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Wstęp

Paweł Engel1

„Jestem elektryczny” – głoszą napisy na niektórych autobusach, które można 

spotkać na stołecznych ulicach. W domyśle – jestem ekologiczny. Jesteśmy dziś 

u progu rewolucji, kiedy to transport powinien w najbliższych latach zdecydowanie

odejść od paliw kopalnych. Jest to spowodowane z jednej strony zaostrzającym się

kryzysem klimatycznym, z drugiej zaś - agresja Rosji na Ukrainę pokazała, jak ważne

jest zachowanie bezpieczeństwa energetycznego i surowcowego.

Elektryfikacja transportu drogowego rodzi wyzwania – jak pozyskiwać energię, 

jak ją gromadzić, jak zagospodarować akumulatory, które już nie mogą spełniać 

swojej roli w pojazdach. W ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego, 

spróbowaliśmy po raz kolejny zajrzeć nieco w przyszłość. W przyszłość, która dzieje 

się tak naprawdę już dziś, a która bezpośrednio dotyczy rozpoczynającej się kolejnej 

perspektywy unijnej polityki spójności.

1  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz Transportowych i Programowania 
w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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TOBcast
Zachęcam do wysłuchania 3 odcinka TOBcastu, w którym rozmawiam z Panem 

Janem Kuźmińskim   – Prezesem Spółki Miejskie Zakłady Autobusowe Sp. z o.o. 

Kwestie, które poruszamy to:

• Jakie są doświadczenia MZA z eksploatacji autobusów elektrycznych?

• Czy w posiadanych przez MZA autobusach akumulatory funkcjonują zgodnie 

z założeniami?

• Gdyby chcieć wymienić główną zaletę i główną wadę autobusu elektrycznego 

z punktu widzenia przewoźnika – co by to było?

• Jakie są preferencje MZA odnośnie wyboru baterii w zamawianych przez 

Państwa autobusach?

Link do TOBcast-u: https://www.youtube.com/watch?v=8TaICgW7bX8

6

https://www.youtube.com/watch?v=8TaICgW7bX8
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1. Podsumowanie 2 konferencji
Transportowego Obserwatorium
Badawczego

Edyta Boratyńska-Karpiej2

2. Konferencja Transportowego Obserwatorium Badawczego pt. Transport

elektryczny – czy da się to okiełznać? odbyła się 18 i 19 maja 2022 r. Była objęta

patronatem honorowym Ministra Infrastruktury i Ministra Funduszy i Polityki

Regionalnej. Przy organizacji wspomogła nas Politechnika Śląska i Poznański

Instytut Technologiczny. Patronatu medialnego udzieliły portal Logistyka.pl

i czasopismo Transport miejski i regionalny.

Tradycyjnie  uczestników powitał Przewodniczący Transportowego 

Obserwatorium Badawczego – Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu

Analiz Transportowych i Programowania. Następnie głos zabrała Joanna Lech
– p.o. Dyrektora Centrum Unijnych Projektów Transportowych. W swoim

wystąpieniu zwróciła uwagę, że światowy transport ładunków oraz przewóz

pasażerów odpowiedzialny jest za 1/5 światowych emisji gazów cieplarnianych.

Choć - zgodnie ze zobowiązaniami klimatycznymi - powinniśmy w ciągu dekady

zredukować te emisje o 20 proc., tendencja jest odwrotna. Nowa perspektywa

finansowa to jeszcze większy nacisk Komisji Europejskiej na czysty transport.

Polskie miasta, inwestując w ekologiczny tabor, wpisują się w światowy trend.

Wysokie nakłady na autobusy elektryczne zwracają się w dłuższej perspektywie.

I nie chodzi tylko o aspekt finansowy, ale także o korzyść w postaci czystszego

powietrza, co przekłada się na zdrowie mieszkańców.

Elektryfikacja taboru miejskiego trwa w polskich miastach m.in. dzięki funduszom 

Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

2 Ekspert ds. ewaluacji i analiz w Centrum Unijnych Projektów Transportowych
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Wydarzenie w liczbach:

2 dni 

konferencji

5 sesji  

tematycznych

9 godzin  

transmisji (około)

30 panelistów  

i prelegentów

220+ uczestników 
każdego dnia

Patroni honorowi:

Patroni medialni:

8
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Z uwagi na wszystkie kwestie przedstawione przez Dyrektor Lech postanowiliśmy 

w ramach prac Transportowego Obserwatorium Badawczego zorganizować 

konferencję dedykowaną elektromobilności w miejskim transporcie publicznym.

Pierwszego dnia eksplorowaliśmy elektromobilność i liczyliśmy jej koszty i korzyści 

w transporcie finansowym.  
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Drugiego dnia próbowaliśmy temat okiełznać za pomocą modelowania, 

zastanawialiśmy się czy pieniądze to wszystko, a na koniec liczyliśmy ile cukru 

w cukrze elektromobilności oraz myśleliśmy co zrobić, aby było go więcej.
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Wszystkie prelekcje i dyskusje potwierdziły, że elektromobilność to technologia 

przyszłości oraz próba odpowiedzi na największe problemy komunikacyjne 

współczesnych społeczeństw. Rozwój elektromobilności ma ogromny potencjał 

w zakresie poprawy jakości powietrza, zmniejszenia hałasu pochodzenia 

komunikacyjnego oraz zwiększenia komfortu życia, szczególnie w obszarach 

zurbanizowanych. Warto pamiętać, że problematyka elektromobilności opisuje 

zagadnienia związane z koncepcją wykorzystania różnych pojazdów z napędem 

elektrycznym, nie tylko samochodów osobowych i autobusów, ale także rowerów, 

motocykli czy hulajnóg. Należy zatem rozpatrywać te zagadnienia w szerokim 

ujęciu. Dotyczą one bowiem wszystkich aspektów związanych z projektowaniem, 

produkcją, nabywaniem, użytkowaniem, a także utylizacją pojazdów elektrycznych. 

Należy tu szczególnie podkreślić zarówno problemy technologiczne dotyczące 

konstrukcji pojazdów oraz budowy infrastruktury ładowania, jak i kwestie 

społeczne czy prawne.

Dzięki zaproszonym gościom było niezwykle ciekawie i inspirująco. 

Nagranie z Konferencji dostępne jest na YouTube.

 

https://www.youtube.com/channel/UCTThkAjtgmD8xUuMtj5uhqA/videos?view=0&sort=dd&shelf_id=0
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Czat
Podczas spotkania aktywny był czat. Główne wątki, które pojawiły się w dyskusji to:

• Wykorzystanie wodoru raczej tylko tam, gdzie bezpośrednia lub bateryjna

elektryfikacja będzie niemożliwa, ze względu na mniejszą efektywność

wykorzystania energii pierwotnej

• Pełna zgoda, co do priorytetowego podejścia do rozwoju i transformacji

transportu zbiorowego w kierunku zeroemisyjności.

• Po uruchomieniu programu „Mój elektryk” na samochód czeka się nawet kilka

miesięcy, więc wzrost popytu jest znaczny.

• Tak, w małych miastach potrzebne elastyczne usługi transportowe, czyli

transport publiczny na żądanie /telefon lub aplikacja, busy zamiast autobusów/ +

pojazdy dostosowane do osób niepełnosprawnych

• Mogą być to usługi wspólnie organizowane przez porozumienia międzygminne

• Tak, musimy zmieniać miks energetyczny i dążyć do 100% OZE, ale transport

trzeba zmieniać jednocześnie. Jeśli będziemy czekać z transportem, aż skończy

się transformacja energetyki to celów nie zrealizujemy
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Transport elektryczny - czy da się to okiełznać? 
2 Konferencja w ramach Transportowego Obserwatorium Badawczego 

18-19 maja 2022 r. 

prowadzenie – Paweł Engel –  Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT

DZIEŃ I - 18 maja

09.50 – 10.00  Powitalna kawa wirtualnie

10.00 – 10.30  Otwarcie 

Joanna Lech – p.o Dyrektora Centrum Unijnych Projektów 

Transportowych

Jarosław Orliński  – p.o Dyrektora Centrum Unijnych 

Projektów Transportowych

10.30 – 10.40 Czy elektryczny jest bardziej ekologiczny?  
Wystąpienie typu TED  

dr Ryszard Kulik  - Fundacja Klub Myśli Ekologicznej

10.40 – 12.50 SESJA 1: Eksploracja elektromobilności

Moderator sesji: dr hab. inż. Renata Żochowska,  
prof. PŚ  – Politechnika Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii 

Lotniczej / Katedra Systemów Transportowych, Inżynierii 

Ruchu i Logistyki
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10.40 – 11.10  Prezentacje cz. 1.

 dr hab. inż. Stanisław Krawiec, prof. PŚ  – Politechnika 

Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej / Katedra 

Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki 

- Naukowe instrumentarium wsparcia procesu 
konwersji floty autobusów transportu publicznego 
w miastach w kierunku autobusów elektrycznych - 
projekty CACTUS i PLATON

dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. PŚ  – Politechnika 

Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej / Katedra 

Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki 

-   Wsparcie elektromobilności w projektach Green 
Travelling i Electric Travelling

11.10 - 11.20  Zeroemisyjny transport a wykluczenie transportowe  
Wystąpienie typu TED

dr Alicja Pawłowska-Piorun– Kierownik Zakładu Zielonych 

Technologii Energetyczno – Klimatycznych, Zastępca 

Kierownika KOZK, IOŚ-PIB

11.20 – 11.40 Przerwa

11.40 – 12.10 Prezentacje cz. 2.

 dr hab. inż. Marcin Staniek, prof. PŚ  – Politechnika 

Śląska, Wydział Transportu i Inżynierii Lotniczej / Katedra 

Systemów Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki  - 

Elektromobilność w obszarze pierwszej i ostatniej 
mili - projekt S-mile
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mgr inż. Arkadiusz Stachowicz – ZPS Sp. z o.o,

mgr inż. Patryk Urbański, Łukasiewicz - Centrum Pojazdów

Szynowych – Sieć Badawcza Łukasiewicz - Poznański Instytut 

Technologiczny:  Analiza doboru hybrydowego układu 
napędowego do pojazdu szynowego specjalnego 
przeznaczenia

12.10 - 12.50 Dyskusja: Elektromobilność – obszary jeszcze 
niezbadane 

dr Alicja Pawłowska-Piorun– Kierownik Zakładu Zielonych

Technologii Energetyczno – Klimatycznych, Zastępca 

Kierownika KOZK, IOŚ-PIB

prof. dr hab. inż. Wiesław Starowicz – Politechnika

Krakowska, Katedra Systemów Transportowych

dr inż. Krzysztof Sieczkarek – Poznański Instytut

Technologiczny

dr hab. inż. Grzegorz Sierpiński, prof. – Koordynator ds.

