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elektromobilność

• Jak na planach Rządu może skorzystać energetyka 
a jakie wyzwania stoją przed Administracją?
• Co trzeba zmienić
• Od kogo się uczyć 
• Skąd środki

Raport i co dalej
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vs. 465 sztuk w PL
Samar 2011 – I kw.2017 
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Różnice wciąż duże ale czy ważne dla konsumentów?
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E-mobility broń w walce ze smogiem...

PM10

BaP
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... oraz wysokim rachunkiem za ropę naftową



Plany Rządu

• Plan Rozwoju Elektromobilności

• Krajowe ramy polityki rozwoju paliw alternatywnych

• Fundusz Niskoemisyjnego Transportu

• Ustawa o elektromobilności



Infrastruktura do ładowania do 2020 r.
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Wpływ e-mobility na energetykę i jak sobie z tym 
radzić

• Popyt na energię wzrośnie o 2,3-

4,3 TWh

• Potrzeba przyspieszyć smart 

metering

• Rozległa sieć ładowania wymaga 

rozbudowy sieci dystrybucyjnej 

(+42mld PLN do 2019)

• Budynki z większą mocą

• Bilansowanie systemu tylko z 

dynamicznymi taryfami

• Zwolnienie z obowiązku koncesji 

pośrednio zwiększy sprzedaż
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Finansowanie jest – trzeba umieć po nie sięgać

• Fundusze UE oraz NFOŚiGW

• Wiele źródeł nie wspomnianych w planach 

Rządu: ETS + FM, Fundusze Norweskie, 

Zielone Elektromobilne Obligacje
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Jak sprawić, by ludzie zaczęli jeździć „elektrykami”?

• Rozruszanie popytu wymaga wprowadzenia zachęt

• Norwegia i inni pionierzy wiedzą jak to robić

• Kluczową zachętą jest rozbudowa sieci ładowarek 

• Dofinansowywanie zakupu samochodów – tylko mądre uzależnione od 

dochodu
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Koordynacja i ofensywa w Brukseli

• Niezbędne jest prowadzenie ścisłego 

dialogu między administracją centralną, 

samorządami, biznesem oraz sektorem 

pozarządowym

• Promowanie elektromobilności w Brukseli 

pozwoli Polsce na zmianę wizerunku

• Bruksela czeka na konstruktywne pomysły 

z Polski. E-mobility będzie mocna polityką, 

może sie stać polską specjalnością
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Plany Fundacji do końca 2017r. 

• Raport Fueling Poland’s Future dot. wpływu 

rozwoju e-mobility w Polsce na PKB (w 

trakcie)

• Raport nt. Wpływu e-busów na poprawę 

jakości powietrza (koniec 2017)

• Badania opinii publicznej – Polacy wobec e-

mobility

• Promowanie polskich pomysłów na 

elektromobilność w Brukseli i 

prezentowanie stanowiska krajowych 

interesariuszy


