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Liczba stacji ładowania: 

Mała ilość  
samochodów 

Brak stacji 
ładowania 

Rozwój wymaga: 
 
- zaangażowania i udziału Państwa, 
- współpracy interesariuszy ( m.in. samorządy, inwestorzy, właściciele i administratorzy: miejsca użyteczności publicznej,   
  parkingi, punkty handlowe) 

Koniec 2020 r. = 6 000 publicznych ładowarek średniej mocy, 400 ładowarek dużej mocy.  
  

Niższy odsetek Polaków mieszkających w domach jednorodzinnych wymaga 
większej ilości publicznych stacji ładowania. 
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Niski zasięg samochodów 
elektrycznych  

- Obecny zasięg „elektryków” mieści się     
  w przedziale 100 - 180  km.   
 
W ciągu najbliższych 2 lat planowany 
jest wzrost zasięgu do ok. 450-540 KM 

Długi czas ładowania  

-  Wolne ładowanie 8-12 godzin 
-    Szybkie ładowanie 30 minut  
 

Pomimo obecnych ograniczeń technologicznych samochód elektryczny  
jest w pełni funkcjonalnym pojazdem użytkowym  
 
(użytek prywatny, samochód służbowy dla wybranych zawodów i branż, transport lokalny: taxi, 
 car sharing) 
 
  

Perspektywy: 
-  Systematyczny wzrost pojemności 
-  Technologie typu LTO 
-  rozwój elektrolitów	  
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Trzy komponenty typowe dla EV stanowią łącznie 50% wartości pojazdu: 
baterie litowo-jonowe (35%), napęd elektryczny (5%), oraz architektura 
elektryczna i elektroniczna (10%) 
 
Znaczący spadek cen kWh baterii?  
 
Znacząco niższe koszty użytkowania samochodów elektrycznych 
 
Nieznana wartość rezydualna samochodów typu BEV. Kluczowy czynnik  

w ustalaniu TCO (Total Costs of Ownership)  

Samochód spalinowy w porównywalnej klasie można 
kupić za ok. 60 % ceny elektryka.   

Nawet obecnie dla niektórych kategorii samochodów TCO w ujęciu 10 letnim niższe o ok. 20 % na korzyść „elektryków” 
 
Efektywność finansowa wykorzystywania floty samochodów elektrycznych jest uzależniona od charakteru działalności firmy, dostępu do własnej 

infrastruktury ładowania oraz rocznych przebiegów 
  



Bariery Elektromobilności 
Świadomość społeczna 

Strona | 5 

Źródło: Badanie Kantar Public na zlecenie Innogy Polska, 21-23.06.2017 r.	  



Bariery Elektromobilności 
Świadomość społeczna 

Strona | 6 

Źródło: Badanie Kantar Public na zlecenie ElectroMobility Poland, 7.11.2017 r. 
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Polskie firmy są dużym dostawcą części dla przemysłu motoryzacyjnego:  
                                                                                                                                
              Podzespoły        Części          Akcesoria 
 
 
Polskich producentów charakteryzuje duże rozdrobnienie oraz produkcja części o relatywnie niskim poziomie 
innowacyjności (głównie podzespoły dla Tier 1)   
 
Elektromobilność jest szansą na rozwój nowych podmiotów specjalizujących się w rozwiązaniach charakterystycznych  
dla samochodów elektrycznych (elektryka i elektronika, zarządzanie baterią, aplikacje etc.) 
 
Słaba pozycja startowa Polski  
• Polskie firmy nie mają wystarczającej skali, żeby móc samodzielnie wypracowywać rozwiązania 
  i następnie komercjalizować je we współpracy z OEMs 
• Nie ma polskiego producenta samochodów (spalinowych i elektrycznych), w którego pojazdach 
  możliwe byłoby testowanie rozwiązań technicznych 
 
Potencjał do silnego rozwoju branży pojawi się wraz z uruchomieniem fabryki samochodu elektrycznego w Polsce 
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Zanieczyszczenia 
 
W Warszawie 63% 
zanieczyszczeń powietrza  
pochodzi z transportu 
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Zanieczyszczenia 
 