Priorytetowego Obszaru Badawczego Inteligentne Miasta 

i Mobilność Przyszłości, Politechnika Śląska

12.50 – 14.15 SESJA 2: Analiza Kosztów i Korzyści 
elektromobilności w transporcie miejskim na 
podstawie projektów finansowanych z funduszy UE

Moderator sesji: Paweł Engel – Zastępca Dyrektora

Departamentu Analiz Transportowych i Programowania, 

CUPT
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12.50 – 13.35 Prezentacje wprowadzające:

 dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof.  – Z ca Dyrektora ZTM 

ds. Przewozów, GZM - Elektromobilność w transporcie 
zbiorowym na obszarze GZM

 Dariusz Giziński – Naczelnik Wydziału Analizy Kosztów 

i Korzyści, CUPT - Analiza Kosztów i Korzyści dla 
autobusów elektrycznych – case Program 
Operacyjny Infrastruktura i Środowisko  

 dr inż. Marcin J. Kłos – Politechnika Śląska, Wydział 

Transportu i Inżynierii Lotniczej / Katedra Systemów 

Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki - Korzyści 
płynące z rozwoju systemu transportu zbiorowego 
opartego na kolei metropolitalnej 

13.35 – 14.15  Dyskusja: 

Paneliści:

Dariusz Giziński – Naczelnik Wydziału Analizy Kosztów 

i Korzyści, CUPT

dr inż. Marcin J. Kłos – Politechnika Śląska, Wydział 

Transportu i Inżynierii Lotniczej / Katedra Systemów 

Transportowych, Inżynierii Ruchu i Logistyki

dr hab. inż. Aleksander Sobota, prof. PŚ – Z ca Dyrektora 

ZTM ds. Przewozów, GZM 

14.15 Podsumowanie

 Paweł Engel – Zastępca Dyrektora Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT
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DZIEŃ II - 19 maja

09.50 – 10.00  Powitalna kawa wirtualnie

10.00 –  10.05  Otwarcie 

Paweł Engel – Przewodniczący Transportowego 

Obserwatorium Badawczego, CUPT

10.05 – 11.00 SESJA 3: Elektromobilność – czy da się to okiełznać? 
(sesja w języku angielskim)

Moderator: Krzysztof Bolesta – Współzałożyciel Fundacji 

Promocji Pojazdów Elektrycznych

Wystąpienie: Marios Ntaflos – Bentley Systems, London, 

United Kingdom - The future of transport – how to 
include EVs in your transport models

Dyskusja: 1 na 1: Krzysztof Bolesta vs Marios Ntaflos

11.00 – 12.00 SESJA 4: Finansowanie elektromobilności – dziś 
i jutro funduszy UE

 Moderator: Krzysztof Rodziewicz – Dyrektor Departamentu 

Analiz Transportowych i Programowania, CUPT

 Krzysztof Rodziewicz – Dyrektor Departamentu Analiz 

Transportowych i Programowania, CUPT - Finansowanie 
elektromobilności – czy pieniądze to wszystko? 
Wystąpienie typu TED

 Dyskusja:

 Joanna Świderska  – Dyrektor Departamentu Projektów 

Miejskich, CUPT

 Przemysław Loranc  – Associate Partner, CIVITTA Polska
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12.00 – 12.20  Przerwa

12.20 –  14.15  SESJA 5: Bateria – kluczem do sukcesu 
elektromobilności 

Moderator sesji: Aleksander Rajch – Dyrektor ds. Relacji 

Zewnętrznych - Członek Zarządu Polskiego Stowarzyszenia 

Paliw Alternatywnych

Prezentacje: 

Maria Majewska – New Mobility Manager – Koordynator 

Komitetu Bateryjnego Polskiego Stowarzyszenia 

Paliw Alternatywnych - Szanse i zagrożenia dla 
zrównoważonego rozwoju rynku bateryjnego 
w Polsce i Europie

Łukasz Chełchowski – Dyrektor Rozwoju Autobusów, Solaris 

- Bateria w autobusie – możliwości producenta 
taboru 

Rafał Biszcz – Dyrektor PIRE Knowledge Hub - Ile cukru 
w cukrze – rzecz o elektrycznych autobusach

Maciej Zwara  – PMO, Northvolt Systems Poland Sp. z o.o. 

- Można to robić inaczej - produkcja zielonych 
baterii w obiegu zamkniętym

Filip Gabryelewicz – Product Manager, Wamtechnik sp. z o.o. 

- Przegląd technologii zasilania bateryjnego 
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 Dyskusja: 

 Urszula Stefanowicz – Koordynator, Polski Klub Ekologiczny 

Okręg Mazowiecki

 Rafał Biszcz – Dyrektor PIRE Knowledge Hub

 Łukasz Chełchowski – Dyrektor Rozwoju Autobusów, 

Solaris, Solaris

 Filip Gabryelewicz– Product Manager, Wamtechnik sp. z o.o.

 Grzegorz Nowak – TAURON Polska Energia S.A.

 Marcin Nowak – Polska Izba Rozwoju Elektromobilności

 Maciej Zwara – PMO, Northvolt Systems Poland Sp. z o.o.

14.15  Zakończenie

Paweł Engel – Przewodniczący Transportowego 

Obserwatorium Badawczego, CUPT
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2.  Czy elektryczny jest bardziej ekologiczny? 

Ryszard Kulik3

Wielu z nas uważa, że elektromobilność jest jednym z ważnych elementów 

transformacji energetycznej przyczyniającej się do zatrzymania katastrofy 

klimatycznej. Unia Europejska zdecydowanie naciska na elektryfikację motoryzacji, 

chcąc wypełnić swoje zobowiązania klimatyczne. Koszty środowiskowe zamiany 

samochodu spalinowego na elektryczny wskazują jednak, że ten kierunek wcale nie 

jest tak oczywisty.

Rewolucja na drogach
Zgodnie z założeniami Porozumienia Paryskiego z 2015r. zatrzymanie wzrostu 

globalnej temperatury poniżej 1,5 stopnia Celsjusza wymaga całościowego 

przemodelowania transportu. Komisja Europejska zapowiada, że do 2030 r. po 

drogach UE ma jeździć co najmniej 100 mln samochodów elektrycznych. Do 2035 r. 

w Europie produkcja samochodów spalinowych ma zostać zakończona.

3 Fundacja Klub Myśli Ekologicznej
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Dzięki tej rewolucji nasze miasta mają odetchnąć czystszym powietrzem, 

klimat pozbędzie się uciążliwych emisji gazów cieplarnianych z transportu 

samochodowego, a nasze uszy uwolnią się od wszędobylskiego hałasu. Brzmi 

pięknie, nieprawdaż? Ale tylko z pozoru.

Samochody elektryczne są naprawdę sexy. Nie mają tej ohydnej rury wydechowej, 

cichutko się poruszają i są takie środowiskowo niewinne. Zużywają średnio 

dwie trzecie energii mniej wobec swoich tradycyjnych konkurentów. Według 

raportu organizacji Transport&Environment, zrzeszającej kilkadziesiąt instytucji 

badawczych i pozarządowych z Unii Europejskiej, użytkowanie silników 

elektrycznych w porównaniu do silników diesla wiąże się z redukcją  emisji CO
2
 

prawie o połowę. Silniki elektryczne mają 3-krotnie wyższą sprawność niż silniki 

spalinowe. Silnik typowego samochodu spalinowego jest obecnie projektowany 

na kilkanaście lat działania i ok. 300 tys. km przebiegu. Żywotność baterii zaś to 

około 30 lat i przebieg 650-800 tys km. Samochody elektryczne nie potrzebują 

też (prawie) smarów i olejów, a ich baterie mogą pomagać w stabilizacji systemu 

energetycznego (Popkiewicz, 2022).

Wady samochodu elektrycznego
Ale tutaj dobre informacje się kończą. To, że samochód elektryczny nie posiada 

rury wydechowej, wcale nie oznacza, że zastosowana technologia jest czysta. 

W końcu prąd, którym ładujemy akumulatory, gdzieś musiał być wyprodukowany. 

W warunkach polskich to niemal na pewno oznacza energię pochodzącą ze 

spalania węgla. Przy obecnym polskim miksie elektroenergetycznym samochód 

elektryczny ma podobne emisje CO
2
 jak samochód spalinowy (około 15 kg/100 km) 

(Popkiewicz, 2022).

