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TRANSFORMACJA POLSKIEJ ENERGETYKI DO MONIZMU ELEKTRYCZNEGO 
OZE 

Ustrojowa reforma rynku energii elektrycznej. Program restrukturyzacji energetyki 
paliw kopalnych

Temat przewodni

Działanie sfinansowane ze środków Programu Rozwoju 
Organizacji Obywatelskich na lata 2018-2030



coś o elektromobilności …

USTAWA O ELEKTROMOBILNOŚCI

370 stron (z uzasadnieniem)
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Źródło: Stacje i punkty ładowania pojazdów elektrycznych. Przewodnik UDT dla właścicieli – zalecane praktyki.
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Henry Ford: Samochód to maszyna do przewozu ludzi i innych maszyn

Co tutaj jest inteligentnego?
Liczba samochodów na 1000 mieszk. 
(średnio przypada 450 sam./1000 mieszk.):
Warszawa: 700
Katowice: 670
Gliwice:630
Sopot: 750

Berlin: 350
Wiedeń: 300
Nowy Jork: 250

Dane na podstawie GUS (za 2016 r.)
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Z czym mamy do czynienia?

Liczba (użytkowanych) pojazdów silnikowych w Polsce (2018 r.): 23,5 mln, 
w tym:
-samochody osobowe: ok. 17 mln,
-samochody ciężarowe i dostawcze: ok. 2,5 mln,
-autobusy: ok. 80 tys.

Samochody EV (elektrycznych z akumulatorem) i plug-in (hybrydowych z 
akumulatorem o zwiększonej pojemności): ok. 6 tys., w tym: 
-zarejestrowanych w 2018 r.: ok. 2 tys.
-EV: ok. 3,5 tys. 

Na podstawie: Branża motoryzacyjna. Raport PZPM 2019/2020

Liczba samochodów osobowych
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Park samochodowy w Polsce

Średni wiek (oraz mediana) samochodów osobowych: 14 lat (14 lat)

-samochody do 4 lat: 12% (75% samochodów z tej grupy należy do flot i 
działalności gospodarczej; po tym czasie samochody są odsprzedawane na 
rynku wtórnym),

-samochody 5-10 lat: 18% (utylizacja w ciągu kolejnych 10 latach),

-samochody 11-20 lat: 55% (samochody do utylizacji).

Na podstawie: Branża motoryzacyjna. Raport PZPM 2019/2020
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Zapotrzebowanie energetyczne samochodów w Polsce

Zużycie paliwa w 2018 r.:
-olej napędowy: ok. 20 mln m3 (ok. 17 mln t) – 200 TWh
-benzyna: ok. 6 mln m3 (ok. 4,5 mln t) – 55 TWh
-LPG: ok. 3,6 mln m3 (ok. 1,8 mln t) – 21 TWh

Porównanie zużycia energii samochodu:

*WLTP - Worldwide Harmonised Light Vehicles Test Procedure, czyli Światowa Zharmonizowana Procedura 
Testów Pojazdów Lekkich. Procedura WLTP zastąpiła test NEDC w 2018 r., a została wprowadzona w 2017 r.

tradycyjnego elektrycznego

zapotrzebowanie 

jednostkowe

6 l/100 km; 60 kWh/100 km 15 kWh/100 km (wg WLTP*)

zapotrzebowanie 

sumaryczne

270 TWh 65 TWh

koszt energii 140 mld PLN 50 mld PLN (przeciętnie w 

taryfie G11)
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Rynek nowych samochodów osobowych (2018 r.):
-600 tys. nowych samochodów (podobnie na rynku samochodów 
używanych, a samochodów wyrejestrowanych również ok. 600 tys.)
-średnia cena samochodu: 80 tys. PLN,
-rynek samochodów osobowych: ok. 50 mld PLN,
-w tym leasing: ok. 35 mld PLN

Przeciętna cena samochodu EV z akumulatorem o poj. 60 kWh: 160 tys. PLN

Program dofinansowania samochodów elektrycznych w Polsce:
do 30% wartości samochodu, maksymalna cena samochodu elektrycznego: 
125 tys. PLN (maksymalne dofinansowanie: 37,5 tys. PLN). 
Program wywołał natychmiastową reakcję producentów samochodów 
dostosowując cenę samochodu elektrycznego do założeń programu.

Przykładowa reakcja producentów i dystrybutorów:
-Opel Corsa-e: 124 900 PLN
-Volkswagen ID.3: <125 000 PLN
Cena końcowa samochodu elektrycznego: ok. 90 tys. PLN (uwzględniając 
dofinansowanie)

Na podstawie: Branża motoryzacyjna. Raport PZPM 2019/2020
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Trajektoria transformacyjna elektryfikacji transportu 
(samochodów osobowych)

Zmiana sposobu 
użytkowania samochodów 
spowoduje zmniejszenie ich 
liczby na drogach:

Potwierdza to popularność
usług carsharingu

17 mln → 10 mln


