejskiej, gdzie 74,9% towarów podróżuje właśnie 
w ten sposób.

98 J. Mincewicz, Polska lideruje w UE w transporcie drogowym, Polska Gazeta Transportowa, http://www.pgt.pl/
polska-lideruje-w-ue-w-transporcie-drogowym (dostęp 27.05.2018)

99  Przewozy wewnątrz jednego kraju wykonywane przez firmy pochodzące z innego kraju. 

100  Business Wire, Road Freight Transportation Services Market – Trends and Forecast by SpendEdge, businesswire, 
https://www.businesswire.com/news/home/20170927005501/en/Road-Freight-Transportation-Services-Marke-
t-%E2%80%93-Trends (dostęp 17.01.2018) PWC, 

101  Rynek pracy kierowców w Polsce, 2016 https://www.pwc.pl/pl/pdf/pwc-raport-rynek-pracy-kierowcow.pdf 
(dostęp 17.01.2018)



stycznej zachętę do bardziej intensywnego zainteresowania się roz-
wojem nisko- i zeroemisyjnej floty.

 Wysoka emisyjność „tradycyjnych” samochodów 
ciężarowych i dostawczych

Dominacja napędów konwencjonalnych ma negatywny wpływ na 
stan środowiska naturalnego. Samochody dostawcze oraz ciężaro-
we odpowiadają za emisję 43,6% CO, 78,7% NOx oraz 48,6% HC 
we wszystkich kategoriach pojazdów, choć stanowią zaledwie 15–
20% wszystkich zarejestrowanych102. Można założyć, że planowane 
zakazy wjazdu pojazdów spalinowych do centrów miast obejmą 
także pojazdy dostawcze czy ciężarówki, co będzie mieć ogromne 
skutki dla firm transportowych, ponieważ siedziby finalnych odbior-
ców transportowanych produktów często znajdują się na terenie 
miast. Proekologiczna polityka miast może spowodować, iż poko-
nanie tzw. last mile, czyli ostatniego odcinka w łańcuchu dostaw,  
w niedalekiej przyszłości będzie możliwe wyłącznie przy wykorzy-
staniu elektrycznych pojazdów. 

Z kolei dostęp do udogodnień w ruchu miejskim (udostępnianie do-
datkowych pasów, miejsc do parkowania, etc.), gwarantowany przez 
przychylne pojazdom elektrycznym władze, pozwoliłby kierowcom 
na szybsze wykonywanie ich pracy, co przełożyłoby się na oszczęd-
ności. Dzięki swobodnemu dostępowi do miejskiej infrastruktury kie-
rowcy samochodów dostawczych nie musieliby martwić się koniecz-
nością znalezienia miejsca postojowego, a możliwość korzystania  
z przeznaczonych dla nich pasów jezdni sprawiłaby, że mniejsze było-
by ryzyko spóźnień. Mniejszy pośpiech i nerwowość przekładają się 
na mniejszą liczbę popełnionych błędów oraz mandatów za niepra-
widłowe parkowanie103.

Przykładem już wdrożonej polityki proekologicznej jest uzależnienie 
stawek za przejazd drogami szybkiego ruchu od poziomu emisji spa-
lin. Przykładowo, korzyści finansowe na terenie Niemiec między po-
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102    J. Merkisz, J. Pielecha, M. Nowak, Emisja zanieczyszczeń z pojazdów w rzeczywistych warunkach ruchu na 
przykładzie aglomeracji poznańskiej, pnit 2012

103     H. Quak, dz.cyt.



jazdami spełniającymi normy emisji spalin Euro 6 w porównaniu do 
Euro 1 oraz Euro 2 wynoszą kolejno: 50% i 60%104.

 Charakter pracy kierowców samochodów ciężarowych

Czas pracy kierowców pojazdów ciężarowych, którzy wykonują da-
lekobieżne przewozy drogowe, podlega ścisłym regulacjom zarów-
no na terenie Polski, jak i innych krajów Unii Europejskiej. Ustawa 
z 16 kwietnia 2004 r. określa maksymalny czas pracy kierowcy na  
9 godzin (dwa razy w tygodniu dopuszczalne jest jego przedłużenie 
do 10 godzin), po których musi nastąpić obowiązkowy odpoczynek 
wynoszący 9 lub 11 godzin105. Ze stacji ładowania pojazdu kierow-
ca mógłby więc skorzystać przy okazji wymaganego odpoczyn-
ku. Biorąc pod uwagę zasięg, wynoszący w przypadku Tesli Semi  
ok. 800 km oraz homologowany ogranicznik prędkości, w jaki wypo-
sażone są pojazdy o masie powyżej 12 ton (85 km/h), kolejne łado-
wania konieczne byłyby po czasie odpowiadającym dopuszczalne-
mu czasowi pracy kierowcy. Specyfika dalekobieżnych drogowych 
przewozów towarowych już dziś stwarza więc warunki do korzystania  
z pojazdów elektrycznych. Ważną okolicznością jest fakt, iż samochody 
ciężarowe pokonujące trasy dalekobieżne korzystają zazwyczaj z głów-
nych dróg międzynarodowych, gdzie infrastruktura ładowania pojaz-
dów elektrycznych rozwija się szybko.

Bariery i ryzyka rozwojowe elektromobilności 
w drogowym transporcie towarowym
 
 Wysoka cena pojazdu

Wspólną barierą przy wdrażaniu silników elektrycznych dla wszyst-
kich typów pojazdów w towarowym transporcie drogowym są  
z pewnością wyższe koszty zakupu. W przypadku niewielkich aut 
dostawczych (ładowność poniżej 3,5 tony) samochód o napędzie 
elektrycznym jest niemal dwa razy droższy niż jego odpowiednik  

76

104   Toll-collect, Taryfy opłat drogowych, https://www.tollc-ollect.de/pl/toll_collect/bezahlen/maut_tarife/maut_
tarife.html (dostęp 27.05.2018)

105 CSK Szczecin, Czas pracy kierowców w PL i UE,  http://csk.szczecin.pl/czas-pracy-kierowcow-w-pl-i-ue/ (dostęp 
27.05.2018)



z napędem spalinowym. Różnica w cenie rośnie wraz z gabarytami 
pojazdu i w przypadku największych ciężarówek cena elektrycznych 
sięga nawet pięciokrotności spalinowych106. Mimo, iż tak jak wskaza-
ły przeprowadzone symulacje TCO, po przejechaniu ponad 780 tys. 
km ostateczny rachunek ekonomiczny przeważa na korzyść „elek-
tryków”, nie należy zapominać, że symulacje te zostały wykonane  
w odniesieniu do zakupu nowego pojazdu spalinowego. Rynek wtór-
ny ciągników siodłowych, podobnie jak samochodowy, cechuje się 
dużą dostępnością używanych pojazdów, które można nabyć już za 
50–100 tys. zł, czyli 7- do 15-krotnie taniej od elektrycznej Tesli Semi. 

 Niewielka dostępność modeli

Oferta rynku elektrycznych pojazdów ciężarowych nadal pozosta-
je stosunkowo uboga (BYD, DAF, Volvo, Renault, Isuzu, Toyota, Da-
imler, Cummins), a w przypadku wzmożonego zainteresowania ze 
strony największych przewoźników może doprowadzić do moc-
no wydłużonego okresu oczekiwania. Problem ten widoczny jest  
w przypadku pojazdów osobowych, czego sztandarowym przykła-
dem był przywołany Model 3 amerykańskiej Tesli. Niezbyt rozwinięta 
oferta producentów jest jednoznaczna z utrudnionym dostępem do 
serwisu i napraw pojazdów elektrycznych. Ponieważ na rynku nie ma 
zbyt wielu pojazdów tego typu, trudno znaleźć właściwy warsztat,  
a cena części wymiennych oraz pracy specjalisty jest wyższa niż  
w przypadku napraw samochodów spalinowych.

 Wysoki koszt infrastruktury

Głównym problemem systemu ERS jest przede wszystkim bardzo wy-
soki koszt budowy infrastruktury. Stworzenie jednego kilometra trak-
cji elektrycznej kosztuje ponad 1 milion dol. W efekcie, ze wszystkich 
alternatywnych rodzajów napędów dla towarowego transportu dro-
gowego system ERS jest najdroższy w implementacji107. Można by go 
wdrożyć więc niemal wyłącznie na drogach szybkiego ruchu, charak-
teryzujących się dużymi potokami pojazdów ciężarowych. 
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 Ograniczenia techniczne 

Z innymi problemami zmagają się natomiast podmioty próbujące 
wprowadzić napęd elektryczny typu BEV. Największą przeszkodę 
stanowi obecnie ograniczony zasięg poruszania się pojazdów wy-
korzystujących baterie elektryczne, który ogranicza jednorazowe 
pokonywanie znacznych dystansów. Kolejną problematyczną kwe-
stią jest waga i wielkość samej baterii, która może ograniczać prze-
strzeń ładunkową. 

Istotną przeszkodą dla wdrożenia silników elektrycznych może być 
konieczność efektywnego zarządzania flotą pojazdów elektrycz-
nych. Pojazdy elektryczne wymagają regularnego uzupełniania 
energii, co jest równoznaczne z wyłączeniem ich na pewien czas z 
eksploatacji108. O ile w krajach wysoko rozwiniętych nie będzie to 
poważny problem, o tyle na terenie Europy Wschodniej oraz Połu-
dniowo-Wschodniej brak odpowiedniej infrastruktury służącej do 
ładowania może wręcz uniemożliwić wykorzystywanie przez firmy 
transportowe elektrycznej części floty. 

Wnioski

Reasumując, w drogowym transporcie towarów rozwiązania z za-
kresu elektromobilności są w bardzo wczesnym stadium rozwoju. 
Główne bariery dla rozwoju stanowią wysokie koszty pojazdów, 
będące wynikiem wysokich cen baterii oraz dostępność samej in-
frastruktury, która ogranicza możliwości poruszania się elektrycz-
nych samochodów dostawczych lub ciągników siodłowych. Bio-
rąc jednak pod uwagę korzyści płynące z wprowadzenia napędów 
(zmniejszona emisja spalin, niższy koszt paliw, tańsza eksploatacja) 
oraz przywileje nadawane przez władze, w najbliższej przyszłości 
możemy oczekiwać upowszechnienia się silników elektrycznych  
w tym segmencie. 

Z dotychczasowych testów wynika, że największy potencjał mają 
niewielkie samochody dostawcze, zasilane za pomocą baterii i ope-
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rujące w mieście. Lekkie samochody dostawcze stanowią większość 
zarejestrowanych w Polsce pojazdów towarowych, a ich liczba sys-
tematycznie rośnie. W związku z tym można prognozować, że Pol-
ska będzie sprzyjającym miejscem do rozwoju omawianej techno-
logii. Szanse na rozwój elektromobilności w transporcie drogowym 
towarów zwiększa również przychylność rządu dla transportu nisko-
emisyjnego. Planowane wprowadzenie Stref Czystego Transportu  
w centrach miast, gdzie dostarczana jest znaczącą część towarów, 
np. dla restauracji i sklepów, oraz możliwość nieodpłatnego korzy-
stania z miejsc parkingowych znacząco ułatwi pracę dostawców. 
Niezależnie od zakresu przywilejów nadanych dostawczym pojaz-
dom elektrycznym, będziemy mieć do czynienia – z większą bądź 
mniejszą – poprawą efektywności pracy w zakorkowanych polskich 
miastach. 

Nieco bardziej skomplikowana wydaje się kwestia drogowych prze-
wozów dalekobieżnych. Wydaje się jednak, że proekologiczna po-
lityka państw (niższe stawki za dostęp pojazdów elektrycznych do 
dróg szybkiego ruchu) oraz istniejące ograniczenia prawne dotyczą-
ce czasu pracy kierowców, umożliwiające ładowanie baterii bez ko-
nieczności dodatkowych przerw, stwarzają szansę na rozwój elek-
tromobilności także w tym sektorze gospodarki. 

Można założyć, że zarówno w przewozach za pomocą lekkich po-
jazdów dostawczych, jak i w przewozach długodystansowych,  
w których jesteśmy europejskim liderem, w najbliższych latach za-
obserwujemy zwiększanie się liczby pojazdów elektrycznych oraz 
niskoemisyjnych. Byłby to istotny argument wizerunkowy, mogący 
uchronić polską branżę logistyczną przed działaniami protekcjo-
nistycznymi ze strony naszych zachodnich sąsiadów, dążącymi do 
osłabienia jej przewagi na europejskim rynku.
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 Pojazdy 
 specjalne

Gospodarka komunalna to kolejny  
perspektywiczny sektor dla 
rozwoju elektromobilności.

W SKRÓCIE:

Charakterystyka transportu w gospodarce komunalnej 

Należy podkreślić, że zastosowanie napędów elektrycznych w go-
spodarce komunalnej nie powinno być ograniczone do transportu 
publicznego. Jest ono bowiem możliwe w wielu innych dziedzi-
nach działań jednostek samorządowych. Katalog zadań własnych 
samorządu gminnego obejmuje poza omawianym już transportem 
lokalnym między innymi zaopatrzenie w wodę, kanalizację, usu-
wanie i oczyszczanie ścieków komunalnych, utrzymanie czystości 
i porządku urządzeń sanitarnych oraz wysypisk, unieszkodliwia-
nie odpadów komunalnych, zaopatrzenie w energię elektrycz-
ną i cieplną oraz gaz, utrzymanie dróg gminnych, ulic, mostów, 
placów, organizację ruchu drogowego. We wszystkich wskaza-
nych dziedzinach życia miasta kluczową rolę odgrywa transport 
drogowy, który jest konieczny do wykonywania zlecanych zadań 
i usług. Biorąc pod uwagę obszar funkcjonowania spółek komunal-
nych, który tożsamy jest z obszarem poszczególnych gmin, cha-
rakter wykonywanej pracy oraz możliwość koordynacji zamówień 
publicznych, można przyjąć założenie, że istnieje duży potencjał 
do elektryfikacji floty eksploatowanej przez podmioty działające 
 w gospodarce komunalnej.

W działalności gmin największe znaczenie wydaje się mieć gospo-
darka odpadami, transport zaś jest niezbędny do jej prowadzenia. 
Gospodarka odpadami wymaga stałej, regularnej i zaplanowanej 
obsługi transportowej, która odpowiada za ponad 50% kosztów 
związanych z jej funkcjonowaniem109. Do wykonywania pozosta-

W SKRÓCIE:

Kompleksowy program 
wymiany pojazdów 
funkcjonujących w sektorze 
gospodarki komunalnej 
wymaga przygotowania 
krajowego programu.

Napędy elektryczne sprawdziłyby się 
przede wszystkim w pojazdach 
służących do wywozu odpadów, 
a także w lekkich samochodach 
dostawczych eksploatowanych przez  
inne jednostki komunalne, np. porządkowe.
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W SKRÓCIE:

łych zadań gminnych transport potrzebny jest w mniejszym stop-
niu, głównie do serwisu urządzeń. Odbiór stałych odpadów ko-
munalnych odbywa się za pomocą specjalistycznych pojazdów 
(śmieciarek), które ze względu na specyfikę użytkowania można 
wyposażyć w napęd elektryczny. Opróżnienie wszystkich konte-
nerów wymaga bowiem czasu, a więc w całym procesie można 
wykorzystać naturalne momenty przestoju i dokonywać ładowania 
akumulatorów, nie zaburzając płynności funkcjonowania całego 
systemu. Dzięki postępowi technologicznemu w zakresie infra-
struktury uzupełniania energii elektrycznej już niedługo nawet kil-
kuminutowy postój śmieciarki będzie wystarczający do doładowa-
nia.

Wdrożenie napędów elektrycznych w gospodarce odpadami

Najlepszym dowodem na możliwość zastosowania napędów elek-
trycznych w transporcie odpadów komunalnych jest fakt, że już 
dziś w wielu miejscach takie rozwiązanie wdrożono. Pierwszym 
miastem, w którym zdecydowano się na wprowadzenie pojaz-
dów elektrycznych, było Chicago. Tamtejszy system odbioru sieci 
zaprojektowano tak, by śmieciarki nie musiały uzupełniać zapasu 
energii podczas pokonywania trasy. W stolicy Kalifornii Sacramen-
to planuje się całkowite zastąpienie śmieciarek spalinowych ich 
elektrycznymi odpowiednikami, a pierwsze nowe pojazdy już słu-
żą mieszkańcom110. Wprowadzenie elektrycznych śmieciarek roz-
ważają też inne miasta, m.in. w Teksasie111. 