To nie koniec złych informacji. Okazuje się bowiem, że produkcja jednej baterii 

do samochodu marki Tesla uwalnia do atmosfery tyle dwutlenku węgla, ile 8 lat 

jazdy samochodem na benzynę. Szwedzkie agencje transportu i energetyki zleciły 

krajowemu Instytutowi Badań nad Środowiskiem (IVL) zmierzenie wpływu, jaki 

wywiera na klimat cykl życia samochodowych baterii. 
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Naukowcy przeprowadzili meta-analizę dotychczasowych badań, z których 

wynika, iż produkcja baterii powoduje wysokie emisje gazów cieplarnianych. 

Każda kilowatogodzina pojemności odpowiada uwolnieniu 150-200 kilogramów 

dwutlenku węgla. W równym stopniu winę za to ponoszą: eksploatacja surowców 

i proces wykonania. Samochód elektryczny Tesla S. wyposażony w baterie o mocy 

100 kWh pozostawia ślad węglowy wielkości 17.5 tony CO
2
, zanim ktokolwiek 

zacznie nim jeździć. To ponad dwukrotność śladu węglowego, jaki pozostawia 

przeciętny Polak w ciągu roku (Popkiewicz, 2022).

Samochody elektryczne niestety nie chronią klimatu, a ich rury wydechowe 

znajdują się daleko od nich samych, wypuszczając do atmosfery pokaźne ilości CO
2
, 

pyłów oraz innych zanieczyszczeń.

Ekologiczna bomba
Największym wyzwaniem w związku z rozwojem elektromobilności są koszty 

środowiskowe i społeczne produkcji baterii. Żeby je wyprodukować, potrzebne są 

takie pierwiastki jak lit, nikiel czy kobalt. Samochody elektryczne wymagają dużo 

większej ilości tych cennych surowców niż auta spalinowe.

Wydobycie litu wiąże się z ogromnym śladem wodnym - na jedną tonę minerału 

przypada ponad 3 i aż pół miliona litrów wody. Największe złoża litu występują 

w Argentynie, Chile, a szczególnie w Boliwii, która przy okazji ma spore deficyty 

wody. Ale jest też najbiedniejszym krajem Ameryki Południowej, więc władze 

poczuły finansowy wiatr w żagle. Co z tego jednak, skoro społeczeństwo tego kraju 

nie jest skłonne do zaprzedania swojego dziedzictwa przyrodniczego zachodnim 

koncernom, które już szykują się do eksploatacji cennych zasobów. Bogate w złoża 

litu solnisko Salar de Uyuni jest jednym z najbardziej niezwykłych pomników przyrody 

na świecie i ma szczególne znaczenie kulturowe i turystyczne dla mieszkańców 

Boliwii. Eksploatacja litu zdegraduje je kompletnie, jednocześnie pozbawiając wody 

okolicznych mieszkańców. Tak zdarzyło się w innych miejscach, gdzie lit wydobywany 

jest już od jakiegoś czasu, np. w Tybecie w 2018 roku, kiedy to wyciek z kopalni litu 

spowodował zatrucie wody i śmierć tysięcy ryb oraz jaków (IEA, 2021).
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Podobnie jest z kobaltem, którego wydobycie głównie w Afryce Środkowej wiąże 

się z ogromnymi kosztami środowiskowymi i społecznymi. W Demokratycznej 

Republice Konga, gdzie znajdują się największe złoża kobaltu, zanieczyszczona 

została rzeka Dikanga stanowiąca źródło wody pitnej dla mieszkańców. Zapylenie 

pochodzące z wydobycia przyczynia się do wystąpienia astmy i chorób płuc, 

a badania wśród mieszkańców wskazują na wielokrotne przekroczenia norm 

stężenia kobaltu, ołowiu i kadmu w moczu. 

Osobnym problemem jest też recykling zużytych baterii. Obecnie odzyskanie 

litu z akumulatora jest 5 razy droższe niż jego wydobycie. Sam proces nie jest też 

obojętny dla środowiska, wymaga bowiem dużych nakładów energii, wiąże się 

z emisją wielu zanieczyszczeń oraz gazów cieplarnianych. Może dlatego w Europie 

recyklingowi poddaje się zaledwie 5% zużytych baterii litowo-jonowych (IEA, 2021). 

Samochód nasz powszedni
Kochamy samochody. Dają nam szczególne poczucie niezależności i wolności. 

Samochody stały się prawdziwym fetyszem kultury zachodnioeuropejskiej 

odzwierciedlającym nasze zamiłowanie do indywidualizmu. Ten bakcyl rozprzestrzenia 

się po całym świecie, generując olbrzymie koszty środowiskowe i społeczne.
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Jazda samochodem – niezależnie czy tradycyjnym czy elektrycznym, to ogromne 

marnotrawstwo energii, szczególnie gdy przemieszcza się nim tylko jedna osoba 

(a zwykle tak jest). Jaki procent energii zużywanej przez samochód służy do 

przemieszczenia się kierowcy? 30, 20, 10? Jeszcze mniej – zaledwie 1 procent! Cała 

reszta ulatuje jako ciepło przez chłodnicę i służy do wprawienia w ruch ogromnej 

masy samochodu.

Pamiętajmy też, że użytkowanie samochodu wymaga odpowiedniej infrastruktury, czyli 

przede wszystkim sieci dróg i autostrad. Kawałkują one ekosystemy, przyczyniając się 

do izolacji populacji zwierząt lądowych, a ostatecznie do ich zamierania.  

Pytanie, czy lepiej wybrać samochód elektryczny czy tradycyjny, jest fałszywą 

alternatywą. Nie ma bowiem czystej technologii – każda ma swoje koszty. 

Elektromobilność jest o tyle problematyczna, że daje złudzenie, że te koszty są 

niewidoczne, są gdzieś daleko, a może nawet ich nie ma, bo w samochodzie brak 

rury wydechowej. Ale nawet jeśli technologia jest czystsza niż poprzednia, to 

początkowe korzyści i oszczędności z czasem prowadzą do większego zużycia 

zasobów. W nauce to zjawisko nosi nazwę Paradoksu Jevonsa. Przerabialiśmy 

to już nie raz i wszystko wskazuje na to, że podobnie będzie z „przyjaznymi” dla 

środowiska samochodami elektrycznymi. Mamy coraz bardziej zielone technologie, 

a emisje gazów cieplarnianych wciąż rosną i jednocześnie  przyspiesza wielkie 

wymieranie gatunków.
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Jeśli wszyscy będziemy chcieli jeździć samochodami, to z pewnością znajdziemy 

się na krawędzi katastrofy klimatycznej, degradując po drodze środowisko 

przyrodnicze. 

Zamiast wspierać przemysł motoryzacyjny, niezależnie czy tradycyjny czy 

elektryczny, naszym zadaniem jest tak organizować życie społeczne i osobiste, 

by korzystanie z samochodu było ostatecznością. Rządzący nami politycy 

poprzez różne mechanizmy powinni zniechęcać nas do jazdy autem, szczególnie 

w pojedynkę i zachęcać do korzystania z innych form transportu: kolei, autobusów, 

tramwajów, roweru czy współdzielenia przejazdów.

Jeśli mamy przetrwać na tej planecie, nasz świat musi się zmienić radykalnie. To 

oznacza przede wszystkim życie w wymiarze lokalnym. Mamy powrócić do ludzkiej 

skali, w której nasze różnorodne potrzeby jesteśmy w stanie zaspokoić w najbliższej 

okolicy. W takim przypadku rezygnacja z samochodu jest oczywistym wyborem.
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3.  Zeroemisyjny transport a wykluczenie 
transportowe

dr Alicja Pawłowska-Piorun4

Wykluczenie społeczne
Wykluczenie ma różne oblicza. Przez lata zakres tego pojęcia ewoluował, określając 

coraz to nowe obszary wykluczenia. Definicji wykluczenia społecznego można znaleźć 

dziesiątki, jeśli nie setki. Najprościej – i pewnie najbardziej intuicyjnie – można określić 

je jako stan, w którym jednostki – choć chciałyby lub powinny – nie są w stanie w pełni 

uczestniczyć w życiu gospodarczym, społecznym, politycznym i kulturalnym, gdyż coś 

je przed tym powstrzymuje (połączenie definicji London School of Economics i ONZ)5. 

Intuicja podpowiada także, że główną przyczyną wykluczenia społecznego jest aspekt 

finansowy. Nie jest to jednak jedyny jego wymiar, a wychodzenie ze stanu wykluczenia 

nie dotyczy tylko poprawy sytuacji finansowej.

4 Kierownik Zakładu Zielonych Technologii Energetyczno – Klimatycznych, Zastępca 
Kierownika Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu, Instytut Ochrony Środowiska-
Państwowy Instytut Badawczy

5 UN, Leaving no one behind,  
(dostęp:https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf);  József Pál 
Lieszkovszky, Introduction to the theoretical analysis of social exclusion of public 
transport in rural areas, DETUROPE – THE CENTRAL EUROPEAN JOURNAL OF 
REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM, Vol. 10 Issue 3 2018, s. 214.

https://www.un.org/esa/socdev/rwss/2016/chapter1.pdf
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Jakie są więc najpowszechniejsze wymiary wykluczenia? 

1. Dochodowe (jednostki/gospodarstwa domowego)

2. Zawodowe (wykluczenie z rynku pracy)

3. Brak dostępu do podstawowych usług (elektryczność, transport, gaz, woda)

4. Izolacja społeczna

5. Fizyczna niemożliwość opuszczenia miejsca zamieszkania (osoby starsze, 

niepełnosprawne)6.

