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Informacja prasowa 
 

Licznik elektromobilności: ponad 13 tys. samochodów osobowych z 
napędem elektrycznym na polskich drogach  
 

Według danych z końca lipca 2020 r., w Polsce było zarejestrowanych łącznie 13 057 samochodów 
osobowych z napędem elektrycznym. Przez pierwsze siedem miesięcy 2020 r. przybyło ich  4 061 
sztuk – o 78% więcej niż w analogicznym okresie 2019 r. – wynika z Licznika Elektromobilności, 
uruchomionego przez PSPA oraz PZPM. 
 
Pod koniec lipca 2020 r. po polskich drogach jeździło 13 057 elektrycznych samochodów osobowych, 
z których 55% stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 7 231 szt., 
a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 5 826 szt. Park 
elektrycznych pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 621 szt. 
W dalszym ciągu rośnie też flota elektrycznych motorowerów i motocykli, która na koniec lipca 
osiągnęła liczbę 7 748 szt. 
 
Pod koniec ubiegłego miesiąca park autobusów elektrycznych w Polsce liczył 335 szt. Przez pierwsze 
siedem miesięcy bieżącego roku flota elektrobusów powiększyła się o 106 zeroemisyjnych pojazdów. 
W porówananiu do analogicznego okresu 2019 r. oznacza to zmianę o 172% r/r.  
 
Wraz ze wzrostem liczby pojazdów z napędem elektrycznym, rozwija się również infrastruktura 
ładowania. Pod koniec lipca w Polsce funkcjonowały 1 224 ogólnodostępne stacje ładowania 
pojazdów elektrycznych (2 319 punktów). 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 
lipcu uruchomiono 30 nowych, ogólnodostępnych stacji ładowania (61 punktów).  
 
„Lipiec był - obiektywnie oceniając - miesiącem bez precedensu w historii polskiej elektrombilności. 
Po pierwsze, wdrożono program dopłat - pilotażowy i wymagający korekt, lecz sam fakt jego 
uruchomienia jest dla branży niezwykle istotny. Po drugie - Tesla udostępniła konfigurator swoich 
pojazdów w języku polskim oraz otworzyła oficjalny salon w Warszawie. Tymczasowy, lecz znów to 
ważny sygnał dla rynku. Po trzecie - zaprezentowano prototypy samochodów elektrycznych polskiej 
marki Izera. Niezależnie od potencjału biznesowego tego projektu, trzeba docenić jego wagę dla 
zwiększenia zainteresowania Polaków elektromobilnością. Oprócz tego, odnotowujemy stały rozwój 
infrastruktury ładowania oraz wzrost liczby rejestracji samochodów zelektryfikowanych - i to 
wszystko w trudnym okresie trwającej pandemii” – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający 
PSPA.  
 
Jakub Faryś, Prezes PZPM dodaje:  z perspektywy kilkumiesięcznego spowolnienia w  branży 
motoryzacyjnej wywołanego okresem pademii, cieszy rosnące  zainteresowanie pojazdami z 
alternatywnymi napędami. Pozostaje mieć nadzieję, że ten trend utrzyma się i samochodów 
elektrycznych  będzie przybywać, choć  dotychczasowa  liczba wniosków o dopłaty w ramach 
programów:   „Zielony samochód”, „eVAN” i  „Koliber”   pokazuje, że założenia kolejnych programów 
wsparcia elektromobilności powinny być w znacznym stopniu  zmodyfikowane.  To ważne szczególnie 
wobec kolejnego programu skierowanego do przedsiębiorców, bo w Polsce rejestracje nowych 
samochodów osobowych  do firm stanowią ok. 75 proc. rynku. Niezwykle budujący jest tak wysoki 
wzrost rejestracji nowych elektrycznych autobusów miejskich. Co prawda jest to segment, który z 



 

 

uwagi na planowość zakupów okazał się najmniej wrażliwy na skutki pandemii, to niestety może 
ucierpieć w efekcie oszczędności wdrażanych obecnie przez samorządy.  
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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 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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