Odpowiedzią na rosnące zainteresowanie pojazdami elektrycz-
nymi przeznaczonymi do transportu odpadów jest stale posze-
rzająca się oferta producentów pojazdów. Elektryczne śmieciarki 

109   B. Bilitewski, G. Hardtle, K. Marek, Podręcznik gospodarki odpadami. Teoria i praktyka, Wyd. Seidel-Przywecki, 
Warszawa 2006, cyt za: M. Pawul, J. Kwiecień, M. Śliwka, Wybrane zagadnienia optymalizacji transportu odpadów 
komunalnych, Logistyka 4/2015, s. 9585

110   M. Kane, California Puts Its First Electric Garbage Truck Into Operation, https://insideevs.com/california-puts-its-
-first-electric-garbage-truck-into-operation (dostęp 27.05.2018) 

111 F. Blake, Battery-Electric Garbage Trucks - Now an Option, https://www.sierraclub.org/texas/houston/
blog/2017/07/battery-electric-garbage-trucks-now-option (dostęp 27.05.2018) 



oferuje na przykład znany z dostaw autobusów elektrycznych do 
Londynu i Oslo chiński producent BYD. Przewiduje się, że śmieciar-
ki BYD mogą na jednym ładowaniu przejechać trasę o długości 160 
km112. Hybrydową wersję śmieciarki stworzył również współzało-
życiel Tesli Ian Wright, który w ramach swojego przedsiębiorstwa 
Wrightspeed oferuje pojazdy umożliwiające redukcję spalania aż  
o 70%113. Głównym problemem we wdrożeniu tego typu rozwią-
zań wydaje się obecnie słaba dostępność sprzętu na rynku.

Czynniki sprzyjające rozwojowi elektromobilności 
w gospodarce komunalnej

  Cykliczność tras

Argumentami przemawiającym za wdrożeniem pojazdów elek-
trycznych do przewozu odpadów komunalnych są częste postoje, 
które można wykorzystać na ewentualny proces ładowania, oraz 
stałe trasy umożliwiające dokładne rozlokowanie punktów poboru 
energii elektrycznej, z których korzystać mogłyby także inne po-
jazdy. Należy również podkreślić, iż w przeciwieństwie do autobu-
sów średnie przebiegi śmieciarek nie przekraczają 100 km dzien-
nie, więc do obsługi tras wykorzystać można dowolne dostępne 
już dziś na rynku akumulatory. 

 Korzyści środowiskowe oraz eksploatacyjne

Korzyści środowiskowe związane z wprowadzeniem jednej elek-
trycznej śmieciarki w Chicago to m.in. roczne zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych o 68 t114. Kolejną niezaprzeczalną zaletą 
napędów elektrycznych w pojazdach miejskich jest cichy tryb ich 
funkcjonowania, co jest szczególnie istotne w przypadku pojaz-
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dów poruszających się w godzinach nocnych. Szczegółowe dane 
wskazują, iż 33% pracy wykonywanej przez samochody ciężarowe 
w gospodarce komunalnej odbywa się w godzinach popołudnio-
wych, a aż 17% w godzinach nocnych. Ponieważ śmieciarki zwy-
czajowo pracują we wczesnych godzinach porannych i poruszają 
się po ciasnych uliczkach w pobliżu okien domów mieszkalnych, 
dla mieszkańców niezwykle ważne jest, by były to pojazdy niezbyt 
głośne. Zastosowanie nieemitujących hałasu silników elektrycz-
nych jest więc w tym wypadku optymalnym rozwiązaniem.

 Korzyści eksploatacyjne

Eksploatacja śmieciarek z napędem Diesla wiąże się olbrzymimi 
nakładami finansowymi. Interwałowy system pracy, spowodowa-
ny częstym zatrzymywaniem się i ruszaniem, powoduje, iż silnik 
spalinowy nie jest w stanie uzyskać odpowiedniej temperatury ani 
prędkości obrotowej. Taki system wymaga spalania dużej ilości 
paliwa, od 40 do nawet 120 litrów oleju napędowego na 100 km. 
W Chicago koszty dziennej eksploatacji śmieciarki dieslowej wy-
nosiły 70 dol, podczas gdy elektryczny pojazd potrzebuje energii 
elektrycznej wartej jedynie 7 dol. Władze Sacramento oszacowały, 
iż zamiana pojazdu z konwencjonalnym napędem na „elektryka” 
umożliwiła oszczędność 53 tys. litrów oleju napędowego rocznie 
na jeden pojazd, co stanowi równowartość 68 tys. złotych. W efek-
cie okres zwrotu z inwestycji wynosi 4–5 lat115.

 Własność publiczna

Ważnym aspektem jest to, że pojazdy wykonujące zadania publicz-
ne są zazwyczaj własnością publiczną, a więc ich zakup podlega 
odpowiedniej procedurze zamówienia publicznego. To stwarza 
szansę na wpisanie zakupów pojazdów w odpowiednią strategię 
transportową państwa i miasta. Podobnie jak w wypadku auto-
busów komunikacji miejskiej, barierą rozwoju elektromobilności  
w tej dziedzinie nie jest więc kwestia świadomości nabywców. 
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Zakupy pojazdów elektrycznych dla gmin i budowa dla nich od-
powiedniej infrastruktury mogą przy okazji posłużyć do stymulacji 
rynku samochodów, ponieważ z wybudowanej infrastruktury mo-
głyby korzystać również pojazdy prywatne. Odpłatne korzystanie 
przez kierowców z ładowarek należących do samorządów może 
stanowić dla gmin dodatkowe źródło dochodów i tym samym 
zwiększać jeszcze rentowność wprowadzonych rozwiązań.

Bariery i ryzyka rozwojowe elektromobilności w gospodarce 
komunalnej

Największą barierę rozwoju napędów elektrycznych w instytu-
cjach gospodarki komunalnej, poza „standardowymi” – tj. ceną 
pojazdów elektrycznych oraz nierozwiniętą infrastrukturą łado-
wania – stanowi duże zróżnicowanie eksploatowanej floty pojaz-
dów oraz duże rozdrobnienie podmiotów odpowiedzialnych za 
zaspokajanie poszczególnych potrzeb miasta. To skutkuje wyższy-
mi kosztami zakupu elektrycznej floty niż w przypadku pojazdów 
osobowych, a eksploatacja pojedynczych i znacznie różniących 
się od siebie pojazdów jest droższa niż utrzymywanie dużej liczby 
podobnego sprzętu. Ponadto liczba pojazdów wykorzystywanych 
przez instytucje publiczne do zadań innych niż obsługa komunika-
cji miejskiej jest stosunkowo niewielka, co uniemożliwia osiągnię-
cie przez producentów efektu skali, a co za tym idzie obniżenie 
cen i rozwój produkcji. To zapewne jeden z powodów, dla których 
nadal uboga jest oferta producentów.

Wnioski 

Gospodarka komunalna to kolejny perspektywiczny sektor dla roz-
woju elektromobilności. Gminy dysponują stosunkowo dużą flotą 
pojazdów, których zadaniem jest zaspokajanie podstawowych po-
trzeb mieszkańców, a więc nie można z nich zrezygnować. Zasięg 
pokonywany przez pojazdy funkcjonujące w tym sektorze pozwala 
na użytkowanie napędu elektrycznego, ponieważ transport odby-
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wa się w obrębie 100 km. Problem stanowi jednak różnorodność 
pojazdów użytkowanych przez służby miejskie. Na ich wyposa-
żeniu znajdują się śmieciarki, cysterny, samochody ciężarowe  
i osobowe. Konieczność zaspokojenia tak zróżnicowanych potrzeb 
może stanowić wysoką barierę logistyczną i technologiczną. Wy-
daje się, że ze względu na sposób użytkowania napędy elektrycz-
ne sprawdziłyby się przede wszystkim w pojazdach służących do 
wywozu odpadów, a także w lekkich samochodach dostawczych 
eksploatowanych przez inne jednostki komunalne, np. porządko-
we. 

Kompleksowy program wymiany pojazdów funkcjonujących  
w sektorze gospodarki komunalnej wymaga przygotowania kra-
jowego programu na wzór projektu realizowanego przez Naro-
dowe Centrum Badań i Rozwoju. Musiałoby ono przekazać środki 
na projekt budowy prototypu pojazdów przeznaczonych do eks-
ploatacji w gospodarce komunalnej oraz w konsorcjum z miastami 
zsumować zapotrzebowania w jedno duże zamówienie publiczne 
na wzór autobusów elektrycznych. Dzięki temu przedsiębiorcy, 
mając zagwarantowany popyt, byliby skłonni inwestować w ba-
dania i rozwój, by sprostać kryteriom stawianym przez zamawiają-
cego. Konsolidacja zamówień z dziedziny gospodarki komunalnej 
zminimalizowałaby ryzyko związane z inwestycją w ten segment 
i mogłaby przyczynić się do powstania przedsiębiorstw lub kon-
sorcjów zdolnych do produkowania pojazdów funkcjonujących  
w sektorze gospodarki komunalnej z napędem elektrycznym.  
Z pewnością za takim rozwiązaniem przemawia możliwość prze-
noszenia wielu rozwiązań technologicznych, które są i będą stoso-
wane w przypadku autobusów elektrycznych. 

Można rozważyć opracowanie nowej koncepcji pojazdu, która jest 
nieco podobna do elektrycznych autobusów komunikacji miej-
skiej, wyposażonych w dwa równoległe systemy uzupełniania 
energii trakcyjnej: system pełnego ładowania, odbywającego się 
w punktach stacjonowania śmieciarek, a także system szybkiego 
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ładowania uzupełniającego, wykorzystujący ładowarki w pobliżu 
śmietników. Rozwiązanie takie gwarantowałoby niezawodność 
transportu odpadów komunalnych, choć wobec niewielkiego 
przebiegu śmieciarek, w naturalny sposób ograniczonego prze-
strzennie, system ładowania pełnego może okazać się całkowicie 
wystarczający.
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Wpływ na polską  
gospodarkę

W SKRÓCIE:

Ekosystem związany z rozwojem elektromobilności 

Transformacji ku elektromobilności będzie towarzyszyć nie tylko 
rozwój nowego łańcucha wartości w sektorze motoryzacyjnym, ale 
także nowe usługi. Pojawiają się szanse na innowacje w obrębie ca-
łego ekosystemu elektromobilności, obejmującego wiele dziedzin: 
energetyczno-infrastrukturalną, transportową, telematyczną, zarzą-
dzania informacją. 

Nowe modele biznesowe w elektromobilności będą powstawały 
w oparciu o nowe technologie i koncepcje cyfrowe, takie jak: Inter-
net piątej generacji, technologie mobilne, platformy internetowe, 
chmury obliczeniowe, Internet rzeczy (IoT), uczenie maszynowe. Już 
dziś jest to ogromna szansa dla młodych polskich przedsiębiorców, 
którzy mogą tworzyć zupełnie nowe usługi związane z samochoda-
mi elektrycznymi, cyfryzacją i zrównoważonym transportem miej-
skim. Elektromobilność charakteryzuje się ogromnym potencjałem 
innowacyjności, który może dać istotny impuls dla szybszego roz-
woju polskiej gospodarki i pomyślnego wdrażania Strategii na rzecz 
Odpowiedzialnego Rozwoju. Wśród wskazanych w tabeli dziedzin 
już dziś można wyróżnić car-sharing, w którym dynamiczny rozwój 
osiągają polskie przedsiębiorstwa, na czele z Traficarem oraz Panek 
CarSharingiem. W branży miejskiego wynajmu rowerów rozwijają 
się z kolei Romer Rental System czy Binkee City, który z flotą 800 sku-
terów obecny jest w siedmiu polskich miastach oraz w Budapeszcie, 
a już niedługo z oferty polskiej firmy będą także korzystać klienci 

W SKRÓCIE:

Wpływ elektromobilności na polską  
branżę automotive nie jest  
jednoznaczny, co wynika z różnych  
konsekwencji dla różnych kategorii  
poddostawców.

 Z pewnością popularyzacja „elektryków”  
tworzy szansę dla nowych podmiotów  
z sektora motoryzacyjnego, które związane 
są z napędami elektrycznymi

Istnieje ryzyko, że obniżenie popytu  
na samochody spalinowe przełoży  
się na spadek pozycji rynkowej  
koncernów motoryzacyjnych,  
które są klientami polskich  
poddostawców.



Tabela 4. Możliwe usługi w ekosystemie elektromobilności 
i ich modele biznesowe
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Kategoria  Usługa   Opis usługi  Model biznesowy

Car-sharing 

Zintegrowana 
mobilność 

Elektroniczna 
wyszukiwarka 
punktów ładowania 
 
Platforma punktów 
ładowania P2P 

Dostawca stacji do 
ładowania 

Zarządzanie  
stacjami do  
ładowania  
 
Zintegrowane  
zarządzanie  
stacjami do  
ładowania 

Dostawca baterii 
elektrycznych 

Zarządzanie flotą 

Zarządzanie  
infrastrukturą  
do ładowania,  
sterowanie  
obciążeniem 

Zarządzanie flotą 
car-sharingową

Współdzielone elektryczne 
auto miejskie 

Zintegrowane miejskie środki 
transportu, takie jak rower 
miejski, transport publiczny.  
 
Wyszukiwanie stacji do  
ładowania, z możliwością  
rezerwacji i dokonania zapłaty 

Platformy do współdzielenia 
prywatnych punktów ładowa-
nia (peer-to-peer)  
 
Produkcja i instalacja  
stacji do ładowania 

Utrzymywanie stacji do 
ładowania 

Zintegrowane zarządzanie 
infrastrukturą do ładowania 
oraz dostarczanie energii 
elektrycznej 

Sprzedaż, wypożyczanie  
i leasing baterii  
elektrycznych; stacje do  
szybkiej wymiany baterii 

Rozwój systemów  
telematycznych do 
zarządzania flotami 
samochodów elektrycznych 

Systemy do zarządzania 
infrastrukturą do ładowania  
i sterowania obciążeniem 
(demand-side-management) 

Systemy do sterowania  
car-sharingiem (B2C i B2B)

Transport 

Informacja 

Energia /  
Infrastruktura 

Telekomunikacja

Usługodawca (Product-as-a-
-service) 

Integrator  
 
 
 
Platforma  
elektroniczna 

Platforma 
P2P 

Producent 

Usługodawca

Usługodawca, integrator 

Pośrednik, leasingodawca 

Usługodawca cloudowy 

Usługodawca cloudowy 

Usługodawca cloudowy
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 w Walencji. W sektorze zarządzania infrastrukturą do ładowania na-
leży wymienić z kolei należącą do grupy kapitałowej Energa spółkę 
Enspirion.