Wykluczenie transportowe (transport exclusion, 
transport poverty)
W obszarze transportu wykluczenie jest dla wielu osób problemem 

fundamentalnym, gdyż często łączy się z innymi wymiarami wykluczenia. Może 

ono więc pogłębiać wykluczenie społeczne, szczególnie jako czynnik separujący 

osoby lub grupy od społeczności lub społeczeństwa. Wykluczenie to więc nie tylko 

„biedni kontra bogaci”, lecz przede wszystkim „osoby wykluczone versus osoby 

korzystające z pełni praw i możliwości, jakie daje im społeczeństwo”7. Wykluczenie 

transportowe często pociąga za sobą wykluczenie społeczne, ekonomiczne – czyni 

z osoby wykluczonej osobę funkcjonującą poza kręgiem społecznym. 

I tu pojawia się jedno z największych wyzwań, bo wykluczonym transportowo 

można być przynajmniej na sześć sposobów, tj.:

1. Fizycznie (rodzina bez samochodu, osoby starsze, osoby niepełnosprawne)

2. Infrastrukturalnie (zamieszkiwanie na terenach o słabej infrastrukturze 

drogowej)

6 József Pál Lieszkovszky, Introduction to the theoretical analysis of social exclusion 
of public transport in rural areas, DETUROPE – THE CENTRAL EUROPEAN 
JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM, Vol. 10 Issue 3 
2018, s. 215-216.

7 Václav Jaroš Department of Social Geography and Regional Development, Faculty 
of Science Charles University Albertov 6, CZ - 128 43 Praha 2:
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3. Geograficznie (zbyt duża odległość od miejsc, w których realizujemy 

najważniejsze potrzeby, np. służba zdrowia, szkoły, sklepy)

4. Ekonomiczne (wysokie koszty transportu są przeszkodą np. w dotarciu do pracy)

5. Czasowo (inne obowiązki, np. opieka nad dziećmi, ograniczają czas możliwy do 

wykorzystania na podróż)

6. Emocjonalnie (np. strach przed pandemią COVID-198).

Najczęściej o wykluczeniu transportowym mówi się także w kontekście 

niedostępności lub słabej dostępności transportu publicznego (1), wysokich 

kosztów podróży (2) i niezaspokojonych potrzeb (3)9. A jeszcze prościej – osoba 

jest wykluczona transportowo, gdy nie jest w stanie podróżować gdziekolwiek 

i kiedykolwiek tam, gdzie inni (społeczeństwo) robią to bez przeszkód10.

Czy wykluczony transportowo jest więc pracownik dojeżdżający codziennie 

godzinę swoim prywatnym samochodem do pracy? Czy może licealista z małej 

miejscowości, który do szkoły ma godzinę drogi w jedną stronę, ale jest za młody, 

żeby mieć prawo jazdy, a autobusy jeżdżą z jego miejscowości dwa razy dziennie i to 

w godzinach utrudniających dotarcie na zajęcia? I tu pojawia się kwestia wyboru, 

akceptacji i subiektywności.

8 József Pál Lieszkovszky, Introduction to the theoretical analysis of social exclusion 
of public transport in rural areas, DETUROPE – THE CENTRAL EUROPEAN 
JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM, Vol. 10 Issue 3 
2018, s. 217.

9 Zob. Biljana Ranković Plazinić, Jadranka Jović, Smiljan Vukanovic, Mobility 
Deprivation of Low-Income Rural Households: Predisposition for Social Exclusion, 
(dostęp: https://www.researchgate.net/publication/283725977_Mobility_
Deprivation_of_Low-Income_Rural_Households_Predisposition_for_Social_
Exclusion)

10 Zob. József Pál Lieszkovszky, Introduction to the theoretical analysis of social 
exclusion of public transport in rural areas, DETUROPE – THE CENTRAL 
EUROPEAN JOURNAL OF REGIONAL DEVELOPMENT AND TOURISM, Vol. 10 
Issue 3 2018, s. 216.

  https://www.deturope.eu/getpdf.php?mag=det&vol=2018&no=3&artid=14
 

https://www.researchgate.net/publication/283725977_Mobility_Deprivation_of_Low-Income_Rural_Households_Predisposition_for_Social_Exclusion
https://www.researchgate.net/publication/283725977_Mobility_Deprivation_of_Low-Income_Rural_Households_Predisposition_for_Social_Exclusion
https://www.researchgate.net/publication/283725977_Mobility_Deprivation_of_Low-Income_Rural_Households_Predisposition_for_Social_Exclusion
https://www.deturope.eu/getpdf.php?mag=det&vol=2018&no=3&artid=14
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Gdyby przyłożyć jedną miarę, to w Polsce mielibyśmy miliony osób wykluczonych 

transportowo. Często jest jednak tak, że wspomniany pracownik sam podjął 

decyzję o wyprowadzce za miasto, lubi jeździć samochodem, bo wtedy np. słucha 

podcastów i nie czuje się wykluczony transportowo – zawsze chciał mieszkać 

w środku lasu i brał to pod uwagę, wybierając nowe miejsce zamieszkania. W tę 

też stronę, a propos ważności samoidentyfikacji i akceptacji, a nie tylko sztywnej 

arytmetyki, idzie prof. dr hab. Tomasz Komornicki z Polskiej Akademii Nauk11.

Oczywiście to subiektywne podejście, które w (nie tylko) polskich warunkach 

zderza się z oczekiwaniami sporej części społeczeństwa, że transport publiczny 

powinien być dostępny zawsze i wszędzie. Tak więc nawet w przypadku kierowcy 

lubiącego słuchać podcastów w swoim samochodzie w ramach dojazdu do pracy, 

powinien on mieć alternatywę dojazdu do swojego miejsca pracy zagwarantowaną 

w ramach transportu publicznego. W polskich warunkach wydaje się to jednak mało 

realne.

11 Dominika Pietrzyk, Wykluczenie transportowe: to nie jest problem tylko Polski 
wschodniej, (Dostęp: https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-wykluczenie-
transportowe-to-nie-jest-problem-tylko-polskiws,nId,4608756#utm_
source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox

https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-wykluczenie-transportowe-to-nie-jest-problem-tylko-polskiws,nId,4608756#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-wykluczenie-transportowe-to-nie-jest-problem-tylko-polskiws,nId,4608756#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
https://biznes.interia.pl/gospodarka/news-wykluczenie-transportowe-to-nie-jest-problem-tylko-polskiws,nId,4608756#utm_source=paste&utm_medium=paste&utm_campaign=firefox
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Warto więc w tym miejscu wrócić do wcześniej wspomnianych rodzajów 

wykluczenia, bo one wiążą się z określonymi grupami podlegającymi wykluczeniu 

z transportu publicznego. Matce z dzieckiem w wózku trudno jest wsiąść do 

międzymiastowego PKS-u, a mieszkająca na wsi emerytka bez prawa jazdy też nie 

ma zbyt wielu alternatyw w przypadku konieczności wizyty u lekarza w najbliższym 

mieście powiatowym. I tu intuicyjnie widzimy wykluczenie transportowe 

w stosunkowo czystej postaci.

Ile jest więc takich osób w Polsce? Nie wiadomo, ale wspomniany prof. Komornicki 

mówi o setkach tysięcy. Przy czym jest tu też kilka mitów – dotyczących tzw. 

Polski B, odległości od miasta itp., bo tu, jak zawsze, sytuacja jest bardzo złożona 

i wpływa na nią wiele czynników. Można więc mieszkać niedaleko dużego miasta, 

a i tak być wykluczonym transportowo (np. autostrada przecina gminny układ dróg, 

dom jest usytuowany daleko od głównych dróg).

Wiedząc więcej o wykluczeniu transportowym warto zapytać - jak ma się do niego 

postulat zeroemisyjności transportu, szczególnie publicznego? Często stawia się 

te dwie kwestie w opozycji, mówiąc że przykładowo zmniejszanie wykluczenia 

transportowego wymaga ogromnych nakładów finansowych i lepiej za kwotę x 

kupić przykładowo 10 autobusów konwencjonalnych niż 5 elektrycznych, bo te 

10 zdecydowanie bardziej poprawi dostępność transportową. Podobnie wygląda 

to w transporcie indywidualnym, gdzie koszt zakupu samochodu elektrycznego 

wciąż dla wielu jest barierą. Część badaczy problemu pyta: „co jest naszym 

celem – czy żeby zwalczać wykluczenie transportowe, czy żeby ludzie nie jeździli 

prywatnymi samochodami?”. To nie jest ten sam cel, ale rozwiązania mogą być 

niesprzeczne i niekonkurencyjne. Wyzwaniem jest i będzie na pewno znalezienie 

złotego środka między transportem spełniającym potrzeby jak największej liczby 

osób a transportem ekologicznym, przy jednoczesnym uwzględnieniu czynników 

finansowych.



Transport elektryczny - czy da się to okiełznać?

31

Moim zdaniem obie te kwestie na pewno się nie wykluczają, a wręcz uzupełniają 

i nie wiem czemu mieszkańcy miast mieliby mieć monopol na jazdę czystym, łatwo 

dostępnym transportem publicznym i oddychanie dobrej jakości powietrzem. Co 

więcej, obszary pozamiejskie mają przykładowo ogromny potencjał w zakresie 

produkcji czystego prądu z OZE, których nie mają miasta.

