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Informacja prasowa 
 

Licznik elektromobilności: rynek samochodów elektrycznych 
zaczyna odczuwać skutki pandemii koronawirusa 
 

Według danych z końca marca 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 10 701 samochodów 
osobowych z napędem elektrycznym. W I kwartale 2020 r. bieżącego roku liczba rejestracji 
samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in wyniosła 1 705 sztuk – o 86% 
więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, uruchomionego 
przez PSPA oraz PZPM. 
 
Pod koniec marca 2020 r. po polskich drogach jeździło10 701 elektrycznych samochodów osobowych, 
z których 57% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. Battery electric vehicles) – 6 056 szt., 
a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 4 645 szt. Park 
elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 578 szt., 
natomiast autobusów elektrycznych do 248 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych 
motorowerów i motocykli, która na koniec lutego osiągnęła liczbę 6 584 szt. 
 
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. 
Pod koniec marca br. w Polsce funkcjonowało 1114 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (2 067 
punktów). 31% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 69% wolne ładowarki 
prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W ciągu ostatniego miesiąca 
zainstalowano 21 nowych stacji. 
 
„Mimo, iż sprzedaż EV w I kwartale 2020 r. wzrosła, w marcu pojawiły się pierwsze oznaki 
wyhamowania rynku wywołane pandemią koronawirusa. Względem lutego liczba instalacji nowych 
stacji ładowania spadła o ponad  połowę, zmniejszyła się również liczba rejestracji samochodów 
elektrycznych. PSPA przeprowadziło badanie sondażowe wśród uczestników rynku zeroemisyjnego 
transportu w Polsce. Z ankiety wynika, że 81% podmiotów z branży e-mobilty stanęło w obliczu 
potężnych wyzwań związanych z ograniczeniem popytu, zaś 47,6% z nich odczuło również skutki 
pandemiiwobrębie swojego łańcucha dostaw.Spadek przychodów dotknął aż 95,2% przedsiębiorstw. 
76% respondentów przewiduje ryzyko zawieszenia działalności, zwolnień lub poważnych problemów 
z płynnością w przypadku braku dodatkowego wsparcia.Elektromobilność, jako młody i rozwijający 
się sektor, szczególnie mocno odczuwa kryzys branży motoryzacyjnej. Wdrożenie przez państwo 
odpowiednich instrumentów ochronnychjest kluczowe nie tylko dla jej rozwoju, ale również 
przetrwania wielu przedsiębiorstw na rynku polskim” – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający 
PSPA.   
 
 
Jakub Faryś, Prezes PZPM dodaje: w obecnej sytuacji nie dziwią informacje o spadkach rejestracji 
pojazdów elektrycznych jak również  o kłopotach firm instalujących ładowarki. Drastycznie spadła 
sprzedaż pojazdów spalinowych – tym bardziej odczuje to rynek samochodów elektrycznych, 
zwłaszcza, że nawet przed epidemią COVID-19 popyt na samochody elektryczne w porównaniu ze 
spalinowymi był bardzo mały. Teraz potencjalni  nabywcy wstrzymują się z zakupem jakichkolwiek 
samochodów – w tym oczywiście elektrycznych. Pojawiają się też pytania o zachowania klientów po 
powrocie do względnej czy zupełnej normalności, zwłaszcza, że do tego czasu wiele osób straci pracę 
lub zmaleją ich dochody. Również firmy będą znacznie ostrożniej podchodzić do zakupów. Niestety, 
w Polsce nawet przed wybuchem epidemii COVID-19 nie doczekaliśmy się systemu wsparcia zakupu 



 

 

pojazdów z napędami alternatywnymi. Pytanie, czy w sytuacji gdy rząd przeznaczy bardzo duże 
nakłady na ratowanie gospodarki, zapowiadane obietnice dopłat zostaną utrzymane, zwłaszcza, że 
bez nich szansa  na wzrost popytu na pojazdy elektryczne jest bardzo mała.  
 
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 EuropeanAssociation for E lectromobility (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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