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Elektromobilność 
w dokumentach 
UE

Źródło: Europejski Trybunał Obrachunkowy
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Europejski Zielony Ład 

• 55% mniej emisji CO2 z samochodów osobowych w 9 lat

• 50% mniej emisji CO2 z samochodów dostawczych w 9 lat

• Zero emisji z nowych samochodów osobowych 

w 2035 r.

• Od 2026 r. opłaty za emisje 
w transporcie drogowym
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Dlaczego
koncernom
motoryzacyjnym
zależy
na sprzedaży
samochodów
elektrycznych?
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Normy 
emisji 
w Unii 
Europejskiej
(samochody osobowe)

2015: 130 g CO2/km

2020: 95g CO2/km 

2030: 60g CO2/km

95 euro kary dla producenta 
za każdy przekroczony g emisji.
Liczy się roczna średnia z całej sprzedanej floty. 

Nowy VW Passat 1.4: 116-140 g CO2
19 836 zł kary za przekroczenie emisji.

Łącznie producentom grozi 34 mld euro kar.
W latach 2020-2022 działa system superkredytów:
1 sprzedany samochód z emisją poniżej 50 g CO2/km liczy się jako: 2 w 2020, 
1,67 w 2021, 1,33 w 2022.
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Efekt 
wdrożenia 
norm
(samochody osobowe)

ROK Benzyna Diesel EV

2019 58,9% 30,5% 3%

2020 47,5% 28,0% 10,5%

2021 39,5% 17,6% 18,9%

Sprzedaż nowych samochodów w UE

Źródło: Samar, PZPM, PSPA
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Nie tylko Europa

• Chiny są największym rynkiem pojazdów elektrycznych na świecie

• Shenzhen – 16 000 autobusów elektrycznych (100% floty)

i 22 000 elektrycznych taksówek

• 98% autobusów elektrycznych sprzedanych w 2020 r. na świecie trafiło 

do Chin (74 000)
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Perspektywa 
globalna

Źródło: EAFO (European Alternative Fuels Observatory)
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Perspektywa 
globalna

Źródło: EAFO (European Alternative Fuels Observatory)
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Elektromobilnośc a polska gospodarka

• Największa na świecie fabryka baterii litowo-jonowych powstaje 
w Polsce (LG Chem, Kobierzyce) – ok. 60% europejskiego zapotrzebowania.

• Polska jest największym eksporterem autobusów elektrycznych 
w Unii Europejskiej:

2017

10%
2020

46%

Udział Polski w rynku autobusów elektrycznych
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Elektromobilność w Polsce – liczby

Wrzesień 2020 Wrzesień 2021

PHEV (hybryda plug-in) 6619 16 378

BEV (elektryczny) 8169 15 255

Stacje AC – prąd 
zmienny (wolne)

863 1120

Stacje DC – prąd stały 
(szybkie)

419 511

Źródło: PSPA/PZPM, Licznik Elektromobilności 2020/2021.
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Moc przyłączeniowa w budynkach

Budynkowa infrastruktura ładowania pojazdów elektrycznych – nowe wymogi

Nowe budynki niemieszkalne Nowe budynki mieszkalne

Budynki niemieszkalne, z którymi 
związanych jest więcej niż 10 stanowisk 
postojowych, projektuje się i buduje 
zapewniając zainstalowanie co najmniej 
jednego punktu ładowania, oraz
kanałów na przewody i kable elektryczne, 
aby umożliwić zainstalowanie punktów 
ładowania na co najmniej
1 na 5 stanowisk postojowych

(Nie stosuje się, jeśli właścicielem jest MŚP)

Budynki mieszkalne, z którymi związanych 
jest więcej niż 10 stanowisk postojowych, 
projektuje się i buduje zapewniając 
zainstalowanie kanałów na przewody
i kable elektryczne, aby umożliwić 
zainstalowanie punktów ładowania
na wszystkich stanowisk postojowych
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Strefy czystego transportu

• Polskie przepisy o strefach czystego transportu
były nieskuteczne i restrykcyjne. 

• Krakowska strefa upadła po 6 miesiącach.