Czy w 2022 roku ktoś jeszcze ma wątpliwości co do konieczności redukcji emisji 

z transportu w kontekście zmiany klimatu i celów związanych z neutralnością 

klimatyczną w 2050 r.? Jak chcemy to osiągnąć, inwestując w emisyjne technologie, 

które na polskich drogach pozostaną jeszcze przez wiele lat? Tu zarówno regulacje 

krajowe, jak i unijne jednoznacznie wskazują kierunek. Z jednej strony jest to 

zapowiedź Komisji Europejskiej (2020 - Strategia na rzecz zrównoważonej 

i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku przyszłości)12, która 

zakłada, że m. in.:

12 KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, 
EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNO-SPOŁECZNEGO 
I KOMITETUREGIONÓW, COM (2020) 789 z dnia 9.12.2020, Strategia na rzecz 
zrównoważonej i inteligentnej mobilności – europejski transport na drodze ku 
przyszłości.
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– Do 2030 r. regularny transport zbiorowy w obrębie UE na odcinkach do 500 km 

powinien być neutralny pod względem emisji dwutlenku węgla;

– Do 2050 r. niemal wszystkie samochody osobowe, samochody dostawcze, 

autobusy oraz nowe pojazdy ciężkie będą bezemisyjne.

Z drugiej strony mamy między innymi ustawę o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, która wprowadza wymogi dla samorządów w zakresie transportu 

publicznego oraz regulacje umożliwiające tworze stref czystego transportu 

w miastach. 

Zwolennicy konfrontacyjnego podejścia w tym miejscu powiedzą – no dobrze, 

będzie mniej droższych autobusów zeroemisyjnych, osoby o niskich dochodach 

nie kupią samochodów elektrycznych, nie zmniejszymy wykluczenia, a wręcz 

w niektórych obszarach ekologizacja transportu je pogłębi. W wydawanym 

przez Krajowy Ośrodek Zmian Klimatu Kwartalniku, w numerze mówiącym m.in. 

o przyszłości transportu publicznego (2/2021) podkreślamy, że nie ma już powrotu 

do starych modeli organizacji komunikacji zbiorowej. Oczywiście z jednej strony 

jest to biznes, który w wielu wypadkach wymaga dofinansowywania, ale korzyści 

wynikające z ograniczonego lub wyeliminowanego ruchu samochodów prywatnych, 

lepszej jakości powietrza i mniejszej emisji gazów cieplarnianych są równie ważne 

i należy brać je pod uwagę.

Nie ulega wątpliwości, że wszyscy powinni mieć dostęp do podstawowych usług 

i rynku pracy, ale można to osiągnąć na różne sposoby – nie tylko przez większą 

ilość autobusów na terenach pozamiejskich. Jest to zbyt kosztowne. Czy chcemy 

finansować przejazdy pustymi autobusami? Można natomiast – i należy to także 

zrobić, biorąc pod uwagę kwestię zeroemisyjności i neutralności klimatycznej. 

Skoro więc zapewnienie mieszkańcom podkaliskiej gminy Żelazków (ok. tysiąc 

mieszkańców) dostępności usług transportowych na takim poziomie jak 

mieszkańcom Poznania nie wchodzi w grę, to co można zrobić? Na pewno musimy 

odejść od jednolitego myślenia o wykluczeniu transportowym, bo, jak wiemy, ma 

ono różne oblicza i na ten moment zacznijmy rozmawiać o zapewnieniu dostępu do 

podstawowych usług. 
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Nie oznacza to jednak dla mnie tego samego – że np. każdy w Polsce będzie miał 

dogodne połączenie autobusowe do najbliższej siedziby władz lokalnych (bo 

pojawiają się i takie postulaty…). Transport publiczny to nie tylko autobusy i musimy 

o tym pamiętać. Wielu uważa, że dostęp do transportu publicznego jest naszym 

prawem – zgoda. Ale wykorzystując analogię z prawem do Internetu nie oznacza 

to, że każdy ma prawo do laptopa ze światłowodem w swoim domu, tylko prawo 

to jest realizowane przykładowo przez dostęp do komputera i laptopa w lokalnej 

bibliotece. Dla mnie analogicznie wygląda to w przypadku transportu publicznego.

Transport – także ten publiczny – powinien być w pierwszej kolejności dopasowany 

do potrzeb użytkowników. Przywołam tu przykład małego francuskiego 

miasteczka, liczącego 2 tys. mieszkańców z regionu Bretanii13. Zamiast inwestować 

w zakup autobusów, Francuzi zainwestowali w lokalny hub transportowy, 

składający się m.in. z carsharingu elektrycznych rowerów i samochodów (2 Renault 

ZOE), parkingu carpoolingowego i stacji ładowania samochodów elektrycznych. 

Do tego przygotowano prostą aplikację, umożliwiającą rezerwację pojazdów. 

Atutem rozwiązania była też przystępność cenowa usług (ok. 5 EUR za godzinę dla 

samochodu, ok. 25 EUR za cały dzień).

13 Rural communities adopting shared electric mobility solutions,  
(Dostęp: https://en.media.mobilize.com/news/rural-communities-adopting-
shared-electric-mobility-solutions-b2dd-989c5.html)

https://en.media.mobilize.com/news/rural-communities-adopting-shared-electric-mobility-solutions-b2dd-989c5.html
https://en.media.mobilize.com/news/rural-communities-adopting-shared-electric-mobility-solutions-b2dd-989c5.html
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W ramach projektu SMARTA14 zidentyfikowano zdecydowanie więcej takich 

potencjalnych możliwości, w trzech obszarach, z których większość opiera się na 

transporcie elektrycznym:

• Elastyczne usługi transportowe (DRT elastyczne w zakresie tras, DRT od drzwi 

do drzwi)

• Ride sharing (współdzielone taksówki, car-pooling, dobrowolne podwożenie, 

e-autostopowanie)

• Współdzielenie aktywów (car-sharing i e-rowerowy sharing).15

14 Smart Villages and rural mobility, (Dostęp: https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/
files/enrd_publications/smart-villages_brief_rural-mobility.pdf)

15 Por. Tomasz Komornicki, Polska sprawiedliwa komunikacyjnie,  
(Dostęp: https://www.batory.org.pl/upload/files/Polska%20sprawiedliwa%20
komunikacyjnie.pdf). 

https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_brief_rural-mobility.pdf
https://enrd.ec.europa.eu/sites/default/files/enrd_publications/smart-villages_brief_rural-mobility.pdf
https://www.batory.org.pl/upload/files/Polska%20sprawiedliwa%20komunikacyjnie.pdf
https://www.batory.org.pl/upload/files/Polska%20sprawiedliwa%20komunikacyjnie.pdf
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Źródło: SMARTA

’Shared mobility’ generally refers to modes and services that are additional to the 

conventional route-based public transport operated by buses.

It spans demand-responsive transport (DRT), shared taxis, car-pooling, car-sharing, 

community/volunteer schemes, etc.

The ’shared mobility services’ include both the mobility services themselves and 

the supporting services including traveller information, reservations, payment and 

operations management.

Source: SMARTA Project

W tym miejscu ktoś z Państwa powie, że to nierealne w polskich warunkach. 

Proszę jednak zwrócić uwagę na to, jakie są oczekiwania użytkowników, którzy 

podejmują decyzje na podstawie czasu podróży, częstotliwości połączeń i ich 

elastyczności, łatwości w korzystaniu, bezpieczeństwa, komfortu oraz kosztu 

i ekonomicznej opłacalności dla użytkownika. Co więcej, w kontekście wykluczenia 

transportowego ważniejsze wydają się krótkie podróże, tak więc ewentualny 

mniejszy zasięg pojazdów nie jest tu przeszkodą. 
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Dlaczego więc zeroemisyjny transport nie miałby wpisać się w mapę drogową 

walki z wykluczeniem transportowym? Moim zdaniem może się wpisać, choć 

oczywiście nie jest to łatwe i nie ma gotowych rozwiązań dobrych na wszystkie 

przypadki – i dlatego potrzebne są na początek badania. Tak naprawdę wiemy 

jeszcze mało o wykluczeniu transportowym w Polsce i jesteśmy dopiero na 

początku drogi jego poznania. Co więcej, myśląc o obszarach pozamiejskich często 

dokonujemy uproszczeń. Poza miastem z transportu korzysta tak samo wiele 

zróżnicowanych grup społecznych jak w mieście. Jest wielu zainteresowanych 

(dzieci w wieku szkolnym, pracownicy fabryk, rolnicy, turyści), są różne potrzeby 

– transport publiczny oparty tylko na autobusach nie jest i nie będzie w stanie 

sprostać wszystkim tym potrzebom. Biorąc pod uwagę zróżnicowanie osób 

mieszkających poza miastem (a obecny trend post COVIDOWY pokazuje znaczący 

transfer z miast w związku z pracą hybrydową), multimodalne podejście oparte na 

rozwiązaniach zeroemisyjnych wydaje się być naturalnym kierunkiem, w którym 

powinniśmy podążać w najbliższych latach.

Od czego należałoby zacząć? KOZK, IOŚ – PIB jest ośrodkiem badawczym, 

dlatego punktem wyjścia dla nas jest zazwyczaj odpowiednie badanie jakościowo-

ilościowe. Badanie musi być przeprowadzone nie na poziomie całego kraju, tylko 

poszczególnych powiatów, aby uzyskać jak najdokładniejsze dane – dowiedzieć się 

nie tylko jak wykluczenie wygląda w praktyce, ale gdzie faktycznie pod względem 

geograficznym występuje i jakie konkretnie bariery są charakterystyczne dla 

danego obszaru. Badanie obejmie mieszkańców – ujawni ich opinie na temat swojej 

mobilności (ich sytuację transportową). Badanie obejmie także samorządy – ujawni 

czy i jak przeciwdziałają one wykluczeniu transportowemu, gdzie widzą przyczyny, 

jakie dostrzegają rozwiązania i jakie są ich możliwości finansowe w tej kwestii.