Potwierdzeniem tego, że elektromobilność stanowi szansę dla 
polskich przedsiębiorstw, jest fakt, iż już niektóre z nich uwzględ-
niają elektryczną rewolucję w swoim modelu biznesowym. 
Polska, mająca wieloletnie doświadczenie w produkcji trolejbu-
sów, tramwajów i pojazdów kolejowych, dysponuje rozbudowa-
nym rynkiem dostawców podzespołów wykorzystywanych także  
w produkcji elektrycznych autobusów bateryjnych. Firma Emit, li-
der w produkcji silników elektrycznych dla różnych grup odbior-
ców, ma w swojej ofercie silniki elektryczne także do zastosowania  
w autobusach bateryjnych. Łódzka firma Enika zajmująca się projektowa-
niem, produkcją i serwisem urządzeń energoelektronicznych dla taboru 
kolejowego, tramwajowego, trolejbusowego, autobusów elektrycznych  
i przemysłu, oferuje m.in. przetwornice napięcia, kompletne napędy 
asynchroniczne do tramwajów, trolejbusów i autobusów elektrycznych, 
falowniki, systemy podtrzymania zasilania przy zaniku napięcia. Kom-
pleksowe układy napędowe, układy zasilania, sterowania i informacji 
pasażerskiej oraz urządzenia do ładowania oferuje zaś firma Medcom.  
Z branży kolejowej wywodzi się także firma EC Engineering, która po-
szerzyła swoją ofertę m.in. o systemy do szybkiego ładowania baterii. 
Rynek autobusów elektrycznych zaangażował też podmioty, które 
dotychczas nie miały styczności z transportem zbiorowym. W 2009 r. 
w Zielonej Górze powstała firma Ekoenergetyka, która bardzo szyb-
ko stała się jednym z europejskich liderów technologii ładowania 
baterii w pojazdach elektrycznych. Z ładowarek firmy Ekoenergety-
ka korzystają na co dzień autobusy elektryczne Solaris w Warszawie  
i Jaworznie, a także za granicą – w Barcelonie, Oberhausen i Tampe-
re. Z kolei Siltec, dostarczająca m.in. systemy łączności, utrzymania 
zasilania i zabezpieczeń IT dla wojska, od niedawna sprzedaje także 
stacjonarne i przenośne stacje ładowania e-samochodów. Pośród 
zagranicznych podmiotów, które dzięki swoim inwestycjom mogą 
uczynić nasz kraj istotnym ogniwem w rozwoju elektromobilności, 



warto wskazać fabrykę LG Chem w Biskupicach Podgórnych, która 
docelowo każdego roku będzie produkować nawet 100 tys. sztuk 
wysokowydajnych baterii do samochodów elektrycznych116.

Polscy producenci pojazdów elektrycznych 

Polscy producenci wcześnie przewidzieli nadchodzące trendy i od 
samego początku uczestniczą w trwającej rewolucji na rynku. Szyb-
kie dołączenie do grona liderów pozwoliło wzmocnić ich między-
narodową pozycję. Solaris i Ursus zajmują kolejno drugie i szóste 
miejsce wśród europejskich dostawców autobusów. Na czwartym 
miejscu plasuje się Volvo, które wszystkie swoje autobusy elektrycz-
ne produkuje w naszym kraju. Kolejna firma – Autosan – zaczyna wal-
czyć o ten rynek.

Już w 2006 r. prezes Solarisa Krzysztof Olszewski na konferencji 
w Hanowerze zapowiedział podjęcie prac nad własnym elektrycz-
nym autobusem hasłem „Umarł diesel. Niech żyje elektryczność!”. 
W 2011 r. testy na ulicach polskich miast rozpoczął prototypowy 
Solaris Urbino 8,9LE electric. Obecnie Solaris oferuje pełną gamę 
autobusów elektrycznych, obejmującą pojazdy o długości 9, 12  
i 18 metrów. Solarisy Urbino electric korzystają ze sprawdzonej 
światowej technologii dostarczanej przez różnych producentów  
i są wyposażone w różnego rodzaju baterie i systemy ładowania  
(w tym pantografowe, plug-in i indukcyjne), dzięki czemu możli-
we jest zaproponowanie rozwiązania najbardziej odpowiadające-
go specyfice eksploatacji u danego przewoźnika. Pojazdy znalazły 
uznanie na zachodnioeuropejskim rynku eksportowym, a nowa ge-
neracja Solarisa Urbino 12 electric została wyróżniona przez Associa-
tion of Commercial Vehicle Editors tytułem „Bus of The Year 2017”.

Ogółem w całym 2017 roku spółka sprzedała 1397 sztuk pojazdów, 
z czego aż 952 trafiło na eksport. Co ważne, wśród powstałych  
w wielkopolskich fabrykach przeznaczonych na rodzimy rynek au-
tobusów aż 48 posiadało napęd elektryczny, 56 stanowiły hybrydy, 
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a w 4 pojazdach zastosowano napęd CNG. „Elektryki” trafiły mię-
dzy innymi do Warszawy, Krakowa, Jaworzna oraz za granicę – do 
Oslo, Norymbergi, Furth, Trzyńca oraz Šaľi. W sumie, uwzględnia-
jąc wszystkie pojazdy z napędem elektrycznym, które trafiły także za 
granicę, Solaris może pochwalić się wynikiem 2500 egzemplarzy. 
W bieżącym roku spółka planuje wprowadzenie na rynek nowego 
modelu Solaris Urbino 12 z wodorowym ogniwem paliwowym, co 
będzie kolejnym krokiem potwierdzającym silną pozycję spółki.

W 2012 r. własny autobus elektryczny zaprezentowała firma AMZ  
z Kutna. Projekt został przejęty w 2015 r. przez Ursus. Obecnie w 
ofercie producenta są autobusy 9-, 10- i 12-metrowe, choć we 
współpracy ze szwedzkim producentem elektrycznych układów 
napędowych Hybricon Ursus przygotował na rynek skandynawski 
także odmianę przegubową o długości 18 metrów. Elektrobusy Ur-
susa kursują obecnie w Lublinie i Warszawie, a wkrótce trafią także 
do Środy Śląskiej, Katowic, Szczecinka i Zielonej Góry. Szczególne 
znaczenie ma ostatnie miasto. W październiku 2017 r. Ursus wygrał 
tam bowiem największy przetarg na autobusy elektryczne w Polsce. 
Kontrakt o wartości 96,5 mln zł zakłada, że w 2018 r. spółka dostar-
czy dla Zielonej Góry 47 miejskich autobusów z napędem elektrycz-
nym. Na uwagę zasługuje zaangażowanie spółki Ursus w krajowe 
działania badawczo-rozwojowe, czego jednym z przykładów jest 
spółka Innowacyjne Technologie, powołana w 2016 r. przez Ursus, 
MPK Lublin, Politechnikę Lubelską i Katolicki Uniwersytet Lubelski. 
W 2017 r. Ursus dostarczył na polski rynek 13 autobusów elektrycz-
nych, w tym 10 do Warszawy oraz zebrał zamówienia na kolejne  
85 egzemplarzy, które trafią do Szczecinka, Katowic, Zielonej Góry, 
Lublina, Środy Śląskiej i Łomianek.

Prace nad autobusem elektrycznym podjął także Autosan, który 
w 2018 r. ma przekazać do odbiorcy w Niemczech cztery egzem-
plarze autobusu o długości 12 metrów. Należy jednak zaznaczyć, 
iż po burzliwym procesie upadłościowo-restrukturyzacyjnym  
w 2016 r. spółkę przejęło konsorcjum spółek PIT-RADWAR i Huta 
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Stalowa Wola, należące do Polskiej Grupy Zbrojeniowej, zatem sa-
nocka fabryka dopiero zaczyna ekspansję w elektromobilności. 

W Polsce produkowane są również autobusy elektryczne firmy 
Volvo. Pojazdy pochodzące z fabryki we Wrocławiu poruszają się już 
po Luksemburgu, a niedługo będą eksploatowane także w szwedz-
kim Malmö oraz norweskich Lillehammer i Drammen. Dodatkowo 
we Wrocławiu powstanie 90 autobusów hybrydowych, które zamó-
wiło STIB-MIVB – przedsiębiorstwo świadczące usługi transportu 
publicznego na terenie Brukseli.

Nie należy również bagatelizować roli innych producentów pojaz-
dów elektrycznych. Do takich należy zaliczyć przede wszystkim 
mającego swoją siedzibę w Mielcu Melexa, którego samochody  
z powodzeniem eksploatowane są na także na innych kontynentach. 
Spółka od 1971 roku produkuje pojazdy przeznaczone do szerokiej 
eksploatacji – od pól golfowych, przez lotniska i dworce, po centra 
logistyczne. 

Sektor automotive

Omawiając temat wpływu rozwoju elektromobilności na naszą go-
spodarkę, nie sposób pominąć szeroko rozumianego sektora auto-
motive. Polska jest siódmym największym producentem pojazdów 
w UE. Według danych za 2016 r. w naszym kraju powstało 682 tys. 
egzemplarzy, czyli o 6% więcej niż rok wcześniej. Całkowita wartość 
produkcji sektora motoryzacyjnego wynosiła 135,6 mld zł. W bran-
ży pracę znajduje obecnie 174,2 tys. osób, co stanowi 10% wszyst-
kich zatrudnionych w przemyśle.

Wśród koncernów, które zajmują się w Polsce budową pojazdów 
samochodowych, pozycję lidera zajmuje Fiat Chrysler Automobi-
les, który w 2015 r. wyprodukował 302,6 tys. pojazdów. Z fabryki 
w Tychach wyjechało 253,7 tys. fiatów (Lancia i Abarth), 48,9 tys. 
fordów Ka, 181 tys. fiatów 500, 57,8 tys. lancii Ypsilon oraz 15 tys. 
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abarthów 500. Na drugim miejscu plasuje się zlokalizowana w Po-
znaniu i Wrześni fabryka należąca do Volkswagena, która w 2015 r. 
wyprodukowała 170,8 tys. samochodów. Warto podkreślić, że VW 
zamierza ulokować we Wrześni produkcję elektrycznego VW Crafte-
ra. Ostatnie miejsce na podium zajmują gliwickie zakłady Opla, któ-
re wyprodukowały 169,4 tys. pojazdów samochodowych, z czego 
najpopularniejszym modelem była Astra J (132,3 tys.). Swoje fabryki 
na terenie Polski posiada także General Motors w Gliwicach, MAN 
Truck & Bus AG w Starachowicach i Niepołomicach oraz producenci 
autobusów: Volvo we Wrocławiu, Scania w Słupsku, Kapena (przed-
stawiciel Iveco) pod Słupskiem117.

Niemal wszystkie obecne w Polsce firmy planują inwestować  
w elektromobilność. Niemiecki koncern Volkswagen do 2025 r. 
chce wprowadzić na rynek 50 modeli „czystych” „elektryków” oraz 
30 modeli hybryd typu plug-in. Ich produkcja będzie odbywać się 
w 16 fabrykach na całym świecie, w tym we Wrześni, gdzie ruszy 
produkcja nowego  elektrycznego e-Craftera. Na pojazdy z napę-
dem elektrycznym stawia również Volvo, które od 2019 r. w żad-
nym ze swoich nowych modeli nie będzie oferować tradycyjne-
go pojazdu spalinowego.  Także Grupa  BMW  do 2025 r. zamierza 
wprowadzić na rynek 25 modeli z napędem elektrycznym, a po-
dobne kroki poczynią m.in. Fiat Chrysler oraz Grupa PSA (Citroën, 
Peugeot, Opel), prowadzące działalność produkcyjną na terenie 
Polski118. Toyota zapowiedziała natomiast, iż od 2020 r. w swoich 
zakładach w Jelczu-Laskowicach rozpocznie produkcję najnowszej 
generacji silników przeznaczonych do wykorzystania w pojazdach 
hybrydowych. Warto dodać, że pod koniec 2018 r. w fabryce Toyoty  
w Wałbrzychu ruszy również produkcja nowoczesnych przekładni do 
napędów hybrydowych. Powyższe inwestycje oznaczają istotny bo-
dziec rozwojowy dla polskich poddostawców, transfer technologii 
oraz nowe miejsca pracy dla wykwalifikowanych kadr inżynierskich. 
Drugim z sektorów związanych z motoryzacją jest produkcja podze-
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społów, części i akcesoriów, których eksport z Polski w roku 2015 był 
wart 18,2 mld euro. Największym partnerem wymiany są oczywiście 
Niemcy, do których w 2015 r. sprzedaliśmy części o równowartości 
6,5 mld euro. W handlu częściami i akcesoriami samochodowymi 
stajemy się coraz bardziej konkurencyjni. Jak podano w raporcie 
Ministerstwa Rozwoju w 2016 r., Polska jest krajem wysokokonku-
rencyjnym w produkcji pasów bezpieczeństwa, kół jezdnych oraz 
ich części, chłodnic i elementów układu kierowniczego. Ponadto 
przedsiębiorstwa działające na terenie naszego kraju wyróżniają się 
w dziedzinie produkcji filtrów do oleju lub paliwa, filtrów powietrza 
dolotowego, akumulatorów kwasowo-ołowiowych, wiązek prze-
wodów zapłonowych i innych wiązek przewodów, elektrycznych 
urządzeń zapłonowych oraz elektrycznego sprzętu oświetleniowe-
go, a także siedzeniach samochodowych.  Przedsiębiorstwa z pol-
skim kapitałem wygenerowały produkcję na poziomie 77,2 mld zł. 
Jeśli dokonać podziału na poszczególne podzespoły samochodo-
we, największy „odsetek polskości” znajdziemy w firmach produku-
jących układy zapłonowe (87,5%), akumulatory (75%), moduły elek-
troniczne (54,5%) oraz przewody elektroniczne (54,2%). Słabiej 
wypadamy jednak w produkcji kluczowych dla pojazdu elementów, 
jak silniki (40,6%), podwozia (34%) czy nadwozia (33,2%) 119.

Przestawienie sektora motoryzacyjnego na elektromobilność bę-
dzie mieć wpływ na rozwój funkcjonujących na terenie Polski przed-
siębiorstw zajmujących się produkcją podzespołów oraz innych 
elementów wyposażenia samochodów. Nowe inwestycje – jak np. 
Toyoty czy Volkswagena – stanowią szansę na nowe zamówienia 
dla polskich firm z sektora automotive. Należy jednak pamiętać, że  
w wyniku zmian technologicznych część dotychczasowych elemen-
tów (silniki spalinowe, układy zapłonowe, część filtrów, itd.) przesta-
nie być potrzebna, a ich produkcja stanowi istotną część oferty pol-
skich producentów. Najwięcej polskich przedsiębiorstw zajmuje się 
obróbką mechaniczną (355), obróbką powierzchniową i wgłębną 
(148), produkcją nadwozi (103), planowaniem i rozwojem produk-
tu (95), wyposażeniem elektrycznym (94), projektowaniem i wyko-

94

119     Agencja Rozwoju Przemysłu, dz.cyt.



nawstwem (91) oraz budową silników i podzespołów (84). Zmiany 
technologiczne dotkną szczególnie przedsiębiorców zajmujących 
się produkcją części z ostatniej grupy, ponieważ całkowita wymiana 
układu napędowego wiąże się z odejściem od silników spalinowych 
oraz wykorzystywanych w nich podzespołów.

Wnioski

Polska zajmuje znaczącą pozycję w europejskim sektorze motory-
zacyjnym, przejawiającą się zarówno w wysokim udziale tej gałęzi 
gospodarki w PKB, eksporcie, jak i zatrudnieniu. Należy jednak pod-
kreślić, że o ile w segmencie produkcji autobusów sprzedaż odby-
wa się pod polskimi markami i z dużym udziałem polskich przedsię-
biorstw w łańcuchu wartości dodanej, o tyle w segmencie produkcji 
samochodów osobowych polskie firmy pełnią funkcję jedynie pod-
dostawców. Ponadto Polska stanowi atrakcyjne miejsce do lokowa-
nia fabryk czołowych koncernów motoryzacyjnych.  

