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Licznik elektromobilności: wzrost liczby samochodów elektrycznych 
na polskich drogach o prawie 90% r/r (sierpień 2019) 
 

Według danych z końca sierpnia br., po polskich drogach jeżdżą 6 672 samochody osobowe z 

napędem elektrycznym. W okresie od stycznia do sierpnia 2019 r. w Polsce zarejestrowano łącznie 

2 416 samochodów całkowicie elektrycznych oraz hybryd typu plug-in, czyli o 89% więcej niż w tym 

samym okresie roku ubiegłego – wynika z Licznika elektromobilności, uruchomionego przez PSPA 

oraz PZPM. 

Pod koniec sierpnia 2019 r. w Polsce zarejestrowane były 6 672 elektryczne samochody osobowe, z 

których dwie trzecie stanowiły pojazdy w pełni elektryczne (BEV, ang. battery electric vehicles) – 4 

178, a pozostałą część hybrydy typu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid electric vehicles) – 2 494. 

Podział rynku między BEV a PHEV w Polsce niezmiennie wynosi 63% do 37%. Park elektrycznych 

pojazdów ciężarowych i dostawczych w analizowanym okresie zwiększył się do 388 szt., a liczba 

autobusów elektrycznych wzrosła do 206 szt.  

– Dzięki aktywności Solarisa i Volvo, Polska wyrosła na europejskiego lidera pod względem eksportu 

zelektryfikowanych autobusów. Z kolei na skutek ostatnio ogłoszonych lub rozstrzygniętych 

przetargów na dostawę pojazdów tego typu, m.in. 130 elektrobusów trafi do Warszawy, a 50 do 

Krakowa, znajdujemy się w czołówce również w zakresie wdrażania zero- i niskoemisyjnego 

transportu publicznego – mówi Maciej Mazur, Dyrektor Zarządzający PSPA. 

Konsekwentnie rośnie liczba rejestracji elektrycznych motorowerów i motocykli, które na koniec 

sierpnia osiągnęły liczbę 5 731 szt. 

- Ten wynik wpisuje się w ogólne rosnące zainteresowanie rynkiem jednośladów. Od początku roku w 

Polsce zarejestrowano łącznie 31 130 tylko nowych jednośladów - o 6 697 sztuk więcej niż w 

analogicznym czasie w 2018 i  o 587 sztuk więcej niż w roku 2017. Do rosnącej liczby rejestracji 

motocykli i szczególnie motorowerów z napędem elektrycznym na pewno przyczynił się znacznie 

niższy koszt użytkowania oraz stosunkowo łatwy sposób naładowania takiego pojazdu. Popyt na 

elektryczne jednoślady jest też odpowiedzią na coraz mocniej propagowany w Polsce trend na 

elektromobilność – mówi Jakub Faryś, Prezes PZPM. 

Wraz ze wzrostem liczby pojazdów, rozwija się również ogólnodostępna infrastruktura ładowania. Na 

koniec sierpnia br. w Polsce funkcjonowało 888 stacji ładowania pojazdów elektrycznych (1 611 

punktów). 30% stanowiły szybkie stacje ładowania prądem stałym (DC), a 70% wolne ładowarki 

prądu przemiennego (AC) o mocy mniejszej lub równej 22 kW. 

Licznik elektromobilności, aktualizowany przez PZPM i PSPA, dostępny jest na stronach 

internetowych organizacji. Dzięki niemu, każdy zainteresowany może się dowiedzieć, ile pojazdów 

elektrycznych porusza się aktualnie po polskich drogach i ile działa stacji ładowania. Wszystkie dane 

zostały opracowane przez PZPM i PSPA na podstawie złożonych analiz danych pochodzących m.in. z 

Centralnej Ewidencji Pojazdów, a także własnych badań i prowadzonych ewidencji. 

 
 
 



 

 

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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