Innymi słowami, aby zmierzyć się z wykluczeniem transportowym, należy je 

najpierw dokładnie zbadać – powinniśmy zmierzyć się z tym wyzwaniem tu i teraz. 

Tylko znając przeciwnika możemy właściwie przygotować strategię wyjścia ze stanu 

wykluczenia transportowego dla setek tysięcy Polaków.
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4.  Finansowanie elektromobilności - czy 
pieniądze to wszystko?

Krzysztof Rodziewicz16

Zakładając, że jesteśmy w stanie wyeliminować bariery techniczne, administracyjne 

czy organizacyjne odpowiedź na to pytanie byłaby w zasadzie twierdząca. 

Byłaby, gdyby nie wspomniane bariery, które powodują, że temat finansowania 

elektromobilności jest dość złożony, mimo dostępnych źródeł finansowania. 

Podczas panelu drugiego dnia konferencji o uwarunkowaniach finansowych 

rozmawiali: Joanna Świderska – Dyrektor Departamentu Projektów Miejskich 

w CUPT oraz Przemysław Loranc – Associate Partner w Civitta Polska.

16 Dyrektor Departamentu Analiz Transportowych i Programowania w Centrum 
Unijnych Projektów Transportowych
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Zaczynając od motywacji realizacji projektów elektromobilnościowych należy 

wskazać na kilka elementów, wśród których z jednej strony pojawiają się wymogi 

natury prawnej zarówno na poziomie Komisji Europejskiej (Zielony Ład) jak 

i Polski (ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych) określające 

szczegółowe wymogi oraz limity wskazujące udział pojazdów bezemisyjnych 

w zamówieniach publicznych, z drugiej, zmienia się świadomość władz 

samorządowych realnie podchodzących do kwestii poprawy życia w miastach, 

zmniejszenia zanieczyszczenia i uciążliwości transportu drogowego. Tym niemniej 

nie bez znaczenia jest również możliwość współpracy z sektorem prywatnym – 

tworzenie „zielonej infrastruktury” jest czynnikiem mającym pozytywny wpływ 

na lokowanie inwestycji, co z kolei przekłada się na tworzenie miejsc pracy oraz 

wpływy podatkowe. W końcu, kluczowe z punktu widzenia rozmowy o pieniądzach 

są czynniki finansowe pozwalające na spełnianie wymogów w zakresie zwiększenia 

udziału pojazdów elektrycznych. A źródeł finansowania jest całkiem niemało. 

Warto choćby wskazać na takie źródła jak:

• unijne środki na zakup autobusów elektrycznych – w ramach Polityki Spójności 

na lata 2014-2020 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (POIiŚ) na transport publiczny przeznaczono 2,28 mld EUR, w tym 

885,3 mln PLN zostało przeznaczonych na dofinasowanie 401 autobusów 

elektrycznych. Z kolei na lata 2021-2027 w Programie Fundusze Europejskie 

na Infrastrukturę Klimat i Środowisko (FEnIKS) przewidziano 1,645 mld EUR 

na finansowanie zielonego transportu publicznego. Dodatkowo w ramach 

Krajowego Planu Odbudowy zakłada się zakup 1408 autobusów zeroemisyjnych 

i 330 autobusów niskoemisyjnych za łączną kwotę dofinansowania  w wysokości 

1,131 mld EUR;

• program krajowy dopłat do samochodów elektrycznych zarówno dla osób 

prywatnych jak i przedsiębiorców,

• środki na stacje ładowania pojazdów elektrycznych, w tym unijne jak instrument 

CEF AFIF w ramach którego KE przeznaczyła na nabory w ramach programu 

1,575 mld EUR, czy krajowe pochodzące z konkursów NFOŚiGW (770 mln PLN),
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• fundusz modernizacyjny dla dystrybutorów sieci energetycznych na 

dostosowanie sieci do zwiększonego zapotrzebowania na infrastrukturę 

ładowania pojazdów elektrycznych. 

Pomimo szerokiego wachlarza dostępnych źródeł finansowania, możliwości absorpcji 

tych środków są ograniczone, co przekłada się na wolniejsze tempo realizacji 

inwestycji zwłaszcza w zakresie infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. 

Przykładowo, w ramach pierwszego naboru w CEF AFIF na ponad 1,5 mld EUR 

alokacji, zostały złożone wnioski na 80 mln EUR. Przyczyną takiego stanu rzeczy są 

warunki formalne dotyczące konkursu, które nakazują wnioskodawcom na realizację 

inwestycji w ciągu 3 lat od zakończenia naboru wniosków. To z kolei powoduje, że 

o dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie projekty przygotowane, posiadające 

stosowne pozwolenia i decyzje administracyjne. Odmienną praktykę z kolei stanowią 

konkursy ogłaszane przez NFOŚIGW. Projekty zgłaszane do dofinansowania mogą 

przedstawiać wstępną koncepcję, która będzie wymagała stosownych uzgodnień 

i decyzji. Pozwala to na szybkie ogłoszenie konkursu i wyników z perspektywą 

zakończenia tego typu projektu w bardziej odległej perspektywie. Przykładowo, 

w zakończonym w marcu br. naborze wniosków na stacje ładowania powyżej 150 kW 

udało się rozdysponować całą pulę środków w wysokości 315 mln PLN, przy czym 

większość projektów stanowi wstępną koncepcję generującą szereg ryzyk na etapie 

przygotowania i wdrażania inwestycji.

Zatem jeden z istotnych problemów rozwoju elektromobilności stanowi 

przygotowanie inwestycji i brak gotowych projektów gwarantujących ich 

zakończenie w krótkim, bądź dającym się przewidzieć nieodległym czasie. Brakuje 

projektów gotowych do realizacji – wskazuje Przemysław Loranc z Civitta 

Polska. W zakresie wsparcia dla operatorów sieci dystrybucyjnej mamy potrzebę 

biznesową, rynek, znane są potencjalne lokalizacje, ale na etapie uzgodnień 

z samorządami pojawiają się bariery biurokratyczne i organizacyjne, które 

powodują realnie niewielkie zainteresowanie podmiotów, dodaje. Tych barier jest 

jednak więcej. Co jest największą przeszkodą we wdrażaniu tego typu projektów? 

Joanna Świderska wskazuje, że przy realizacji projektów zakupowych z elementami 

infrastrukturalnymi, część zakupowa zazwyczaj przebiega bez opóźnień. Natomiast 

problematyczny jest proces przyłączania stacji ładowania do sieci. 
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Opóźnienia sięgają tu 8-15 miesięcy. Jest to efekt zarówno nieprzygotowania 

operatorów sieci jak i długotrwałych procedur administracyjnych. W efekcie, brak 

możliwości zapewnienia źródła zasilania dla zakupionych pojazdów elektrycznych 

rodzi ryzyka w zakresie realizacji wskaźników projektów współfinansowanych 

ze środków unijnych. Ponadto, rozmówcy byli zgodni, że istotnymi czynnikami 

wpływającymi na sprawność procesu inwestycyjnego w zakresie budowy stacji 

zasilania pojazdów elektrycznych są bariery biurokratyczne, w tym pozyskiwanie 

decyzji, problemy koordynacyjne związane z trudnością skalkulowania warunków 

rynkowych na bazie fragmentarycznych informacji o rynku, czy wreszcie 

pozyskiwanie odbiorów technicznych i pozwoleń eksploatacyjnych. Jakkolwiek 

problem pozyskiwania pozwoleń jest powszechny w krajach UE, o tyle kraje 

skandynawskie stosują uproszczoną procedurę audytu przyłączeniowego bez 

konieczności uprzedniego uzyskiwania decyzji przyłączeniowych. Dodatkowo, 

w opinii Przemysława Loranca konkursy realizowane w Polsce nie odbywają się 

z należytym zachowaniem zasad transparentności i przewidywalności. 
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W przypadku CEF AFIF mamy z góry określone zasady programu i poszczególnych 

naborów, w tym budżet, podczas gdy w Polsce bazujemy na nieoficjalnych planach. 

Brakuje zatem cyklicznych, z góry określonych naborów wniosków.

Na bazie przedstawionych barier wskazane zostały działania, które w ocenie 

uczestników dyskusji będą w stanie zwiększyć efektywność wykorzystania 

dostępnych źródeł finansowania elektromobilności.

Przede wszystkim kluczowe jest skrócenie czasu przyłączania do sieci stacji 

ładowania pojazdów, w tym skrócenie procedur administracyjnych. Po drugie istotny 

jest dostęp do informacji o dostępnych źródłach finansowania – transparentność 

i nagłaśnianie możliwości finansowania projektów elektromobilnościowych, 

w tym informowanie o naborach z dużym wyprzedzeniem. Warto byłoby również 

przeanalizować, dlaczego jest tak małe zainteresowanie instrumentem CEF AFIF 

(brak wniosków z Polski). Pomocny w tym zakresie byłby system informacji, szkoleń 

czy również stworzenie punktu kontaktowego. Dobrą praktyką z CEF jest również 

finansowanie projektów studialnych na przygotowanie dokumentacji projektowej – 

przekonuje Przemysław Loranc. 