Wpływ elektromobilności na polską branżę automotive nie jest jed-
noznaczny, co wynika z różnych konsekwencji dla różnych kategorii 
poddostawców. Z pewnością popularyzacja „elektryków” tworzy 
szansę dla nowych podmiotów z sektora motoryzacyjnego, które 
związane są z napędami elektrycznymi, jednak część polskich firm 
postrzega elektromobilność głównie jako zagrożenie. Do tej grupy 
należą przedsiębiorstwa, które dostarczają podzespoły do napę-
dów spalinowych, a także podmioty świadczące usługi towarzyszą-
ce napędom spalinowym. Należy wyraźnie podkreślić, że dla więk-
szości polskich poddostawców zmiana napędu będzie relatywnie 
neutralna, ponieważ większość części samochodowych nie ulega 
zmianie przy okazji przejścia na silniki elektryczne. Choć nie jest 
możliwe dokładne określenie, ilu przedsiębiorców może stracić na 
elektromobilności, analiza kategorii poddostawców uprawnia do 
założenia, że grupa „neutralnych” będzie największa, co oznacza, 
że dla polskiego sektora automotive elektromobilność nie oznacza 
rewolucji. 
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Podobnie niejednoznaczny jest wpływ elektromobilności na zmia-
nę pozycji Polski w światowej motoryzacji. Awans nowych podmio-
tów do czołówki producentów nie musi automatycznie oznaczać 
awansu całego polskiego sektora automotive, ponieważ nowi po-
tentaci, jak np. Tesla czy chińskie koncerny, nie rozwinęły współ-
pracy z polskimi poddostawcami. Zmiana dominującej technologii 
może spowodować osłabienie pozycji rynkowej dotychczasowych 
zagranicznych przedsiębiorstw, z którymi ściśle współpracują pol-
skie podmioty. Istnieje ryzyko, że obniżenie popytu na samochody 
dieslowe czy benzynowe przełoży się na spadek popytu na części 
dostarczane przez polskie firmy, niezależnie od tego, czy wchodzą 
one w skład napędu, czy innych elementów konstrukcji samochodu. 
W tym kontekście warto podkreślić, że raport „EU playing catch-up: 
China leading the race for electric car investments”, przygotowany 
przez organizację Transport & Environment (T&E), prognozuje, że 
większość nowych inwestycji w sektorze elektromobilności będzie 
zlokalizowana w Chinach, co dotyczy również koncernów europej-
skich. Nowe inwestycje zagranicznych koncernów w Polsce ściśle 
związane z rozwojem elektromobilności, tj. Toyoty i Volkswagena, 
mogą zostać „zrównoważone” zmniejszonymi dostawami dla tracą-
cych pozycję przedsiębiorstw, które budowały swoją dotychczaso-
wą konkurencyjność na samochodach z napędem spalinowym. 

Inaczej wygląda analiza wpływu elektromobilności na polski sek-
tor produkcji autobusów. Szybkie zdiagnozowanie nadchodzącej 
rewolucji sprawiło, że polskie firmy mają dogodną pozycję do wej-
ścia na światowe rynki. Pomagać w tym będzie stymulacja popy-
tu wewnętrznego na autobusy elektryczne przez władze, które w 
ten sposób chcą stworzyć stabilne warunki rozwoju polskich firm. 
Istotnym faktem jest obecność w Polsce fabryk także zagranicznych 
koncernów, co dodatkowo stymuluje rozwój całej branży związanej  
z elektromobilnością. Dostrzegając szansę na wzmocnienie pozycji 
polskich przedsiębiorstw, należy jednak pamiętać, że swoją pozycję 
Solaris oraz Ursus wypracowały, jeszcze zanim zaczęły produkować 
„elektryki” i wciąż sprzedaż zeroemisyjnych pojazdów nie jest do-
minującą pozycją w portfelu zamówień. Na elektromobilność w tym 
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segmencie należy spojrzeć jako na „dodatkowy motor napędowy”,  
a nie główne źródło pozycji rynkowej polskich producentów.

Szansą dla polskiej gospodarki są firmy należące do szeroko pojmo-
wanego ekosystemu elektromobilności i to w różnych kategoriach 
usług towarzyszących. Już dziś polskie firmy są obecne w nowym 
łańcuchu wartości, tworzącym się wokół nowych modeli bizneso-
wych. Z pewnością zainteresowanie elektromobilnością przez pod-
mioty świadczące usługi w ramach transportu zbiorowego stanowi 
szansę na bardziej skoordynowaną politykę wsparcia rozwoju całej 
branży.
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 Rządowe plany rozwoju 
 elektromobilności

Pierwszym dokumentem stanowiącym 
podwaliny koncepcji rozwoju 
elektromobilności w Polsce jest 
przyjęta przez Radę Ministrów Strategia 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju

W SKRÓCIE:

Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR)

Pierwszym dokumentem stanowiącym podwaliny koncepcji roz-
woju elektromobilności w Polsce jest przyjęta przez Radę Mini-
strów Strategia na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, która stano-
wi obecnie najważniejszy dokument państwa w dziedzinie polityki 
gospodarczej. Za jeden z istotnych celów postawiono populary-
zację elektromobilności. Co istotne, na liście projektów strate-
gicznych została ona wpisana w obszar „Energia”, a nie „Ochro-
na środowiska” czy „Transport”, a szersze wyjaśnienie założeń 
zostało przedstawiono w dziale „Reindustrializacja”. To dowodzi, 
że samochody elektryczne są traktowane głównie jako bodziec 
rozwojowy państwowych spółek energetycznych oraz rozwoju 
innowacyjnego przemysłu, a w mniejszym stopniu jako narzędzie 
poprawy jakości powietrzna czy służące rozwiązaniu problemów 
komunikacyjnych. 

W projektach dotyczących rozwoju nowoczesnego przemysłu zna-
lazły się dwa projekty flagowe związane z rozwojem produktów  
z obszaru elektromobilności: 

Projekt „E-bus” – celem programu jest zwiększenie liczby au-
tobusów elektrycznych w Polsce do 1000 sztuk do 2025 r. oraz 
stworzenie Polskiego Autobusu Elektrycznego („e-Pola”), konku-
rencyjnego na rynku polskim i rynkach światowych, którego klu-
czowe komponenty (tj. bateria, falownik, układ napędowy oraz in-
frastruktura ładująca) będą produkowane w Polsce przy wsparciu 

W SKRÓCIE:

W projektach dotyczących rozwoju 
nowoczesnego przemysłu znalazły się dwa 
projekty flagowe związane z rozwojem pro-
duktów z obszaru elektromobilności: projekt 
„E-bus i projekt „Samochód elektryczny”
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W SKRÓCIE: W SKRÓCIE:W SKRÓCIE:

Przyjęty w marcu 2017 r. przez Radę Ministrów Plan 
Rozwoju Elektromobilności definiuje główne wyzwania, 
cele rozwoju elektromobilności, warunki sukcesu, 
etapy rozwoju oraz zakres interwencji publicznej.

Jako warunek sukcesu PRE wskazuje przede 
wszystkimstworzenie ekosystemu rozwoju  
elektromobilności, koordynacja działań  
w czasie, wzorcowa rola administracji

rodzimego potencjału naukowo-badawczego, a także rozwinięcie 
całego ekosystemu elektromobilności, pozwalającego na rozwój 
nowych modeli biznesowych związanych z autobusami elektrycz-
nymi. Projekt zakłada wsparcie finansowe działalności badawczo-
-rozwojowej dla e-Poli przez NCBiR oraz komercjalizację i wdroże-
nie projektu (program „Bezemisyjny transport publiczny” opisany 
w rozdziale 2.4.4 Wsparcie badawcze i finansowe) poprzez dofi-
nansowanie przez NFOŚiGW (z Funduszu Niskoemisyjnego Trans-
portu) zakupu autobusów przez samorządy. Projekt ma przynieść 
wielostronne korzyści – producenci otrzymują gwarancję popytu, 
samorządy – autobusy dostosowane do ich potrzeb i, dzięki efek-
towi skali oraz finansowemu wsparciu państwa, po atrakcyjnej ce-
nie, mieszkańcy miast – bezemisyjny transport publiczny, a polska 
gospodarka – bodziec rozwojowy. Instytucją koordynującą projekt 
jest Polski Fundusz Rozwoju.

„Samochód elektryczny” to projekt mający na celu stymulowanie 
rozwoju technologii, produkcji i rynku samochodów elektrycz-
nych. Za projekt odpowiedzialna jest spółka ElektroMobility Po-
land (EMP), powołana w październiku 2016 r. przez cztery polskie 
koncerny energetyczne –  PGE Polska Grupa Energetyczna SA, 
Energa SA, Enea SA oraz Tauron Polska Energia SA. Rolą spółki jest 
koordynacja procesu. Przygotowanie prototypu będzie spoczy-
wać na wybranych przez EMP konsorcjach. Założeniem projektu 
jest stworzenie polskiego producenta samochodu elektrycznego, 
który będzie animatorem rynku. EMP planuje najpierw stworzyć 
koncepcje biznesową i techniczną, potem zbudować prototyp, 
następnie rozpocząć krótką serię produkcyjną, a finalnym krokiem 
ma być rozpoczęcie produkcji masowej. Spółka przeprowadziła 
dotychczas konkurs na wizualizację nadwozia polskiego samocho-
du elektrycznego. Na przyszły rok planowana jest prezentacja pro-
totypu. 



Ministerstwo Energii we współpracy z Ministerstwem Rozwoju opra-
cowało „Pakiet na rzecz czystego transportu”, czyli zestaw trzech 
dokumentów, które określają strategię rozwoju elektromobilności 
w Polsce:

 • „Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw   
Alternatywnych” to dokument określający cele i narzędzia rozwoju 
infrastruktury do ładowania pojazdów elektrycznych oraz na CNG 
i LNG. 
  
 • „Plan Rozwoju Elektromobilności” to dokument pokazujący 
dziedziny i fazy rozwoju elektromobilności, wraz z propozycją na-
rzędzi interwencji. 
 
 •Fundusz Niskoemisyjnego Transportu to narzędzie  
finansowe wspierające producentów pojazdów na paliwa alterna-
tywne.

Pierwsze dwa dokumenty są ramowe, toteż wymagały nie tylko 
przyjęcia przez Radę Ministrów, lecz także uchwalenia następnie 
odpowiednich ustaw. 

Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury 
Paliw Alternatywnych

W marcu 2017 r. Rada Ministrów przyjęła „Krajowe Ramy Polityki 
Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych”. Dokument przesta-
wia:

 • ocenę aktualnego stanu i  możliwości przyszłego rozwoju 
rynku w odniesieniu do paliw alternatywnych w sektoze transportu,

 •krajowe cele ogólne i szczegółowe dotyczące roz-
budowy infrastruktury do ładowania pojazdów elek-
trycznych i do tankowania gazu ziemnego w postaci CNG  
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i LNG oraz rynku pojazdów napędzanych tymi paliwami,
 
 • instrumenty wspierające osiągnięcie ww. celów oraz  
niezbędne do wdrożenia Planu Rozwoju Elektromobilności,

 • listę aglomeracji miejskich i obszarów gęsto zaludnio- 
nych, w których mają powstać publicznie dostępne punkty ładowa-
nia pojazdów elektrycznych i punkty tankowania CNG.

Dokument przedstawia także wskaźniki docelowej instalacji kluczo-
wej infrastruktury i horyzont czasowy inwestycji:
 
 • w roku 2020 w 32 wybranych aglomeracjach ma być roz-
mieszczonych 6 tys. punktów o normalnej mocy ładowania oraz 
400 punktów o dużej mocy ładowania, które będą wykorzystywa-
ne przez przynajmniej 50 tys. pojazdów elektrycznych.  Jednocze-
śnie w wybranych aglomeracjach ma powstać 70 punktów tanko-
wania sprężonego gazu ziemnego (CNG) dla szacowanej liczby  
3 tys. pojazdów napędzanych tym paliwem.
 
 • w roku 2025 mają zostać wybudowane 32 ogólnodo-
stępne punkty tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG)  
i 14 punktów tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) wzdłuż 
drogowej sieci bazowej TEN-T oraz instalacje do bunkrowania stat-
ków skroplonym gazem ziemnym LNG w portach: Gdańsk, Gdynia, 
Szczecin, Świnoujście.
 
 • w roku 2030 mają zostać wybudowane stacje tankowania 
LNG w portach śródlądowych wzdłuż sieci bazowej TEN-T.

Według szacunków Ministerstwa Energii, koszt budowy punktów ła-
dowania pojazdów elektrycznych to ponad 300 mln zł, a punktów 
tankowania na gaz – 189 mln zł. 
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Plan Rozwoju Elektromobilności 

Opracowany przez Ministerstwo Energii i przyjęty w marcu  
2017 r. przez Radę Ministrów Plan Rozwoju Elektromobilności de-
finiuje główne wyzwania, cele rozwoju elektromobilności, warunki 
sukcesu, etapy rozwoju oraz zakres interwencji publicznej.
Zgodnie z Planem, główne wyzwania, na które elektromobilność 
ma stanowić odpowiedź, to:
 • nowe trendy (szybko rosnący rynek samochodów elektrycz-
nych, pozwalający na wypromowanie nowych podmiotów; przewi-
dywane wprowadzenie od 2020 r. regulacji unijnych uatrakcyjniają-
cych samochody elektryczne);
 • zarządzanie popytem na energię (znalezienie dofinansowa-
nia źródeł energii, które pracują tylko kilkaset godzin rocznie);
 • poprawa bezpieczeństwa energetycznego (Polska impor-
tuje obecnie ok. 97% ropy naftowej);
 • poprawa stanu jakości powietrza (polskie miasta należą do 
najbardziej zanieczyszczonych w Europie);
 • potrzeba nowych modeli biznesowych (rozwój car-sharin-
gu, car-poolingu, itp.);
 • skoncentrowanie badań na przyszłościowych technolo-
giach (największą barierą rozwoju elektromobilności są właściwości 
baterii, a polska nauka ma potencjał, by zintensyfikować prace nad 
bardziej efektywnymi metodami magazynowania energii w pojaz-
dach);
 • rozwój zaawansowanego przemysłu i wykreowanie no-
wych marek (Polska może skorzystać na rencie niedorozwoju i wejść  
w nowy, perspektywiczny obszar działalności przemysłowej bez 
ryzyka utraty możliwości amortyzacji kosztów wydatkowanych do-
tychczas na rozwój tradycyjnego przemysłu motoryzacyjnego).

PRE stawia jako cele programu:
 • Stworzenie warunków do rozwoju elektromobilności Pola-
ków – w Planie proponuje się wdrożenie systemu zachęt, które do-
prowadzą do upowszechnienia pojazdów elektrycznych w Polsce 
do poziomu 1 mln sztuk w 2025 r.

102



 • Rozwój przemysłu elektromobilności – zakłada się, że na 
skutek wdrożenia instrumentów zaproponowanych w Planie co naj-
mniej 30% wartości dodanej związanej z produkcją pojazdów elek-
trycznych zarejestrowanych w Polsce w 2025 r. powstanie w naszym 
kraju.
 • Stabilizacja sieci elektroenergetycznej – przesunięcia ob-
ciążenia Krajowej Sieci Energetycznej w taki sposób, aby obniżyć 
zapotrzebowanie na moc w szczytach, a zwiększyć w okresach po-
zaszczytowych.

Jako warunek sukcesu PRE wskazuje przede wszystkim: 
 • Stworzenie ekosystemu rozwoju elektromobilności – oprócz 
administracji centralnej i samorządowej w przedsięwzięcie mają zo-
stać włączone: przemysł, przedsiębiorstwa we wstępnej fazie roz-
woju, instytucje finansowe (publiczne i prywatne, w tym fundusze 
typu seed i venture capital, aniołowie biznesu, akceleratory) oraz 
świat nauki i organizacji pozarządowych. 
 • Koordynacja działań w czasie – PRE wskazuje, że zbyt szyb-
kie stworzenie rynku pojazdów poprzez rozbudowany system zachęt 
może spowodować zniechęcenie pierwszych użytkowników fak-
tem braku odpowiedniej infrastruktury ładowania. W konsekwencji 
może utrwalić się postrzeganie pojazdu elektrycznego jako niefunk-
cjonalnego. Z kolei nadmierna koncentracja na infrastrukturze bez 
rozwoju rynku pojazdów wymusza angażowanie dużych środków w 
przedsięwzięcie jeszcze przez dłuższy czas nierentowne.
 • Wzorcowa rola administracji – administracja publiczna ma w 
projekcie rozwoju elektromobilności podwójną rolę. Z jednej stro-
ny, koordynuje całość przedsięwzięcia, dbając o odpowiednie tem-
po zmian w poszczególnych sferach. Z drugiej strony, jest odbiorcą 
zmian, do których impuls generuje, korzystając z tworzącego się 
rynku infrastruktury i pojazdów.