✓ Nowelizacja ustawy: koniec wymogów 100 000 mieszkańców 
i ograniczeń lokalizacji.

✓ Od 2022 r. prawdopodobnie każdy samorząd w Polsce będzie 
mógł utworzyć strefę.
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Polska stawia na wodór

2 listopada 2021 r. przyjęto Polską strategię wodorową do roku 2030 z perspektywą do 2040 r.

Do 2030 r.: 
▪ 2 GW mocy instalacji do produkcji wodoru i jego pochodnych z niskoemisyjnych źródeł, 

procesów i technologii, w tym w szczególności instalacji elektrolizerów;
▪ 800 – 1000 nowych autobusów wodorowych, w tym wyprodukowanych w Polsce;
▪ min. 32 stacji tankowania i bunkrowania wodoru;
▪ co najmniej 5 dolin wodorowych.

Do 90% dofinansowania autobusów wodorowych w programie NFOŚiGW Zielony Transportu 
Publiczny 2. 122 autobusy wodorowe, 84 Poznań. Dostawy w latach 2022-2025 r.
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Droga Polski do wodoru w transporcie

▪ Obecnie w Polsce nie ma żadnej ogólnodostępnej stacji 
tankowania wodoru (119 stacji w całej Europie).

▪ Jesteśmy liderem produkcji wodoru, ale „szary” wodór 
praktycznie nie ma przewag środowiskowych.

▪ Perspektywy wodoru w transporcie są zależne od tempa 
dekarbonizacji polskiej energetyki. Produkcja „zielonego” 
wodoru wymaga nadwyżek produkcji taniego prądu ze 
źródeł odnawialnych.

Wodór „zielony”
Produkowany 

z wykorzystaniem OZE.

Wodór „niebieski”
Nieodnawialne surowce (gaz ziemny), 

ulepszone technologie.

Wodór „szary”
W Polsce produkowany z wykorzystaniem 
paliw kopalnych w przemyśle chemicznym, 

wysokie emisje. Gazyfikacja węgla, 
reforming metanu.
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Skoro stawiamy na wodór, 
to po co nam baterie i stacje ładowania?

▪ Technologia wodorowa i bateryjna są komplementarne (patrz: benzyna i diesel)
W obu wypadkach pojazd zasila silnik elektryczny.

▪ 98% wodoru produkowanego na świecie to wciąż wodór szary. Polska nie 
produkuje jeszcze zielonego wodoru.

▪ Stacje tankowania wodoru to skomplikowane urządzenia techniczne
(5-12 mln zł). Stacje ładowania pojazdów bateryjnych są znacznie tańsze.

▪ W pierwszej połowie 2021 sprzedano 2.6 mln samochodów elektrycznych. 
Wszystkich pojazdów wodorowych na świecie jest 31 tysięcy.

▪ Znaczna część koncernów motoryzacyjnych porzuciła prace nad wodorowymi 
samochodowymi osobowymi.

▪ Niemal wszyscy pracują nad wodorowymi pojazdami użytkowymi (perspektywa 
powszechnego komercyjnego zastosowania 2025-2030) i wydaje się,
że to niezaprzeczalna przyszłość ciężkiego transportu.
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Problem efektywności produkcji wodoru

Energia

Energia

Transport
i przechowywanie

Elektroliza Sprężanie
i skraplanie

Transport
i tankowanie

Wytwarzanie 
prądu

Akumulator
(niska pojemność)

Akumulator
(wysoka pojemność)

Silnik 
elektryczny

Silnik 
elektryczny

OGÓLNY WSKAŹNIK
EFEKTYWNOŚCI

100% 80% 76%

49%70%100% 32% 30%

„WELL-TO-TANK”: OD STUDNI DO ZBIORNIKA

OGÓLNY WSKAŹNIK
EFEKTYWNOŚCI

„TANK-TO-WHEEL”: OD ZBIORNIKA DO KOŁA

WSKAŹNIKI EFEKTYWNOŚCI W PORÓWNANIU Z WYKORZYSTANIEM ENERGII ODNAWIALNEJ



Dziękujemy
za uwagę
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