Podsumowując, na rynku dostępnych jest dużo źródeł finansowania projektów 

elektromobilnościowych. Jednak dostęp do informacji jest utrudniony. Ponadto, 

brak gotowych projektów może spowodować, że nie wszystkie środki, pomimo 

dużego zapotrzebowania na finansowanie, zostaną wykorzystane. Biorąc pod 

uwagę terminy wynikające z KPO – zakończenie projektów do połowy 2026 r., czy 

CEF AFIF – 3 lata na wdrożenie projektów, efektywne wykorzystanie środków 

będzie wymagało usprawnienia szeregu procesów, co w obliczu nakładających się 

trudności ekonomicznych jest zadaniem ambitnym, choć nadal wykonalnym.
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5.  Elektromobilność w Polsce - finansowanie 
publiczne jest, więc dlaczego brakuje 
projektów? - Uwagi i iobserwacje po 
naborach wniosków zakończonych  
w I kw. 2022 r.

Przemysław Loranc, Aleksandra Niewiarowska17

Polska jest największym beneficjentem funduszy z Unii Europejskiej i prawdziwym 

ekspertem w ich wykorzystywaniu. Saldo transferów pomiędzy Polską a Unią 

Europejską w latach 2004-2021 (do końca listopada 2021 r.) jest dla Polski 

dodatnie i wynosi prawie 141,8 mld EUR. Dotychczas Polska otrzymała z UE 

137,2 mld EUR w ramach polityki spójności, co stanowi ok. 65,2% całości 

wartości transferów18. Środki w Polsce są efektywnie wydawane, jeśli mówimy 

o nowoczesnym zero lub niskoemisyjnym taborze komunikacji miejskiej. 

Mimo to, w Polsce elektryfikacja sektora transportu przebiega wolniej, niż na 

pozostałych rynkach europejskich. Dotyczy to zarówno liczby rejestrowanych 

samochodów elektrycznych, jak i rozwiązań systemowych wspierających rozwój 

elektromobilności19. Problem dotyczy przede wszystkim infrastruktury. Aktualnie 

mamy do czynienia z sytuacją, gdzie mimo bardzo dużych inwestycji w tabor 

nisko lub zeroemisyjny, problemem jest niedostosowana jeszcze infrastruktura do 

ładowania, która nie nadąża za ilością zakupywanego taboru.

17 Eksperci z CIVITTA Polska

18 141,8 mld euro zyskała Polska w rozliczeniach z budżetem Unii Europejskiej od 
początku członkostwa w UE, Serwis Programu Inteligentny Rozwój  
shorturl.at/cfpt2 , dostęp: 25.05.2022. 

19 Zawieszka J., Rozwój rynku elektromobilności w Polsce, w: Elektromobilność 
w Polsce na tle tendencji europejskich i globalnych, (red.) Gajewski J, Paprocki W., 
Pieriegud J., Publikacja Europejskiego Kongresu Finansowego, Warszawa 2019, str. 
33.

https://www.poir.gov.pl/strony/wiadomosci/1418-mld-euro-zyskala-polska-w-rozliczeniach-z-budzetem-unii-europejskiej-od-poczatku-czlonkostwa-w-ue/
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Problem ten jest dostrzegany przez decydentów, gdyż w ślad za licznymi programami 

i instrumentami wsparcia, zarówno ze środków unijnych jak i krajowych, dla zakupu 

pojazdów nisko i zeroemisyjnych w sektorze publicznym i prywatnym, w ostatnich 

miesiącach uruchomione zostały również instrumenty wsparcia dedykowane 

stricte rozwojowi infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych. Pierwsze 

doświadczenia i obserwacje rynkowe związane z dystrybucją środków publicznych 

na infrastrukturę ładowania wskazują jednak, że rozwój infrastruktury ładowania 

pomimo wsparcia publicznego jest w Polsce utrudniony.

Studium przypadku - źródła wsparcia 
infrastruktury ładowania pojazdów 
elektrycznych dostępne dla polskich 
wnioskodawców w I kw. 2022 r.
Przegląd źródeł wsparcia publicznego dla rozwoju infrastruktury ładowania

pojazdów elektrycznych, dostępnych w I kw. 2022 roku  w Polsce:
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Środki w dyspozycji 

Komisji Europejskiej, 

Program CEF 

Transport 2021-2027

Środki krajowe 

w dyspozycji 

Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Środki z Funduszu 

Modernizacyjnego dla 

Polski, dystrybuowane 

przez Narodowy 

Fundusz Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Instrument 

wsparcia

CEF AFIF NFOSIGW – stacje 

ładowania

NFOSIGW – 

infrastruktura een dla 

stacji ładowania

Zakres 

wsparcia 

(wybrane 

obszary)

Publicznie dostępne 

stacje ładowania: 

-pojazdów lekkich

o minimalnej mocy

150 kW,

-pojazdów ciężkich

o minimalnej mocy

350 kW

Podłączenie do sieci 

o minimalnej mocy

600kVA.

A. Stacje ładowania

o mocy nie mniejszej

niż 22 kW, inne niż

ogólnodostępna stacja

ładowania;

B. Ogólnodostępne

stacje ładowania o mocy

nie mniejszej niż 50 kW

i mniejszej niż 150 kW;

C. Ogólnodostępne

stacje ładowania o mocy

nie mniejszej niż 150

kW.

A. Stacje

Transformatorowo 

-rozdzielcze;

B. Rozbudowa/

modernizacja pól

rozdzielni lub poprawa

systemu nadzoru

i sterowania (w tym

monitoring) tych stacji

C. Budowa/

przebudowa linii WN,

SN, nn;

D. Zwiększenie stopnia

automatyzacji sieci.

Beneficjenci Przedsiębiorstwa, 

sektor publiczny

Przedsiębiorstwa, 

sektor publiczny, 

spółdzielnie i wspólnoty 

mieszkaniowe, rolnicy

Operatorzy systemu 

dystrybucyjnego 

(OSD)
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Środki w dyspozycji 

Komisji 

Europejskiej, 

Program CEF 

Transport 2021-

2027

Środki krajowe 

w dyspozycji 

Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Środki z Funduszu 

Modernizacyjnego dla 

Polski, dystrybuowane 

przez Narodowy 

Fundusz Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Forma i poziom 

dofinansowania

Stacje ładowania - 

dotacje: 

- o mocy min. 
150kW: 

30 000 EUR/punkt 
ładowania,

- o mocy min. 350 
kW: 60 000 EUR/

punkt ładowania

- Podłączenie do 
sieci: dotacje

- 30 000 EUR/

punkt 
przyłączeniowy.

Dotacje: 

-22 kW nie-

ogólnodostępne:

do 25% kosztów

kwalifikowanych

-Ogólnodostępne

50-150 kW: do

30-45% kosztów

kwalifikowanych

(w zależności od

lokalizacji stacji

-Ogólnodostępne 150+

kW: do 50% kosztów

kwalifikowanych

Dotacje do 

60% kosztów 

kwalifikowanych.

Budżet 1 575 mln EUR 

(Program)

770 mln PLN (Program = 

Nabór), 

w tym:

22 kW – 140 mln PLN

50-150 kW – 315 mln

PLN

150+ kW – 315 mln PLN

1 000 mln PLN 

(Program)

100 mln PLN (I Nabór)
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Środki 

w dyspozycji 

Komisji 

Europejskiej, 

Program CEF 

Transport 2021-

2027

Środki krajowe 

w dyspozycji 

Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Środki z Funduszu 

Modernizacyjnego dla 

Polski, dystrybuowane 

przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Terminy 

aplikowania

Od 16.09.2021 r. 

do:

19.01.2022, 

07.06.2022, 

10.11.2022, 

13.04.2023, 

19.09.2023

07.01.2022 – 31.03.2022

Kolejne nabory możliwe

13.12.2021 – 28.02.2022 

Kolejne nabory 

planowane

Dostępność 

środków

Rozstrzygnięcie 

I naboru: 

1 489 mln EUR na 

kolejne nabory

Brak danych – wnioski 

w ocenie

Min. 900 mln PLN na 

kolejne nabory, wnioski 

w ocenie

W kontekście analizy realnej dostępności wsparcia publicznego dla projektów 

dotyczących rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych na 

szczególną uwagę zasługuje fakt, że dostępne instrumenty wsparcia znacząco 

różniły się między sobą pod względem wymogów konkursowych:
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Środki w dyspozycji 

Komisji 

Europejskiej, 

Program CEF 

Transport 2021-

2027

Środki krajowe 

w dyspozycji 

Narodowego Funduszu 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Środki z Funduszu 

Modernizacyjnego dla 

Polski, dystrybuowane 

przez Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Kluczowe 

kryteria 

i wymogi 

konkursowe

1. Priorytetowość 

i pilność: 

powiązanie 

wniosku z celami 

i priorytetami 

polityki sektorowej;

2. Dojrzałość 

realizacyjna: status 

pozyskiwania 

niezbędnych 

decyzji i pozwoleń 

administracyjnych;

3. Efekt 

finansowania: 

luka finansowa, 

zdolność do 

pozyskania 

różnych źródeł 

finansowania, 

zdolność do 

uruchomienia 

inwestycji przy 

ograniczonym 

wsparciu UE;

1. Ogólnodostępna stacja 

ładowania musi posiadać 

co najmniej dwa punkty 

ładowania; 

2. Efektywność 

dofinansowania 

przedsięwzięcia (dotacja/

kW mocy urządzenia)

3. Udział środków 

własnych wyższy od 

minimalnego

4. Zasadność 

lokalizacji (kryterium 

ma zastosowanie do 

ogólnodostępnych 

stacji ładowania) – 

zgodność z lokalną 

strategią rozwoju 

elektromobilności

5. Wykorzystanie 

odnawialnych źródeł 

energii 

1. Gotowość 

realizacyjna – prawo 

do dysponowania 

nieruchomością, 

na której będzie 

realizowana inwestycja, 

udokumentowanie źródeł 

finansowania wkładu 

własnego;

2. Spójność z lokalnymi 

dokumentami 

planistycznymi 

w zakresie budowy 

ogólnodostępnych stacji 

ładowania;
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Środki w dyspozycji 

Komisji Europejskiej, 

Program CEF Transport 

2021-2027

Środki krajowe 

w dyspozycji 

Narodowego 

Funduszu Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

Środki z Funduszu 

Modernizacyjnego dla 

Polski, dystrybuowane 

przez Narodowy 

Fundusz Ochrony 

Środowiska 

i Gospodarki Wodnej

4. Wpływ 

przedsięwzięcia: 

ekonomiczny, społeczny 

i środowiskowy.