PRE wskazuje trzy główne fazy rozwoju elektromobilności120:
 • I faza (2017–2018) będzie miała charakter przygotowawczy: 
stworzone zostaną warunki rozwoju elektromobilności po stronie 
regulacyjnej oraz ukierunkowane zostanie finansowanie publiczne.
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 • II faza (2019–2020) – w wybranych aglomeracjach zbudo-
wana zostanie infrastruktura zasilania pojazdów elektrycznych; zin-
tensyfikowane zostaną zachęty do zakupu pojazdów elektrycznych. 
Oczekiwana jest komercjalizacja wyników badań z obszaru elektro-
mobilności rozpoczętych w fazie I oraz wdrożenie nowych modeli 
biznesowych upowszechnienia pojazdów elektrycznych. 
 • W III fazie (2020–2025) zakłada się, że rynek elektromobil-
ności osiągnie dojrzałość, co umożliwi stopniowe wycofywanie in-
strumentów wsparcia.

PRE postuluje następujące obszary interwencji publicznej:
 • Wypromowanie pojazdów elektrycznych jako środka trans-
portu w miastach przyszłości;
 • Rozwój rynku pojazdów – kreowanie popytu;
 • Finansowanie rozwoju przemysłu – kreowanie podaży;
 • Wprowadzenie odpowiednich regulacji – zniesienie barier;
 • Integracja elektromobilności z inteligentną siecią.

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych

Głównym narzędziem wdrożenia PRE jest Ustawa o elektromobilno-
ści i paliwach alternatywnych, przyjęta przez Sejm 11 stycznia 2018 r. 
Określa ona zasady rozwoju i funkcjonowania infrastruktury służącej 
do wykorzystania paliw alternatywnych w transporcie, w tym wyma-
gania techniczne, jakie ma spełniać ta infrastruktura oraz związane  
z nią obowiązki podmiotów publicznych. Ustawa wprowadza: 
 • Definicje ładowania pojazdów elektrycznych jako nowy ro-
dzaj działalności gospodarczej – według Ustawy, usługa ładowania 
nie stanowi sprzedaży energii elektrycznej w rozumieniu ustawy Pra-
wo energetyczne i dlatego nie będzie wymagała koncesji. Stanowi 
to zachętę dla przedsiębiorstw zainteresowanych działalnością w tej 
branży. 
 • Zdefiniowany udział pojazdów elektrycznych we flocie urzę-
dów - Ustawa wprowadza obowiązek zapewnienia, z nielicznymi 
wyjątkami, 50% udziału elektrycznych samochodów we flocie użyt-
kowanej przez urzędy centralne. Wartość wskaźnika będzie osiąga-
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na stopniowo: 10% – od dnia 1 stycznia 2020 r., 20% od dnia 1 stycz-
nia 2023 r i 30% od 1 stycznia 2025 r. Podobne przepisy dotyczą 
jednostek samorządu terytorialnego, których liczba mieszkańców 
nie przekracza 50 000. W ich flocie udział pojazdów elektrycznych 
obsługujących urząd od 1 stycznia 2020 r. ma wynieść 10%, a doce-
lowo ma być równy lub wyższy niż 30% liczby użytkowanych pojaz-
dów. Także udział autobusów zeroemisyjnych w taborze na obsza-
rze tej jednostki samorządu terytorialnego będzie musiał wynosić 
co najmniej 30%. Także w tym przypadku ustawodawca przewidział 
etap dojścia do wymaganego wyniku: 5% od 1 stycznia 2021 r., 10% 
od 1 stycznia 2023 r. i 20% od 1 stycznia 2025 r.
 • Specjalne przywileje dla samochodów elektrycznych - w celu 
rozpowszechnienia samochodów elektrycznych Ustawa nadaje ich 
właścicielom szereg przywilejów, m.in.:
- wprowadza możliwość powołania przez gminy stref czystego trans-
portu, które będą przeznaczone wyłącznie dla samochodów elek-
trycznych oraz samochodów na gaz ziemny;
- wprowadza możliwość korzystania przez „elektryki” z darmowych 
miejsc postojowych w strefach płatnego parkowania; 
- wprowadza możliwość korzystania z buspasów; 
- znosi akcyzę na samochody elektryczne;     
- wprowadza korzystniejsze odpisy amortyzacyjne dla firm.  
Należy podkreślić, że w pierwotnej wersji projektu ustawy propo-
nowane było wprowadzenie opłaty za wjazd do strefy czystego 
transportu dla pojazdów niespełniających określonych kryteriów 
w wysokości nie wyższej niż 2,50 zł za godzinę i 25 zł za dobę, ale 
po protestach wycofano ten przepis. Po uchwaleniu ustawy pomysł 
wrócił jednak w projekcie nowelizacji ustawy o biokomponentach  
i biopaliwach ciekłych. Projekt wskazuje, że opłata może być wyko-
rzystania na oznakowanie tychże stref, zakup autobusów zeroemi-
syjnych bądź analizę kosztów i korzyści związanych z wykorzysta-
niem w komunikacji miejskiej autobusów zeroemisyjnych.
 • Ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych 
oraz sposób ich realizacji - Ustawa tworzy wymóg opracowania 
przez ministra właściwego ds. energii „Krajowych Ram Polityki Roz-
woju Infrastruktury Paliw Alternatywnych”, które następnie Rada Mi-
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nistrów przyjmuje w drodze uchwały. Wobec przyjęcia „Krajowych 
Ram” przez Radę Ministrów już w marcu 2017 r. Ustawa jedynie 
sankcjonowała wymóg prawny.

Utworzenie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu 

W marcu 2018 r. została przyjęta Ustawa o biokomponentach i bio-
paliwach, zgodnie z którą ma powstać Fundusz Niskoemisyjnego 
Transportu. Zadaniem Funduszu będzie finansowanie projektów 
związanych z rozwojem elektromobilności oraz transportu oparte-
go na paliwach alternatywnych, a więc projekty wymienione m.in. 
w Planie Rozwoju Elektromobilności w Polsce oraz w Krajowych 
Ramach Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw Alternatywnych. Na-
tomiast środki, które otrzyma NFOŚiGW, służyć będą realizacji pro-
jektów mających na celu zmniejszenie zanieczyszczenia powietrza. 
Przychodami funduszu będą m.in. środki z budżetu państwa w ra-
mach wpływów z podatku akcyzowego, wpływy z tytułu opłaty za-
stępczej oraz środki przekazywane przez operatora systemu przesy-
łowego elektroenergetycznego. Nowelizacja ustawy przyjęta przez 
Sejm w czerwcu 2018 r. zakłada także wprowadzenie nowej opłaty 
emisyjnej w wysokości 80 zł od 1000 litrów wprowadzonych na pol-
ski rynek benzyny silnikowej i oleju napędowego. Środki z opłaty 
emisyjnej stanowić będą przychód NFOŚiGW (85 proc.) i Funduszu 
Niskoemisyjnego Transportu (15 proc.). Zgodnie z przedstawioną 
propozycją obowiązek zapłaty opłaty emisyjnej ciążyć będzie na 
producentach paliw silnikowych (benzyn silnikowych i olejów napę-
dowych), importerach paliw silnikowych oraz podmiotach sprowa-
dzających paliwa z innych państw UE.
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Ocena Strategii 
Rozwoju Elektromobilności 

W SKRÓCIE:

Rozwój elektromobilności na świecie, a także w Polsce, należy 
oceniać pozytywnie. Transport jest dziedziną gospodarki mającą 
ogromny wpływ na środowisko. Ponieważ stan powietrza w wie-
lu miastach Polsce jest katastrofalny, konieczne są szybkie zmiany 
technologiczne, pozwalające na ograniczenie emisji szkodliwych 
substancji. Drugim bardzo ważnym skutkiem elektromobilności jest 
ograniczenie konsumpcji, a zatem także importu ropy naftowej, co 
poprawi bilans handlowy. Wzrost zapotrzebowania na energię elek-
tryczną pozwoli też sfinansować utrzymanie budowanych nowych 
mocy wytwórczych.  

Należy jednak stwierdzić, że w segmencie indywidualnego trans-
portu drogowego wdrożenie nowej technologii może być trudne. 
Z dużym prawdopodobieństwem można co prawda przewidzieć, 
że rozwój technologii baterii będzie powodował stopniowy wzrost 
atrakcyjności „elektryków”, ale proces ten potrwa wiele lat. Z tego 
powodu fundamentalnym wyzwaniem jest opracowanie strategii 
okresu przejściowego między epokami samochodów spalinowych i 
elektrycznych. Zasadnicze pytanie brzmi, czy władze publiczne po-
winny za pomocą różnych narzędzi przyspieszać rozwój elektromo-
bilności. Polski rząd odpowiedział na to pytanie twierdząco, a jedną 
z głównych przesłanek do podjęcia decyzji o wsparciu dla tej gałęzi 
przemysłu była wola pobudzenia rozwoju polskich firm. Oceniono, 
że wiele z nich może skorzystać z tworzącego się „ekosystemu” 
elektromobilności. 

W SKRÓCIE:

W okresie przejściowym od epoki  samochodów 
spalinowych do epoki  pojazdów elektrycznych rząd 
powinien przyjąć strategię „miękkiego” wsparcia 
elektromobilności w indywidualnym  transporcie 
drogowym.

Cel, jakim jest uzyskanie wskaźnika miliona 
samochodów elektrycznych do 2030 r., 
należy uznać zarówno za nierealny,
 jak i niezasadny.



Poniżej przedstawione zostaną ocena i korekta rządowej Strategii 
Rozwoju Elektromobilności, bazująca na bardziej powściągliwych 
prognozach w kwestii potencjalnego wpływu nowej technologii na 
rozwój innowacyjności w Polsce. W analizie oszacowane zostanie 
realne tempo zmian, a także w większym stopniu niż w opracowa-
niach rządowych uwzględnione zostaną cele transportowe. Ocenie 
poddano zarówno zdefiniowane przez władze publiczne cele roz-
woju elektromobilności w Polsce, jak i narzędzia, za pomocą któ-
rych rząd chce je osiągnąć.

Cele rozwoju elektromobilności w Polsce

 Poprawa jakości powietrza (+)

Główną przyczyną wzrostu znaczenia elektromobilności na świecie 
są narastające problemy związane z zanieczyszczeniem powietrza, 
na które szczególnie narażeni są mieszkańcy dużych aglomeracji 
miejskich. Polska zaś w tym zakresie jest niechlubnym liderem w 
gronie państw UE, co zresztą rząd wyraźnie zauważa w PRE. We-
dług raportu WHO121, wśród 50 najbardziej zanieczyszczonych 
europejskich miast i miasteczek, aż 33 położone są właśnie w Pol-
sce. Według Europejskiej Agencji Ochrony Środowiska 6 z 10 naj-
bardziej zanieczyszczonych miast w Europie leży w naszym kraju. 
Utrzymywanie się takiego stanu rzeczy ma swoje daleko idące kon-
sekwencje. Zanieczyszczenie powietrza doprowadza do śmierci  
44 tys. osób rocznie122, co oznacza, że codziennie z powodu znajdu-
jących się w powietrzu szkodliwych pyłów i związków chemicznych 
umiera 120 osób. Tlenki azotu, tlenki węgla oraz pyły zawieszo-
ne PM10 i PM2.5 mają negatywny wpływ na funkcjonowanie układu 
krwionośnego i oddechowego, a długotrwałe narażanie na ich od-
działywanie zwiększa prawdopodobieństwo wystąpienia schorzeń 
narządów oddechowych, zawału serca czy też udaru mózgu. Powo-
duje to nie tylko koszty zdrowotne dla społeczeństwa, ale także ma 
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121       Światowa Organizacja Zdrowia uwzględniła w raporcie poziom pyłu zwieszonego PM2.5, będącego jednym  
z najbardziej szkodliwych spośród wszystkich zanieczyszczeń. 

122      Transport-publiczny.pl, Rząd przyjął Plan Rozwoju Elektromobilności w Polsce, http://www.pap.pl/aktualnosci/
news,530342,eksperci-liczba-osob-z-przewleklymi-chorobami-pluc-bedzie-rosla.html (dostęp 27.05.2018)



swoje konsekwencje finansowe, np. zwiększone koszty opieki me-
dycznej. Oczywiście, transport drogowy nie jest jedynym źródłem 
zanieczyszczenia powietrza, niemniej w istotny sposób przyczynia 
się on do wzrostu niekorzystnych zjawisk. Według danych Instytutu 
Ochrony Środowiska, w krajowym bilansie emisji transport drogo-
wy odpowiada za 32% tlenków azotu NOX, 20,2% tlenków węgla 
CO, 22% NMLZO123, 8,7% pyłów PM10 oraz 12,9% pyłów PM2.5

124. 
Samochody elektryczne i hybrydowe emitują mniej pyłu z klocków 
hamulcowych, bo w dużej mierze odzyskują energię z hamowania, 
nie emitują także najbardziej szkodliwych tlenków azotów i siarki 
(NOx i SOx).  

Elektromobilność stanowi więc, obok likwidacji źródeł niskiej emisji, 
szansę na poprawę jakości powietrza w miastach, która powinna być 
potraktowana jako główny cel wdrażania niskoemisyjnych środków 
transportu. Należy przy tym podkreślić, że samochody elektryczne 
nie muszą przyczynić się do obniżenia emisji dwutlenku węgla. Jeśli 
energia elektryczna zasilająca „elektryki” będzie pochodzić z wę-
gla, co planuje polski rząd, to emisja CO2 nie zostanie zredukowana, 
ponieważ spadek emisji transportowej zostanie zbilansowany wzro-
stem emisji elektrowni węglowych. Ponadto badania pokazują, że 
już samo wyprodukowanie baterii wiąże się z dużą emisją CO2

125.

 Dywersyfikacja źródeł dostaw paliw kopalnianych (+)

Złoża gazu i ropy, które posiada Polska, nie zaspokajają wewnętrzne-
go zapotrzebowania na te surowce. W 2015 r. krajowe zużycie ropy 
naftowej sięgnęło 26,1 mln ton, natomiast z zagranicy do kraju trafiło  
26,5 mln ton, przy własnej produkcji wynoszącej zaledwie 0,9 mln 
ton126, co oznacza, że ok. 97% ropy Polska importuje. Roczne wy-
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123       Niemetanowe Lotne Związki Organiczne

124      Instytut Ochrony Środowiska-Państwowy Instytut Badawczy, Krajowy bilans emisji SO2, NOx, CO, NH3, NMLZO, 
pyłów, metali ciężkich i TZO w układzie klasyfikacji SNAP i NFR. Raport podstawowy, Warszawa 2015

125      Szwedzki Instytut Środowiska (IVL), Szokujący raport. Samochody elektryczne nie są ekologiczne!, http://mo-
toryzacja.interia.pl/wiadomosci/producenci/news-szokujacy-raport-samochody-elektryczne-nie-sa-ekologiczne,-
nid,2411032#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=chrome (dostęp 27.05.2018) 

126      GUS, Energia, 2016, https://stat.gov.pl/files/gfx/portalinformacyjny/pl/defaultaktualnosci/5485/1/4/1/
energia2016.pdf 



datki z tego tytułu sięgały w ostatniej dekadzie między 10 a 20 mld 
dol. w zależności od kursu dolara, ceny ropy na światowych rynkach 
i krajowego zapotrzebowania127. Oznacza to, że tylko z tego tytułu 
rokrocznie transferowane jest z Polski za granicę między 2% a 4% 
polskiego PKB.

Rząd słusznie zakłada, że rozwój elektromobilności stwarza możli-
wość ograniczenia zapotrzebowania na paliwa konwencjonalne, 
a co za tym idzie, daje szansę na poprawę bilansu handlowego. 
Należy zaznaczyć, że ten aspekt ma większe znaczenie niż wzrost 
bezpieczeństwa energetycznego, ponieważ Polska posiada infra-
strukturę umożliwiającą dywersyfikację dostaw, a więc gwarantują-
cą dostępność potrzebnej ropy. Mimo wysokiego udziału importu w 
konsumpcji, nie ma więc zagrożenia skutecznego odcięcia dostaw 
ze strony dostawców.