W Warszawie 63% 
zanieczyszczeń powietrza  
pochodzi z transportu 

Hałas 
 
Długotrwała ekspozycja na  
hałas od poziomu 55 dB  
jest szkodliwa dla zdrowia,  
we Wrocławiu poziom 
hałasu regularnie  
przekracza  70 dB 

Wyzwania 
miast 



Zatłoczenie 
 
W największych miastach  
mieszkańcy tracą w korkach  
ponad 8 h miesięcznie 

Zanieczyszczenia 
 
W Warszawie 63% 
zanieczyszczeń powietrza  
pochodzi z transportu 

Hałas 
 
Długotrwała ekspozycja na  
hałas od poziomu 55 dB  
jest szkodliwa dla zdrowia,  
we Wrocławiu poziom 
hałasu regularnie 
przekracza  70 dB 

Wyzwania 
miast 
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Samochody 
w miastach 

W Europie i USA samochód stoi 96% doby, 
wykorzystywany jest przez niespełna godzinę w 
ciągu dnia 
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Samochody 
w miastach 

Polak za utrzymanie auta w ciągu pierwszych  
trzech lat od zakupu płaci ponad 1800 zł  
miesięcznie 

W Europie i USA samochód stoi 96% doby, 
wykorzystywany jest przez niespełna godzinę w 
ciągu dnia 
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Samochody 
w miastach 

Obecny model używania  
samochodów 
jest nieefektywny 
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Jak radzą 
sobie inni? 

Zakaz wjazdu diesli do centrów miast 
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Jak radzą 
sobie inni? 

Zakaz wjazdu diesli do centrów miast 

Zakaz rejestracji pojazdów spalinowych 
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Strefy niskoemisyjne 
w Polsce 

Po wejściu  
w  życie ustawy  
o elektromobilności 
będzie możliwość 
ustanowienia  stref 
niskoemisyjnych 
w polskich miastach 
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Nowe modele 
korzystania z transportu - Carsharing 

Liczba użytkowników 
dziś:  około 5 milionów 
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korzystania z transportu - Carsharing 

Liczba użytkowników 
dziś:  około 5 milionów 
 
Liczba użytkowników w 2020 
r.:  powyżej 30 milionów 
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Nowe modele 
korzystania z transportu - Carsharing 

Liczba użytkowników 
dziś:  około 5 milionów 
 
Liczba użytkowników w 2020 
r.:  powyżej 30 milionów 
 
30% pojazdów użytkowanych  
w carsharingu w 2020 r.  
będzie elektryczne 
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Nowe modele 
korzystania z transportu - Car-pooling 

Dzięki aplikacjom mobilnym  
car-pooling szybko rozwija się  
w krajach azjatyckich 
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zmiany 
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Zmiana behawioralna  
-  sposobu korzystania 
   z samochodu 
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Zmiana behawioralna  
-  sposobu korzystania 
   z samochodu 
 

Zmiana technologiczna  
-  zastępowanie silnika                   
spalinowego elektrycznym 



Bariery Elektromobilności ? 
przykłady rozwiązań  
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Deutsche Post przejęło firmę Street Scooter po nieudanych rozmowach z VW w celu stworzenia pojazdu „na miarę”.  
We flocie DP jest obecnie 5 tys. pojazdów.  

 
 
Bolloré Bluecar - produkt firmy nie związanej z przemysłem motoryzacyjnym. W oparciu o dostawców zaprojektowano, 
wyprodukowano i skomercjalizowano (w car sharingu) samochód elektryczny. Jeszcze w 2016 roku sprzedaż sięgała 6 tys. sztuk. 
 
 
   
 
  



O  spółce 
Electromobility Poland 

Celem ElectroMobility Poland 
jest stworzenie warunków dla 
rozwoju ekosystemu 
elektromobilności w Polsce, 
m. in. poprzez organizację 
postepowania w celu 
stworzenia polskiego pojazdu 
elektrycznego   
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Dziękuję 
za uwagę 

Tomasz Detka 
St. Specjalista ds. Elektromobilności 
+48 887 113 312 
tomasz.detka@emobilitypoland.pl 


