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Informacja prasowa 
 

Licznik elektromobilności: wzrost rejestracji samochodów 
elektrycznych na początku 2020 r.  
 

Według danych z końca lutego 2020 r., w Polsce były zarejestrowane łącznie 9 803 samochody 
osobowe z napędem elektrycznym. Przez pierwsze dwa miesiące bieżącego roku liczba rejestracji 
samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 1 166 sztuk – o 181% 
więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego 
przez PSPA oraz PZPM. 
 
Pod koniec lutego 2020 r. po polskich drogach jeździły 9 803 elektryczne samochody osobowe, z 
których 58% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 5 700 szt., a 
pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 4 103 szt. Park 
elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 561 szt., 
natomiast autobusów elektrycznych do 232 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych 
motorowerów i motocykli, która na koniec lutego osiągnęła liczbę 6 447 szt. 
 
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. 
Pod koniec lutego br. w Polsce funkcjonowały 1093 stacje ładowania pojazdów elektrycznych (2 028 
punktów). 30% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki 
prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W ciągu ostatniego miesiąca 
zainstalowano 44 nowe stacje. 
 
 
 
 
 
Kontakt 

• Maciej Mazur, e-mail: maciej.mazur@pspa.com.pl, tel.: 608 633 767 lub 507 686 158 

• Łukasz Witkowski, e-mail: lukasz.witkowski@pspa.com.pl, tel.: 508 004 895 lub 507 686 158 

• Jakub Faryś, e-mail: jakub.farys@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 602 475 701 

• Anna Materzok, e-mail: anna.materzok@pzpm.org.pl, tel.: (22) 322 71 98 lub 608 666 124 
 
 
O PZPM  
Polski Związek Przemysłu Motoryzacyjnego (PZPM) jest największą polską organizacją pracodawców branży motoryzacyjnej, zrzeszającą obecnie 50 firm: 
producentów i przedstawicieli producentów pojazdów samochodowych, motocykli, skuterów  oraz producentów nadwozi w Polsce. Jest 
członkiem Europejskiego Stowarzyszenia Producentów Pojazdów ACEA, Stowarzyszenia Europejskich Producentów Motocykli ACEM oraz Europejskiego 
Stowarzyszenia Producentów Nadwozi, Przyczep i Naczep - CLCCR. Reprezentuje interesy firm członkowskich w kontaktach z organami administracji w Polsce i 
Europie, mediami, związkami zawodowymi, innymi organizacjami branżowymi oraz całym społeczeństwem. 
 
O PSPA  
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA) to największa w Polsce organizacja branżowa, zajmującą się kreowaniem rynku elektromobilności i paliw 
alternatywnych. Organizacja zrzesza ponad 90 przedsiębiorstw z całego łańcucha wartości w elektromobilności: producentów pojazdów i infrastruktury, 
operatorów usług ładowania, koncerny paliwowe i energetyczne, instytucje finansowe, firmy transportowe, dostawców nowoczesnych technologii oraz 
pozostałe podmioty i instytucje aktywne w obszarze zrównoważonego transportu. PSPA jest częścią The European Association for Electromobility (AVERE), 
największej organizacji zajmującej się rozwojem rynku elektromobilności w Europie. 

 
W załączeniu znajduje się infografika – zachęcamy do publikacji 

www.pzpm.org.pl | www.pspa.com.pl  
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