 Wsparcie dla polskiego sektora energetycznego (+/-)

Implementacja napędów elektrycznych pozwoli oprzeć transport 
o energię elektryczną krajowej produkcji, która może być uzyski-
wana z posiadanych przez nas źródeł, tj. węgla, OZE, docelowo 
atomu, co oznacza, że istotny strumień wydatków polskich kon-
sumentów energii zostanie skierowany do krajowych, a nie za-
granicznych podmiotów, co również ma znaczenie. Według rzą-
dowego Planu Rozwoju Elektromobilności, osiągnięcie liczby  
1 mln aut elektrycznych w Polsce do 2025 r. będzie wiązało się  
z wygenerowaniem dodatkowego popytu na energię na poziomie  
4,3 TWh rocznie, co zapewni sektorowi energetycznemu dodatkowe  
20 mld zł ze sprzedaży energii. Pozyskane w ten sposób środki będą 
poprawiać sytuację finansową koncernów energetycznych. Nale-
ży podkreślić, że w przypadku Polski motywacja ta odgrywa duże 
znaczenie, ponieważ największe podmioty tego sektora to polskie 
koncerny kontrolowane przez Skarb Państwa. Zrozumiała jest wiec 
szczególna „troska” ze strony decydentów o ich zaplecze finanso-
we. Rządowi zależy jednak przede wszystkim na zapewnieniu im 
możliwości zbytu energii w sytuacji spadającej energochłonności 
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polskiej gospodarki, co z kolei jest skutkiem unijnych zobowiązań 
w zakresie polityki energetyczno-klimatycznej oraz polityki efektyw-
ności energetycznej. 

Elektromobilność stanowi więc dla PGE, Tauronu, Enei oraz Energi 
szansę na choćby częściową kompensację kosztów, jakie ponoszą 
z tytułu zmiany modelu biznesowego wymuszonego przez UE.   

Dodatkową korzyścią dla koncernów energetycznych z tytułu 
elektromobilności będzie to, że zwiększenie zapotrzebowania na 
energię elektryczną dotyczyć będzie przede wszystkim tzw. „doli-
ny nocnej”, co będzie wynikać z faktu, że ładowanie samochodów 
w nocy jest optymalne z punktu widzenia jego funkcjonalności (sa-
mochód ładuje się w czasie, kiedy nie jest użytkownikowi potrzeb-
ny) i najtańsze (nocna taryfa jest najtańsza). Włączenie pojazdów 
elektrycznych w system elektroenergetyczny może doprowadzić 
do obniżenia zapotrzebowania na moc w szczytach, a zwiększyć w 
okresach pozaszczytowych. Dzięki temu ograniczyć będzie można 
koszty utrzymywania bloków energetycznych wykorzystywanych 
tylko kilka godzin w ciągu dnia. Należy jednak podkreślić, że elek-
tromobilność będzie oznaczać nie tylko dodatkowy zysk dla firm, 
ale także wyzwanie związane z rozbudową sieci energetycznej, 
która pochłonie część dodatkowych przychodów.

Elektromobilność będzie stanowić bodziec rozwojowy dla polskiej 
energetyki, ale ten cel należy potraktować jako wspierający, a nie 
pierwszorzędny w rozwoju elektromobilności. Promocja samocho-
dów elektrycznych nie powinna więc opierać się na założeniu, że 
dzięki nim zwiększy się zapotrzebowanie na energię elektryczną. 
Takie podejście mogłoby rodzić nieuzasadnioną pokusę, by finan-
sować wszelkie inwestycje państwowych spółek energetycznych, 
szczególnie te o wątpliwej rentowności (np. elektrownia węglowa 
w Ostrołęce). To sektor energetyczny powinien dostosować się do 
tempa rozwoju elektromobilności, a nie na odwrót.   
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 Impuls rozwojowy dla polskiego przemysłu (+/-)

Rozwój elektromobilności daje szansę wielu nowym podmiotom na 
wejście w lukratywny łańcuch wartości, jaki tworzy ta branża. Możli-
wość tę zauważa również premier Mateusz Morawiecki, który zmia-
ny w przemyśle motoryzacyjnym traktuje jako koło zamachowe rein-
dustrializacji naszej gospodarki oraz szansę na budowę przemysłu 
wysokich technologii. Wielokrotnie wskazywał, że podmioty nieist-
niejące jeszcze podczas rewolucji przemysłowej są dziś uzależnione 
od firm, które zajęły wówczas dominujące pozycje na rynku. Elek-
tromobilność stwarza szansę na zmianę układu sił w sektorze moto-
ryzacyjnym. Największy atut globalnych koncernów, jakim jest silnik 
Diesla, jest dziś powszechnie odrzucany, a w niedalekiej przyszło-
ści może być wręcz zakazany128. Stwarza to szansę nowym firmom,  
a także „goniącym” gospodarkom na zajęcie dogodnej, niedo-
stępnej do niedawna pozycji na rynku motoryzacji129. PRE wyraźnie 
podkreśla, że warunkiem udanego „pościgu” jest zaangażowanie 
państwa, ponieważ kluczowe jest stworzenie wiarygodnego planu 
rozwoju ekosystemu, dzięki któremu polscy producenci otrzymają 
uzasadnienie dla dodatkowych nakładów na rozwój działalności. 

Rząd postrzega więc elektromobilność jako narzędzie polityki prze-
mysłowej, licząc, że podmioty, które z pomocą państwa wejdą  
w „ekosystem” elektromobilności, będą stanowiły istotną wartość 
dodaną polskiej gospodarki. Zainwestowane zasoby w projekt pol-
skiego samochodu elektrycznego oraz popularyzacja „elektryków” 
w polskich miastach mają stanowić inwestycję, która się zwróci dzię-
ki zajęciu dogodnego miejsca w łańcuchu wartości dodanej nowe-
go sektora. 

Za zasadne należy uznać wsparcie państwa dla rozwoju ekosyste-
mu bezemisyjnego transportu publicznego, ponieważ poprzez rolę 
gwaranta rozwoju rynku, a także pośrednika między zgłaszającymi 
popyt i zapewniającymi podaż, państwo stwarza klarowną perspek-
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128    Forsal.pl, Niemieckie miasta z zakazem wjazdu dla diesli? Orzeczenie sądu otwiera furtkę, http://forsal.pl/
artykuly/1107468,niemieckie-miasta-z-zakazem-wjazdu-dla-diesli-orzeczenie-sadu-otwiera-furtke.html (dostęp 
27.05.2018)

129       Zob. Polski Program Elektromobilności



tywę rozwoju branży, wypełniając instytucjonalną lukę. Skoordyno-
wanie procesu dopasowania autobusów elektrycznych do oczeki-
wań miast, rozwoju innowacyjności oraz stworzenia mechanizmów 
współfinansowania zakupów może być realnym wsparciem dla pol-
skiej gospodarki. 

Należy jednak wyraźnie podkreślić, że o ile dla producentów au-
tobusów i pojazdów specjalnych elektromobilność stanowi realną 
szansę rozwojową, o tyle w wypadku transportu indywidualnego 
takie założenie jest bardzo dyskusyjne. Polska nie ma bowiem liczą-
cych się podmiotów w sektorze indywidualnego transportu drogo-
wego. Polskie przedsiębiorstwa pełnią funkcję podwykonawców 
wobec globalnych koncernów, a to nie uprawnia do optymistyczne-
go założenia, że za pomocą państwowych zasobów oraz koordyna-
cji będą one w stanie stworzyć polską markę samochodu elektrycz-
nego, która stanie się konkurencyjna wobec oferty globalnych firm. 
Stworzenie atrakcyjnego produktu, który zyska zaufanie nabywców, 
wymaga ogromnych wydatków na badania i rozwój oraz doświad-
czenia na każdym etapie łańcucha wartości. Co ciekawe, w PRE 
wprost wskazane są przykłady Tesli, Google czy Apple jako nowych 
graczy na rynku motoryzacyjnym, co ma dowodzić, że elektromo-
bilność rodzi swoiste „windows of opportunity”. Zgadzając się z tą 
obserwacją, za błędną należy uznać tezę, że w przypadku pojazdu 
elektrycznego bariery wejścia na rynek są niskie. Najlepszym tego 
dowodem są… wymienione koncerny, których wydatki na badania  
i rozwój znacząco przekraczają możliwości zarówno polskich przed-
siębiorstw, jak i środków publicznych. 

Co ciekawe, PRE słusznie wskazuje na mało eksponowaną w deba-
cie publicznej barierę rozwoju ekosystemu elektromobilności, jaką 
jest tworzący się dopiero kapitał społeczny, którego niewystarcza-
jący poziom utrudnia współpracę między podmiotami, nawet jeśli 
wszystkie strony mają wspólny interes w jej prowadzeniu. Innym 
przejawem niskiego poziomu kapitału społecznego jest brak trady-
cji współpracy nauki z biznesem, co przekłada się na brak rozwinię-
tych instytucji takiej współpracy. 
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Próbując przewidzieć konsekwencje elektromobilności dla polskie-
go przemysłu, warto zwrócić uwagę nie tylko na szanse związane 
z budową nowych zakładów, jak w przypadku Toyoty czy Volkswa-
gena, ale także tych przedsiębiorstw, które mają potencjał rozwoju 
w ekosystemie elektromobilności. Brakującym elementem diagnozy 
sytuacji jest jednak zwrócenie uwagi, że elektromobilność rodzi tak-
że wyzwania dla polskich poddostawców, którzy są silnie związani  
z koncernami specjalizującymi się w napędach benzynowych  
i dieslowych. Należy pamiętać, że wiele obecnie funkcjonujących 
na polskim rynku firm jest elementem łańcucha wartości globalnych 
koncernów motoryzacyjnych, których pozycja rynkowa jest zagrożo-
na w wyniku odchodzenia od silników spalinowych. Spadek popytu 
na pojazdy napędzane olejem napędowym i benzyną dla wielu pol-
skich poddostawców może więc oznaczać osłabienie pozycji. Poja-
wienie się nowego łańcucha wartości i innej hierarchii podmiotów 
w tym ekosystemie wcale nie musi być bardziej korzystne od utrzy-
mania status quo. Może się bowiem okazać, że rola poddostawców  
w obecnym systemie, choć nie jest najbardziej lukratywna, to daje re-
alne korzyści w przeciwieństwie do nowego „rozdania” w sektorze 
motoryzacyjnym, które może się okazać korzystne dla innych pod-
miotów. W związku z powyższym postrzeganie elektromobilności  
w indywidualnym transporcie drogowym jako bodźca rozwojowe-
go dla polskiego przemysłu uznać należy za dyskusyjne.

 Wspieranie polityki transportowej (-)

Brakującym elementem PRE jest klarowne wskazanie, że polity-
ka wspierania elektromobilności powinna uwzględniać nie tylko 
kwestie środowiskowe, energetyczne czy przemysłowe, ale także 
transportowe, a więc odpowiadać na pytanie, czy promocja elek-
tromobilności stanowi optymalne rozwiązanie problemów systemu 
komunikacyjnego. O ile w przypadku czynników środowiskowych 
czy energetycznych elektromobilność ma istotne zalety, o tyle jej 
znaczenie jako narzędzia osiągania celów polityki transportowej jest 
dyskusyjne. Mając na uwadze coraz bardziej uciążliwe zakorkowa-
nie miast i coraz mniejsze możliwości rozbudowy dróg, podstawo-
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wą potrzebą jest optymalizacja ruchu transportowego w miastach. 

Można to zrobić np. poprzez zachęcanie kierowców do korzystania 
z alternatywnych rozwiązań, takich jak komunikacja zbiorowa (wraz 
z parkingami park and ride) lub rowerowa. Tak zdefiniowany priory-
tet oznacza konieczność szukania w pierwszej kolejności rozwiązań 
zachęcających kierowców samochodów spalinowych do przesiada-
nia się na inny rodzaj transportu (rower/tramwaj/autobus/metro/
pociąg) aniżeli inny rodzaj samochodu. Dążenie do zastępowania 
samochodu wysokoemisyjnego samochodem niskoemisyjnym nie 
powinno więc przysłonić podstawowych celów, jakimi są ogranicze-
nie liczby samochodów w miastach i rozwój komunikacji zbiorowej. 
Sposoby wspierania elektromobilności powinny więc być tak zapro-
jektowane, aby zachęcając do korzystania z coraz bardziej ekolo-
gicznych pojazdów, nie zniechęcać do rezygnacji z samochodów na 
rzecz komunikacji zbiorowej.  

Narzędzia wsparcia państwa

 Infrastruktura (+)

Z pewnością pożądane jest stworzenie warunków do powstawania 
podstawowej infrastruktury, gwarantującej minimum funkcjonalno-
ści samochodom elektrycznym. Wynika to z sygnalizowanego dyle-
matu sprzężenia zwrotnego między niewielką liczbą samochodów  
a brakiem infrastruktury, co powoduje, że potrzebna jest interwencja 
publiczna. Liczba i rozmieszczenie ładowarek powinny, na obecny 
moment, zapewniać nie tyle komfort użytkowania, ile poczucie ele-
mentarnego bezpieczeństwa. Obecnie nawet zdeterminowani fani 
elektrycznych samochodów nie decydują się na zakup z powodu 
braku choćby minimalnej liczby ładowarek na drogach. Podstawo-
wa infrastruktura jest potrzebna jako punkt wyjścia do jej rozbudowy 
w razie dalszego zwiększania się atrakcyjności cenowej samocho-
dów elektrycznych. Jest ona także przydatna z powodów wizerun-
kowych, których nie można pomijać. Nad Polską, z powodu m.in. 
osłabiania restrykcyjności celów polityki energetyczno-klimatycznej  
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w UE, ciąży wizerunek państwa niedbającego o nowoczesne roz-
wiązania technologiczne poprawiające ochronę środowiska. Skoor-
dynowanie działań w zakresie rozbudowy podstawowej infrastruk-
tury umożliwi nie tylko korzystanie z samochodów elektrycznych, 
ale także wizerunkową ucieczką z pozycji „laggards” w klasyfikacji 
odbiorców innowacji130. Przyjęty plan rozbudowy stacji ładowania  
w Krajowych Ramach wpisuje się w powyższe oczekiwania. 

Należy jednak podkreślić, że ciężar budowy potrzebnej infrastruk-
tury powinien zostać przerzucony na sektor prywatny, który już dziś  
z powodzeniem udostępnia kolejne ładowarki. Rola państwa po-
winna ograniczyć się wyłącznie do stworzenia optymalnych wa-
runków budowy tego typu urządzeń oraz optymalnego otoczenia 
prawnego.

 Regulacje (+)

Uchwalone akty prawne, w tym przede wszystkim Ustawa o elektro-
mobilności i paliwach alternatywnych stanowią dobrą bazę prawną. 
Definiuje ona podstawowe kwestie techniczne, jak usługa ładowa-
nia, a także rozwiewa wątpliwość co do konieczności pozwolenia 
na budowę stacji ładowania (będzie potrzebne jedynie zgłoszenie).  
W ustawie doprecyzowano stosunki prawne na linii operator sys-
temu dystrybucyjnego – operator infrastruktury – dostawca usłu-
gi ładowania – użytkownik pojazdu. Ustawa określa także kwestię 
odpowiedzialności poszczególnych instytucji publicznych. 

