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Licznik elektromobilności: już ponad 400 szybkich stacji ładowania 
w Polsce  
 

Według danych z końca sierpnia 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 13 798 
samochodów osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze osiem miesięcy 2020 r. przybyło 
ich  4 802 sztuki – o 88% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z Licznika 
Elektromobilności, uruchomionego przez PZPM oraz PSPA. 
 
Pod koniec sierpnia 2020 r. po polskich drogach jeździło 13 798 elektrycznych samochodów 
osobowych, z których 55% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) 
– 7 612 szt., a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 6 
186 szt. Park elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył 
się do 652 szt. W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na 
koniec sierpnia osiągnęła liczbę 8 067 szt. 
 
Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 343 szt. Przez pierwsze 
osiem miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 114 zeroemisyjnych pojazdów. 
W porówananiu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 192% r/r.  
 
Patrząc na bieżące wyniki należy podkreślić, że w Polsce popyt na samochody bateryjne i hybrydy 
typu plug-in jest w miarę równo rozłożony. Zapewne na decyzje o zakupie samochodu elektrycznego 
wpływa rosnąca liczba stacji ładowania, natomiast do nabycia hybryd typu plug-in skłania fakt, że 
pojazd ten w mieście ma wszystkie walory samochodu elektrycznego, zaś w dłuższych trasach  daje 
komfort znacznie większego zasięgu i łatwo dostępnego tankowania. Niewątpliwie godny 
odnotowania jest też dynamiczny wzrost rejestracji niskoemisyjnych pojazdów ciężarowych, 
dostawczych oraz autobusów.  Oznacza to, że jakość powietrza w miastach będzie się poprawiać, o ile 
do pozytywnych zmian inicjowanych przez szeroko rozumiany transport będą dołączać przemysł i 
gospodarstwa domowe -  mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM. 
 
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura 
ładowania. Pod koniec sierpnia w Polsce funkcjonowały 1 253 ogólnodostępne stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych (2 384 punkty). 33% z nich stanowiły szybkie stacje ładowania prądem 
stałym (DC), a 67% wolne ładowarki prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. W 
sierpniu uruchomiono 29 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (65 punktów).  
 
W zakresie infrastruktury ładowania EV Polska wyróżnia się na mapie Europy w dwóch aspektach. Po 
pierwsze cieszy wyjątkowo wysoki udział szybkich stacji ładowania DC, który wynosi aż 33%. Dla 
porówanania w Niderlandach jest to 2%, we Francji 8%, a w Niemczech – 15%. Po drugie na jeden 
punkt ładowania przypadają nieco ponad 3 całkowicie elektryczne samochody osobowe. To również 
dobry wynik na tle zdecydowanej większości państw europejskich, jednak należy mieć na uwadze, że 
wraz z rozwojem parku EV konieczne są dalsze inwestycje w infrastrukturę, podobnie jak 
wprowadzenie niezbędnych zmian legislacyjnych m.in. wdrożenie E-taryfy obniżającej koszty stałe 
operatorów stacji ładowania – dodaje Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA.  
 
 
 



 

 

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 57 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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