Problematyczny był jedynie wymóg kontroli każdej ogólnodostęp-
nej stacji ładowania samochodów elektrycznych przez Urząd Do-
zoru Technicznego pod groźbą dotkliwej kary finansowej. Do dziś 
jednak minister nie wydał rozporządzenia regulującego, jak UDT 
ma dokonywać kontroli, co wstrzymuje instalowanie nowych łado-
warek. W lipcu 2018 r. na skutek nowelizacji ustawy o biopaliwach  
i biokomponentach zmieniono również przepisy w ustawie o elek-
tromobilności, które umożliwiają eksploatację nowo wybudowa-
nych ładowarek przed wydaniem rozporządzenia. 
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 Wsparcie badawcze (+)

Zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w elektromobilności wią-
że się ze znacznie większym ryzykiem wystąpienia tzw. „chorób 
wieku dziecięcego”. Przy ograniczonej współpracy producenta 
z przewoźnikiem, oczekującym pojazdu sprawdzonego i nieza-
wodnego od samego początku eksploatacji, możliwe są konflikty, 
nierzadko mające swój finał w sądzie. Wzorem rozwiązań kana-
dyjskich zalecane jest zatem realizowanie projektów związanych 
z elektromobilnością w oparciu o ścisłą współpracę producenta, 
odbiorcy i ośrodków badawczo-rozwojowych, obejmującą także 
bieżące monitorowanie i udoskonalanie pojazdu. Nie sprzyja temu 
formuła dotychczas stosowanych dofinansowań unijnych, narzu-
cających nieprzekraczalne terminy dostaw finalnego produktu. Tak 
sformułowane programy wsparcia premiują konstrukcje dojrzałe, 
najczęściej bazujące na zamontowaniu w krajowym nadwoziu im-
portowanych gotowych zestawów napędowych. Dlatego należy 
pochwalić innowacyjny model współpracy partnerstwa innowa-
cyjnego między odbiorcami (miasta), zamawiającym (państwo) 
a producentami (firmy) rozpoczęty przez NCBiR w Programie na 
rzecz Bezemisyjnego Transportu Publicznego. Stanowi on ciekawą 
propozycję, umożliwiającą wielostronne korzyści. 

Istotną kwestią pozostaje bezpośrednie zaangażowanie we wdra-
żanie pojazdów elektrycznych krajowych ośrodków badawczo-roz-
wojowych oraz instytucji publicznych, nie tylko na etapie przygo-
towania pojazdów i wprowadzenia ich do ruchu, ale także podczas 
dalszej eksploatacji. Współpraca powinna mieć na celu nie tylko 
ciągłe udoskonalenie rozwiązań technologicznych stosowanych  
w pojazdach, ale także maksymalizację korzystnych efektów, np. 
poprzez dobranie pojazdów do tras zapewniających najlepsze 
osiągi dla autobusów. Zaangażowanie państwowych jednostek 
badawczych powinno być dodatkowo uzupełnione o rozwój szkol-
nictwa zawodowego, w tym wyższego, co przyczyniłoby się do 
podniesienia poziomu nauczania i rozwijania przyszłych zasobów 
kadrowych.  
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Stymulowanie popytu (+/-)

Rozważając stymulację popytu pojazdów zeroemisyjnych jako narzę-
dzia promocji, należy mieć na uwadze, że implementacja napędów 
elektrycznych przynosi największe korzyści w przypadku pojazdów 
komunikacji miejskiej, pojazdów eksploatowanych przez przed-
siębiorstwa gospodarki komunalnej oraz docelowo także przez 
przedsiębiorstwa transportu drogowego, szczególnie samochody 
dostawcze, które pokonują duże roczne dystanse. Ze względu na 
cykliczność i powtarzalność tras, duże roczne przebiegi, eksploata-
cje w ścisłych centrach, zdolność pozyskania środków unijnych oraz 
potencjał polskiego przemysłu za zasadne należy uznać określenie 
minimalnej wielkości floty autobusów elektrycznych w transporcie 
publicznym organizowanym przez samorządy. Stworzenie większe-
go zapotrzebowania na transport publiczny jest szansą dla polskich 
przedsiębiorstw, które produkują elektryczny tabor dla komunikacji 
zbiorowej. Wsparcie dla elektrycznych autobusów współgra zarów-
no z głównymi celami polityki transportowej, jak i przemysłowej. 
Stworzenie klarownej perspektywy popytowej jest bardzo istotne 
dla planowania rozwoju polskich producentów autobusów, którzy 
w ten sposób mogą uzyskać przewagę konkurencyjną. Koszt sty-
mulacji powinien więc zostać zrekompensowany korzyściami nie 
tylko ekologicznymi, ale także gospodarczymi. Należy przy tym 
podkreślić, że rządowa strategia silniejszej koordynacji zamówień 
publicznych autobusów elektrycznych dla samorządów jest narzę-
dziem zwiększającym popyt bez istotnych kosztów. Dodatkowym 
pomocnym narzędziem powinien być zestaw dobrych praktyk we 
wdrażaniu elektromobilności w komunikacji miejskiej, które będą 
wskazówką dla miast rozpoczynających inwestycje w elektryczną 
flotę pojazdów.

Stymulowanie popytu samochodów elektrycznych, np. w postaci 
określenia minimalnego poziomu „elektryków” we flocie pojazdów 
instytucji publicznych, zarówno urzędów centralnych, jak i jedno-
stek samorządowych, należy uznać za zbyt kosztowne. Mając na 
uwadze wysoki koszt zakupu „elektryków” w obecnym momencie, 
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wyposażanie instytucji publicznych w te pojazdy będzie rodzić wy-
sokie koszty publiczne, a efekt ekologiczny będzie nieproporcjo-
nalny do zainwestowanych środków. Liczba pojazdów samochodo-
wych eksploatowanych przez tego typu podmioty w stosunku do 
wszystkich poruszających się na naszych drogach jest zbyt mała, by 
można było zauważyć jakikolwiek spadek emisji substancji szkodli-
wych. Dlatego też widząc pilne potrzeby największych miast, które 
zmagają się z problemami środowiskowymi, uważamy, iż rządowe 
strategie powinny uwzględniać inne rodzaje napędów alternatyw-
nych, które ograniczają emisję szkodliwych substancji. Za właściwe 
należy więc uznać zdefiniowanie określonego pułapu pojazdów 
niskoemisyjnych w instytucjach publicznych, aby nie tylko popra-
wić jakość powietrza w miastach, ale także uwiarygodnić politykę 
ochrony środowiska. Z ewentualnymi inwestycjami w samochody 
elektryczne instytucje publiczne powinny się wstrzymać aż do mo-
mentu powstania odpowiedniej infrastruktury ładowania i obniże-
nia cen baterii elektrycznych. 

Również z powodów komunikacyjnych miasta nie powinny w syste-
mie car-sharingowym wymuszać kupna „czystych” „elektryków”, 
jeśli wiązałoby się to z podniesieniem kosztu usługi, ponieważ wy-
stąpi duże zagrożenie, że car-sharing się nie rozwinie. Paradoksal-
nie wymóg niskoemisyjności zamiast zeroemisyjności może okazać 
się nie tylko korzystny dla kieszeni kierowców, ale także dla poprawy 
jakości powietrza, ponieważ niskoemisyjne i tańsze samochody car-
-sharingowe mogą być, w przeciwieństwie do droższych elektrycz-
nych, atrakcyjną alternatywą dla wielu kierowców dziś korzystają-
cych z samochodów spalinowych. Wyższy koszt wynajmu pojazdu 
elektrycznego wobec samochodu hybrydowego może natomiast 
skutecznie zniechęcić kierowców do przesiadki z własnych samo-
chodów i tym samym ograniczyć redukcję spalin. 

Warto zwrócić uwagę, że bardziej intensywna promocja pojazdów 
niskoemisyjnych, a więc nieograniczanie jej do pojazdów zeroemi-
syjnych, jest także skuteczniejsza w dochodzeniu do celu, jakim jest 
ograniczenie konsumpcji ropy naftowej. Podobnie jak w przypadku 
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poprawy jakości powietrza, kierowcy przesiadający się ze starych 
diesli do samochodów niskoemisyjnych oszczędzą więcej ropy niż 
kierowcy przesiadający się z tych pojazdów do „elektryków” ze 
względu na bardzo ograniczoną skalę substytucji. 

 Zachęty/kary finansowe (+/-)

Bardzo ważnym kontekstem opracowywania zachęt finansowych 
jest struktura eksploatowanych w Polsce pojazdów. Większość  
z nich to samochody wysokoemisyjne, a więc potrzebne są zachęty 
do zmiany samochodu emitującego dużo zanieczyszczeń na jakikol-
wiek pojazd niskoemisyjny. Obecnie poza „elektrykami” i hybrydami 
plug-in posiadanie pojazdów o pozostałych rodzajach napędów nie 
jest w żaden sposób premiowane finansowo, a w przypadku konwen-
cjonalnych hybryd nawet prawnie (brak możliwości wjazdu do stref 
czystego transportu, brak zwolnień z opłat za parkowanie). W związ-
ku z tym za pożądane należy uznać wprowadzenie opłat za wjazd do 
strefy czystego powietrza proporcjonalnych do stopnia emisyjno-
ści (różny poziom cen dla różnych norm Euro 3, 4, 5, 6 i zwolnienie  
z opłat tylko dla samochodów elektrycznych). Podobną konstrukcję 
powinny mieć inne zachęty, tj. amortyzacja czy sposób obliczania 
akcyzy dla wszystkich niskoemisyjnych pojazdów. Narzędzia te 
powinny być uzależnione przede wszystkim od wysokości emi-
syjności, co będzie oznaczać, że samochody elektryczne otrzy-
mają najsilniejsze wsparcie, ale proporcjonalne do korzyści eko-
logicznych. Stworzenie narzędzia proporcjonalnie promującego 
pojazdy w zależności od emisji spalin jest bardziej racjonalne od 
wsparcia jedynie zeroemisyjnych pojazdów, ponieważ to właśnie 
samochody niskoemisyjne, a nie zeroemisyjne odpowiadają obec-
nie, i w najbliższym czasie wciąż będą odpowiadać, za obniżenie 
emisji spalin. Należy dodać, że wprowadzenie zwolnienia z akcyzy 
nie tylko dla samochodów elektrycznych nie spowoduje znaczą-
cego spadku zainteresowania kierowców zakupem „elektryków”, 
ponieważ są to pojazdy, które nawet po uwzględnieniu zwolnień  
z akcyzy pozostają stosunkowo drogie, a zatem są niedostępne dla 
większości polskich kierowców. 



Za zasadne narzędzie wsparcia samochodów elektrycznych należy 
uznać także opodatkowanie samochodów spalinowych w postaci 
opłaty emisyjnej. Opłata ta powinna być wprowadzona niezależnie 
od programów wspierania elektromobilności, ponieważ jest spra-
wiedliwym sposobem egzekwowania kosztów środowiskowych, 
które generują wysokoemisyjne pojazdy. Jest to bardziej sprawie-
dliwe narzędzie niż podatek od samochodów, ponieważ wysokość 
opłaty jest uzależniona od rzeczywistej częstotliwości użytkowania 
samochodu, a nie samego faktu posiadania. Ponadto opłata, po-
dobnie jak zwolnienie z akcyzy, jest także narzędziem promującym 
nie tylko pojazdy zeroemisyjne, ale także niskoemisyjne, proporcjo-
nalnie do stopnia emisyjności. Opłata paliwowa powinna pozwa-
lać finansować zakup zeroemisyjnego transportu publicznego oraz 
innych rozwiązań problemów komunikacyjnych (np. parkingi park 
and ride). 

Za zbyt kosztowne należy uznać finansowanie z opłaty paliwowej 
lub innego źródła publicznego dotacji dla kupujących samochody 
elektryczne, co zostało zapowiedziane przez ministra energii. Bio-
rąc pod uwagę obecne różnice w cenie samochodów elektrycz-
nych i ich spalinowych odpowiedników, efektywna kwota wspar-
cia musiałaby wynieść kilkadziesiąt tysięcy złotych. To oznacza, że 
osiągnięcie znaczącego efektu (z punktu widzenia poprawy jakości 
powietrza) wzrostu sprzedaży energii elektrycznej przez polskie fir-
my energetyczne oraz ograniczenia importu ropy naftowej, wyma-
gałoby wydania kwoty przekraczającej racjonalność ekonomiczną. 
Należy mieć także na uwadze społeczny aspekt dotacji. Mając na 
uwadze, że samochody elektryczne są obecnie relatywnie drogie, 
subsydia finansowane byłyby przez najmniej zamożną część społe-
czeństwa korzystającą ze starych wysokoemisyjnych samochodów 
i trafiłyby do najzamożniejszej części społeczeństwa, co naturalnie 
spotkałoby się ze sprzeciwem, który mógłby zostać przeniesiony na 
samą ideę elektromobilności. 

Powyższe zachęty należy ocenić jako wystarczające narzędzia finan-
sowego wsparcia. Wraz ze zniesieniem barier regulacyjnych i sko-
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ordynowaniem podstawowej infrastruktury do ładowania, stanowią 
one metody wsparcia wystarczające dla technologicznych pionie-
rów. „Innowatorzy” (wedle wspomnianej klasyfikacji E. Roggersa) to 
ok. 2,5% społeczeństwa, która jest chętna do kupna nowatorskiego 
towaru, nawet jeśli wiąże się to z niepewnością. Ryzyko jest w ich 
przypadku kompensowane satysfakcją i „zyskiem” wizerunkowym 
związanym z rolą „trendsettera”. Stworzenie warunków do nabycia 
przez tę grupę samochodów elektrycznych będzie torować drogę 
do rozpowszechnienia samochodów elektrycznych w przyszłości 
przez pozostałe grupy, gdy cena „elektryków” spadnie.

 Tworzenie podaży (-)

O ile strategiczny projekt „e-bus” jest uzasadniony potencjałem pol-
skich producentów autobusów, o tyle projekt „samochód elektrycz-
ny” takich podstaw nie ma. Stworzenie specjalnej spółki celowej, 
której zadaniem ma być m.in. kreacja nowych, inkluzywnych modeli 
biznesowych rozwoju elektromobilności w indywidualnym transpo-
rcie publicznym, należy uznać za decyzję bardzo kontrowersyjną. 
Skala wyzwań stojących przed takim zadaniem każe z dużą rezerwą 
ocenić szansę powodzenia takiego podmiotu. Dotychczasowa ak-
tywność spółki ElektroMobility Poland nie pozwala na większy opty-
mizm.

Należy pamiętać, że w przeciwieństwie do np. Chin, którym udało 
się skutecznie stymulować popyt na samochody elektryczne rodzi-
mej produkcji, w przypadku Polski będzie to znacznie trudniejsze. 
Obowiązujące przepisy UE uniemożliwiają prowadzenie strategii 
wstrzymywania importu samochodów zagranicznych w celu wykre-
owania popytu na krajowe produkty albo preferencyjne traktowanie 
w systemie zamówień publicznych polskich producentów. Ponad-
to wielkość rynku chińskiego, w tym rynku zamówień publicznych, 
pozwoliła chińskim producentom na opłacalną produkcję z myślą  
o zapotrzebowaniu lokalnym. W przypadku Polski – członka UE – 
możliwości stosowania narzędzi protekcjonistycznych są bardzo 
ograniczone, co oznacza, że wspieranie rozwoju elektromobilno-



ści w celu wykreowania polskich firm liczących się na nowym rynku 
może być bardzo trudne. Warto zwrócić uwagę na fakt, że nawet 
jeśli Polacy będą mieli możliwość kupna nieco tańszych samocho-
dów elektrycznych, to ze względu na stan swoich portfeli zdecydują 
się raczej na import używanego auta z zagranicy niż na dużo droższy 
nowy samochód produkowany w Polsce. Należy również podkre-
ślić, że wielkość polskiego rynku dla polskich przedsiębiorstw mają-
cych potencjał obecności w ekosystemie elektromobilności nie jest 
warunkiem sine qua non ich rozwoju, ponieważ ich produkty i usługi 
mogą być z powodzeniem sprzedawane za granicę. 

 Specjalne przywileje (-)

Za nieoptymalne należy uznać takie przywileje dla „elektryków”, jak 
poruszanie się po buspasach i korzystanie z darmowych parkingów. 
Te rozwiązania nie tylko nie będą mobilizowały do korzystania z ko-
munikacji publicznej, ale będą także obniżały efektywność publicz-
nego transportu. Świetnym przykładem wskazanego problemu jest 
Norwegia, gdzie uznano, że priorytetem nie powinno być zachęca-
nie do kupowania „elektryków”, ale do przesiadania się na publiczny 
transport. Z tego powodu planowane są ograniczenia specjalnych 
przywilejów dla „elektryków”. Ponadto, jak zostało wspomniane, 
badania dowodzą, że buspasy i darmowe miejsca parkingowe nie 
stanowią istotnego czynnika decydującego o kupnie samochodów 
elektrycznych.
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 Podsumowanie

W okresie przejściowym od epoki samochodów spalinowych do 
epoki pojazdów elektrycznych rząd powinien przyjąć strategię 
„miękkiego” wsparcia elektromobilności w indywidualnym trans-
porcie drogowym, polegającego na tworzeniu warunków mini-
malnej funkcjonalności samochodów elektrycznych poprzez roz-
wiązania znoszące podstawowe bariery. Strategia oczekiwania na 
naturalne obniżenie ceny „elektryków”, wynikające z szybkiego 
tempa rozwoju technologii i rozpowszechnienie ich bez silnego 
wsparcia państwa wydaje się bardziej zasadne niż „wyścigi” o to, 
jak najszybciej zwiększyć liczbę sprzedanych/wyprodukowanych/
użytkowanych samochodów elektrycznych oraz zainstalowanych ła-
dowarek. Z tego powodu cel, jakim jest uzyskanie wskaźnika milio-
na samochodów elektrycznych do 2030 r., należy uznać zarówno za 
nierealny, jak i niezasadny. Brak wystarczającego zaplecza przemy-
słowego powoduje, że na horyzoncie rządowej strategii „przyspie-
szenia” rozwoju elektromobilności samochodowej poprzez m.in. 
dopłaty do zakupu samochodów elektrycznych i stymulowanie po-
pytu znacznie bardziej widoczne są koszty niż korzyści. Nie należy 
więc postrzegać elektromobilności jako szansy na „rewolucyjny 
skok”, rozumiany jako możliwość ominięcia żmudnej ścieżki awan-
su po łańcuchu wartości dodanej, po której pięły się polskie firmy 
w sektorze motoryzacyjnym przez ostatnie lata. Elektryczna rewolu-
cja stanowi istotną zmianę technologiczną, ale za przesadną należy 
uznać tezę, że w nowym wyścigu wszystkie podmioty startują „od 
zera”. Choć niektórym koncernom, które najszybciej zidentyfikowa-
ły nowy trend, udało się awansować do motoryzacyjnej „ekstrakla-
sy”, to czołowymi producentami samochodów elektrycznych, poza 
Teslą i BYD, są wciąż te same koncerny (choć w innej konfiguracji), 
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które dominowały w „złotej” epoce benzyny i diesla. To dowodzi, 
że nadrobienie zaległości w technologii napędów elektrycznych 
jest prostsze niż nadrobienie pozostałego know-how związanego  
z procesem produkcji i sprzedaży. Nowe podmioty na rynku motory-
zacyjnym stanowią więc raczej wyjątek od reguły niż prawidłowość, 
co wynika z ogromnej kapitałochłonności inwestycji motoryzacyj-
nych. Złożoność procesu produkcji samochodów osobowych powo-
duje, że bariery wejścia są wciąż bardzo wysokie i nawet zdobycie 
know-how w zakresie istotnych technologii, jak produkcja baterii, 
nie gwarantuje sukcesu w zbudowaniu nowej marki motoryzacyjnej.

Pożądaną strategią okresu przejściowego jest promocja niskoemisyj-
ności, a więc wsparcia dla pojazdów, które obniżają emisyjność, ale 
jednocześnie są w zasięgu możliwości finansowych Polaków. Wspar-
cie powinno być wprost proporcjonalne do skali redukcji emisyjności. 
Niskoemisyjność pozwoli na obniżenie kosztu efektu ekologicznego  
i będzie stanowić pomost do przejścia na zeroemisyjny transport, 
gdy jego cena będzie konkurencyjna, a funkcjonalność pełna.      

Wyzwaniem dla władz publicznych jest zatem stworzenie odpo-
wiednich warunków do tego, by jak największa grupa polskich 
przedsiębiorstw skorzystała na elektromobilności poprzez zwięk-
szone zamówienia, jak i awans w łańcuchu wartości tworzonym 
przez zagraniczne koncerny obecne w Polsce. W sektorze indywi-
dualnego transportu drogowego korzyścią dla polskiej gospodar-
ki będzie zasadniczo wykorzystanie potencjału zagranicznych kon-
cernów, które, podobnie jak w przypadku produkcji spalinowych 
pojazdów samochodowych, zdecydują się rozpocząć produkcję na 
terenie naszego kraju, pozwalając rozbudować sektor automotive  
i stopniowo zdobywać know-how przez polskich kooperantów. 

Przestrzenią do większego zaangażowania państwa jest natomiast 
wsparcie silnego sektora produkcji autobusów oraz pojazdów spe-
cjalnych. Mając na uwadze obecną pozycję rynkową, a także inną 
specyfikę tego segmentu, perspektywa tworzenia przez państwa 
wartości dodanej jest znacznie bardziej realna. Stwarzając i koordy-
nując „ekosystem” produkcji autobusów elektrycznych, kształcąc 
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odpowiednie kadry inżynierskie oraz zachęcając producentów, któ-
rzy i tak planują rozpoczęcie produkcji pojazdów z napędem alter-
natywnym do lokowania jej na terenie Polski, możemy stać się ikoną 
zeroemisyjnego transportu publicznego w Europie. 
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 Zasady współpracy

Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego podejmuje współpracę z pod-
miotami zewnętrznymi w zakresie rzetelnego opracowania zagad-
nień wskazanych przez instytucje publiczne oraz przedsiębiorców. 
Podejmowane przez nas działania badawcze oraz tworzone eks-
pertyzy opierają się na pracy kolegialnej. Łączymy doświadczenia 
przedstawicieli nauki, administracji oraz biznesu. Wszelkie działa-
nia we współpracy z podmiotami zewnętrznymi muszą być zgodne  
z „5 zasadami niezależności eksperckiej Centrum Analiz Klubu Ja-
giellońskiego”, które prezentujemy poniżej:

Misyjność

Klub Jagielloński, w tym Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego, pro-
wadzi działalność na rzecz zmiany prawa poprzez uczestnictwo 
w konsultacjach publicznych, udział w posiedzeniach komisji Sejmu  
i Senatu, kierowanie petycji do organów władzy publicznej oraz 
udział w innych formach konsultowania rozwiązań prawnych or-
ganizowanych przez instytucje publiczne, polityków i organizacje 
obywatelskie. Działalność ta ma charakter misyjny, jest prowadzona 
zgodnie z zasadą prymatu dobra wspólnego i finansowana ze środ-
ków własnych stowarzyszenia. Zdecydowana większość publiko-
wanych przez nas materiałów ma charakter misyjny. Każdorazowo, 
jeżeli materiał powstał we współpracy z partnerem zewnętrznym lub 
został sfinansowany ze środków innych niż środki własne Klubu Ja-
giellońskiego, jest to wyraźnie zaznaczone w jego treści.



Niezależność

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynkowy-
mi jest zagwarantowana w umowie pomiędzy stronami niezależność 
badawcza. Nie dopuszczamy sytuacji, w której publikujemy mate-
riał lub opracowujemy analizę pod tezy opracowane „na zewnątrz”.

Przejrzystość

Warunkiem podjęcia współpracy doradczej z podmiotami rynko-
wymi jest zagwarantowanie w umowie pomiędzy stronami pełnej 
transparentności zasad współpracy. Opracowany we współpracy  
z zewnętrznym partnerem materiał oznaczony jest na stronie tytuło-
wej nazwą i logiem partnera. Informacja o partnerstwie zawarta jest 
również w ewentualnych materiałach dla mediów.

Samoograniczenie

Podjęcie przez stowarzyszenie lub należącą do niego spółkę współ-
pracy z podmiotami rynkowymi w zakresie opracowania analiz, 
ekspertyz, raportów czy projektów aktów prawnych wyklucza dal-
sze zaangażowanie Klubu Jagiellońskiego w proces stanowienia 
prawa w obszarze bezpośrednio związanym z tematem współpra-
cy na co najmniej 12miesięcy od publikacji materiału powstałego  
w partnerstwie. Eksperci CA KJ, którzy uczestniczą w procesie stano-
wienia prawa, a za pośrednictwem CA lub indywidualnie wykony-
wali zlecenia na zamówienie podmiotów rynkowych, zobowiązani 
są do uprzedniego, każdorazowego i publicznego przedstawienia 
tej informacji (np. w stanowisku wysyłanym w ramach konsultacji 
publicznych lub w informacji do władz odpowiedniej komisji parla-
mentarnej).

Odpowiedzialność

W ramach współpracy z partnerami rynkowymi CA KJ nie pośred-
niczy w kontaktach  pomiędzy ich przedstawicielami a politykami  
i urzędnikami. Do udziału w spotkaniach promocyjnych i dyskusyj-



nych wokół materiałów powstałych w partnerstwie z podmiotami 
rynkowymi, a zawierających rekomendacje legislacyjne, CA KJ nie 
zaprasza imiennie zawodowych polityków ani urzędników. Klub 
Jagielloński, w ramach działalności statutowej, organizuje rożnego 
rodzaju debaty, spotkania i seminaria z udziałem przedstawicieli 
rożnych obszarów życia publicznego, w tym osób ze świata biznesu 
i polityki. Spotkania tego rodzaju, gdy dotyczą zagadnień regulacyj-
nych i pokrewnych, zawsze mają charakter misyjny i finansowane są 
wyłącznie ze środków własnych stowarzyszenia.



         Dorobek  
         publikacyjny

Znikające miliardy. Jak transfer  
dochodów za granicę drenuje polski 
budżet?

Radosław Piekarz i Aleksy Miarkowski, eksperci CA KJ ds.  
podatków i finansów publicznych przygotowali raport  
dotyczący zjawiska unikania opodatkowania w Polsce.

Rząd do remontu – Wnioski instytucjonalne 
z lat 2007–2015 i najważniejsze wyzwania 
kadencji 2015–2019.

Raport przygotował profesor Artur Wołek we współpracy  
ze Stanisławem Starnawskim. Autorzy opisują przyczyny 
słabości państwa polskiego i postulują daleko idące zmiany, 
mające na celu usprawnienie procesu rządzenia Polską.

Plan budowy państwa. Dwadzieścia idei na rzecz 
poprawy jakości rządzenia.

Niska jakość rządzenia w Polsce, nawet w zestawieniu z innymi 
krajami postkomunistycznymi, ma swoje zasadnicze (co nie 
znaczy wyłączne) źródło  w słabościach systemu instytucjonalno- 
organizacyjnego władzy państwowej. W raporcie ekspert  
Centrum Analiz Jan Rokita proponuje swój plan naprawy.

Odkorkować Polskę. Propozycja zrównoważonego 
systemu poboru opłat drogowych.

Eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego przygotowali 
obszerny raport, w którym przedstawili kompleksową  
propozycję nowego, zrównoważonego systemu poboru  
opłat. Proponują odejście od ręcznego poboru opłat za   
drogi na rzecz trzech alternatywnych form odpłatności. 



Mapa Trójmorza. Przegląd punktów wspólnych  
i rozbieżności w polityce 12 państw regionu.

Warunkiem sukcesu bliższego partnerstwa w Europie Środkowej 
jest unikanie zbyt daleko idących deklaracji i szumnie zapowia-
danych „wielkich projektów” przy jednoczesnym zwiększeniu 
nacisku na podejmowanie konkretnych, wymiernych, wspólnych 
projektów gospodarczych czy infrastrukturalnych. Autorem 
raportu jest ekspert Centrum Analiz dr Paweł Ukielski.

W czyim interesie? Zbiorowe zarządzanie prawami 
autorskimi i prawami pokrewnymi w Polsce.

Działalność organizacji zbiorowego zarządzania prawami au-
torskim – takich jak ZAiKS , STOART, SWAP czy ZPAV – wywołu-
je wiele kontrowersji. Organizacje te powinny być poddawane 
znacznie większemu nadzorowi, gdyż swoją pozycję zawdzię-
czają głównie regulacjom ustawowym – przekonują w najnow-
szym raporcie eksperci Centrum Analiz Klubu Jagiellońskiego.

Na Północ zwrot! Szanse i przeszkody we  
współpracy z państwami skandynawskimi.

Polska powinna ustanowić strategiczne partnerstwo z krajami 
Rady Nordyckiej jako naturalnymi sojusznikami – proponuje  
w najnowszym raporcie Adam Balcer.

Widmo euroegoizmu. Unia Europejska na kursie 
ku protekcjonizmowi.

Polski rząd powinien rozważyć zasadność wprowadzenia  
w przyszłości instrumentów ochronnych dla krajowych  
przedsiębiorstw i miejsc pracy, zwłaszcza w sektorach  
uznawanych za strategiczne – proponuje profesor Tomasz 
Grzegorz Grosse w raporcie Centrum Analiz.



Zawodówki reaktywacja. Rola wyższych szkół  
zawodowych w rozwoju społeczno–gospodarczym 
Polski.

System edukacji zawodowej w Polsce nie tylko nie jest przy-
gotowany na wyzwania przyszłości, ale z trudem radzi sobie z 
zaspokajaniem bieżących potrzeb rynku pracy. Autorzy raportu 
przygotowali przegląd problemów i wyzwań, przed jakimi stają 
współcześnie PWSZ. Autorami raportu są ekspeci CA KJ.

Rewolucja i równowaga. Założenia kompleksowej 
reformy wymiaru sprawiedliwości.

Realizacja społecznych funkcji sądownictwa w nowoczesnym 
państwie wymaga delegowania na sędziów niezbędnego 
zakresu władzy. Sądownictwo musi być autonomiczne wobec 
pozostałych struktur władzy państwowej właśnie dlatego, że 
w przeciwnym wypadku nie będzie w stanie zapewnić ani 
utrwalenia wzorców, ani kreacji nowych, ani też legitymizacji 
państwa jako całości.

Tak blisko, a tak daleko. Wyzwania dla współpracy 
transportowej UE z państwami partnerstwa  
wschodniego.

W raporcie autor dr Michał Beim wykazuje podstawowe 
bariery we wzajemnej współpracy oraz propozycje możliwych 
zmian i usprawnień, które mają na celu kompleksową  
harmonizację systemów transportowych państw UE i PW.

Rząd pod lupą. Rankig polityk publicznych 2017.

Brakującym wymiarem analizy w debacie są zmiany w polityce 
publicznej, czyli reformy w poszczególnych obszarach  
funkcjonowania państwa. Prezentujemy syntetyczne  
podsumowanie najważniejszych reform dokonanych  
w 11 kluczowych działach administracji państwowej,  
od polityki gospodarczej do polityki kulturalnej.



Rady osiedla czy dzielnicy? Raport o Wrocławiu.

Jak powinien wyglądać podział terytorialny Wrocławia?  
Zespół ds. miejskich Klubu Jagiellońskiego we Wrocławiu  
proponujemy zastąpienie 48 rad osiedli 17 radami dzielnic.  
Taki podział pozwoli na efektywniejsze wykorzystanie terenów 
rozwojowych jednostek pomocniczych i będzie sprzyjał  
tworzeniu się centrów dzielnicowych.

Jak zdobyć władzę w mieście? Niezbędnik Klubu 
Jagiellońskiego.

Po wyborach samorządowych 2014 postanowiliśmy przyjrzeć 
się tym miastom, w których doszło do zmiany władzy, przede 
wszystkim z perspektywy zwycięskich liderów. Publikacja pod 
redakcją Krzysztofa Mazura i z posłowiem prof. Rafała Matyi to 
ponad 130 stron rozmów z pięcioma „prezydentami zmiany”. 
Tymi „nowymi”, „młodymi” i „innymi”, którzy dwa lata temu 
zdobyli władzę w swoich miastach.

Polska średnich miast. Założenia i koncepcja  
deglomeracji w Polsce.

„Prawdziwe życie toczy się gdzieś indziej” – w tym zdaniu 
możemy zamknąć doświadczenie „Polski średnich miast”. Jako 
Klub Jagielloński sprzeciwiamy się rozwojowi naszego państwa 
ograniczonemu do kilku największych metropolii. Dlatego 
prezentujemy kompleksowy program deglomeracji.



Kontakt w sprawie 
współpracy: 

 
Paweł Musiałek 

Dyrektor zarządzający CA KJ, członek zarządu Klubu Jagiellońskiego 
 

tel: 792 302 130  
mail: pawel.musiałek@cakj.pl 

 
www.klubjagiellonski.pl