5. Jakość przedsięwzięcia: 

zasadność 

zaproponowanego planu 

wdrożenia, z technicznego 

i finansowego punktu 

widzenia.

Pełna realizacja projektu 

w ciągu 3 lat od daty 

zamknięcia naboru 

wniosków.

CEF AFIF
Na lata 2022-2023 zaplanowane są jeszcze 4 nabory. W naborze zakończonym 

19.01.2022 Komisja wybrała 15 projektów, które zostaną wsparte kwotą 86 mln 

euro20 .

20 Transport infrastructure: projects receive EUR 425 million in EU funding to boost 
green mobility and to adapt the network for dual civil/defence use, European 
Climate Infrastructure and Environment Executive Agency 
https://cinea.ec.europa.eu/news-https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/
transport-infrastructure-projects-receive-eur-425-million-eu-funding-boost-
green-mobility-and-adapt-2022-04-08_en, dostęp: 23.05.2022. 

https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-projects-receive-eur-425-million-eu-funding-boost-green-mobility-and-adapt-2022-04-08_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-projects-receive-eur-425-million-eu-funding-boost-green-mobility-and-adapt-2022-04-08_en
https://cinea.ec.europa.eu/news-events/news/transport-infrastructure-projects-receive-eur-425-million-eu-funding-boost-green-mobility-and-adapt-2022-04-08_en
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Cały budżet programu CEF AFIF to kwota 1,5 mld euro, co oznacza, że 

pomimo dużego zainteresowania rozwojem infrastruktury ładowania w skali 

ogólnoeuropejskiej, wykorzystanie wsparcia oferowanego przez Komisję 

Europejską jest na relatywnie niskim poziomie. Na uwagę zasługuje fakt, że 

wśród 15 beneficjentów styczniowego naboru wniosków CEF AFIF jako lider 

przedsięwzięcia nie znalazł się żaden polski podmiot, a jako uczestnik konsorcjum 

międzynarodowego wsparcie uzyskała jedynie jedna firma z Polski.

Podsumowanie I naboru CEF AFIF przestawiono na poniższych wykresach:

Złożone wnioski 

22

Projekty  z dotacją 

15 
 

Wnioskowane 

dofinansowanie 

(mln EUR) 

131,5
 

Przyznane 

dofinansowanie 

(mln EUR) 

86 
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Grecja 

2 projekty
Estonia 

1 projekt
Węgry 

4 projekty
Niemcy 

1 projekt
Francja 

2 projekty
Finlandia 

1 projekt
Włochy 

1 projekt
Litwa 

1 projekt
Holandia 

2 projekty

Największą barierą dla polskich podmiotów rozważających aplikowanie w CEF AFIF 

wydaje się być bariera czasowa. Projekty dofinansowane w ramach tego programu 

muszą zostać zrealizowane w ciągu 3 lat od daty zamknięcia naboru wniosków. 
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Oznacza to, że składając wniosek o dofinansowanie, wnioskodawcy muszą się 

zmierzyć z wymogiem posiadania gotowości realizacyjnej (decyzje i pozwolenia 

administracyjne, aby rozpocząć inwestycję) oraz z ryzykami natury organizacyjnej 

(procedury administracyjne związane z odbiorami technicznymi, aby inwestycję 

terminowo zakończyć i rozpocząć użytkowanie) związanymi z realizacją 

planowanego przedsięwzięcia. W Polsce procedury administracyjne stanowią 

znaczącą barierę dla efektywnej realizacji projektów dofinansowanych. Realizując 

inwestycję polegającą na budowie sieci ładowania, polskie podmioty muszą 

przebrnąć przez długotrwały proces pozyskiwania decyzji o przyłączeniu do sieci 

dystrybucyjnej, który aktualnie trwa ok. 12-18 miesięcy. Jest to związane z niską 

przepustowością sieci dystrybucyjnej oraz wysokim poziomem zbiurokratyzowania 

tych procedur. Należy także wspomnieć o trudnościach w skoordynowaniu 

tak dużej inwestycji. CEF AFIF premiuje projekty nie tylko o wysokim stopniu 

gotowości realizacyjnej, ale także o dużej skali finansowej i skali oddziaływania na 

system transportowy. Taka inwestycja zawiera wiele lokalizacji stacji ładowania, 

rozproszonych po całym kraju. W praktyce oznacza to więc, że podmiot, który 

w ramach projektu dofinansowanego zobowiązał się do wybudowania stacji 

ładowania w kilkudziesięciu lokalizacjach, ma do wykonania de facto kilkadziesiąt 
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małych projektów inwestycyjnych, które wszystkie powinny się zakończyć 

w jednym czasie. Skoordynowanie inwestycji, która obejmuje kilkadziesiąt stacji 

ładowania stanowi w polskich realiach ogromne wyzwanie przy tak złożonych 

i długotrwałych procedurach administracyjnych, jakie obowiązują w naszym kraju. 

Bariery te skutecznie zniechęcają polskie podmioty do aplikowania w CEF AFIF 

pomimo atrakcyjnych kwot dofinasowania inwestycji.

NFOŚiGW – stacje ładowania
Nabór ze środków krajowych cieszył się ogromnym zainteresowaniem. Fundusz 

podzielił alokację na kilka mniejszych naborów, w zależności od mocy stacji 

ładowania. Aby aplikować o środki krajowe na budowę stacji ładowania, nie trzeba 

było, tak jak w CEF AFIF, spełnić wymogu wysokiego poziomu przygotowania 

inwestycji, a realizacja inwestycji mogła zostać zaplanowana na relatywnie odległe 

terminy. Powyższe czynniki przesądziły o dużym zainteresowaniu ze strony rynku 

i o wysokiej popularności konkursu, zwłaszcza naboru dla stacji ogólnodostępnych 

o mocy powyżej 150 kW, który został skrócony z powodu dużego zainteresowania

i przekroczenia budżetu naboru21. Należy jednak mieć na uwadze fakt, że złożone

projekty są obciążone wysokim ryzykiem i niepewnością realizacyjną, gdyż część

wnioskodawców zaaplikowała de facto z koncepcjami przyszłych inwestycji, a nie

z szczegółowo opisanym i zaplanowanym przedsięwzięciem inwestycyjnym.

Możliwe, że część z pośród opisanych we wnioskach o dofinansowanie stacji

ładowania docelowo nie powstanie z powodu urzeczywistnienia któregoś z licznych

ryzyk natury rynkowej, administracyjnej czy organizacyjnej.

21 I Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Wsparcie infrastruktury 
do ładowania pojazdów elektrycznych i infrastruktury do tankowania wodoru” - 
budowa bądź przebudowa ogólnodostępnej stacji ładowania o mocy nie mniejszej 
niż 150 kW, NFOŚiGW  https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/i-nabor-
wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-wsparcie-infrastruktury-do-
ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru-
--budowa-badz-przebudowa-ogolnodostepnej-stacji-ladowania-o-mocy-nie-
mniejszej-niz-150-kw, dostęp: 23.05.22. 

https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/i-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-wsparcie-infrastruktury-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru---budowa-badz-przebudowa-ogolnodostepnej-stacji-ladowania-o-mocy-nie-mniejszej-niz-150-kw
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/i-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-wsparcie-infrastruktury-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru---budowa-badz-przebudowa-ogolnodostepnej-stacji-ladowania-o-mocy-nie-mniejszej-niz-150-kw
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/i-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-wsparcie-infrastruktury-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru---budowa-badz-przebudowa-ogolnodostepnej-stacji-ladowania-o-mocy-nie-mniejszej-niz-150-kw
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/i-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-wsparcie-infrastruktury-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru---budowa-badz-przebudowa-ogolnodostepnej-stacji-ladowania-o-mocy-nie-mniejszej-niz-150-kw
https://www.gov.pl/web/elektromobilnosc/i-nabor-wnioskow-w-ramach-programu-priorytetowego-wsparcie-infrastruktury-do-ladowania-pojazdow-elektrycznych-i-infrastruktury-do-tankowania-wodoru---budowa-badz-przebudowa-ogolnodostepnej-stacji-ladowania-o-mocy-nie-mniejszej-niz-150-kw
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NFOŚiGW – infrastruktura EEN dla stacji 
ładowania
Przeprowadzony nabór wniosków stanowił odpowiedź na systemową potrzebę 

inwestycji w modernizacje i dostosowania sieci dystrybucyjnej i ukierunkowany 

był na wspieranie realizacji idei V2G (Vehicle to Grid). Nabór był adresowany 

do skonkretyzowanej grupy potencjalnych beneficjentów – Operatorów Sieci 

Dystrybucyjnej. Na ten moment (brak statystyk i podsumowania naboru) 

możliwe jest jedynie stwierdzenie, na podstawie informacji od potencjalnych 

wnioskodawców, że z uwagi na trudności koordynacyjne i procedury 

administracyjne związane z uzyskaniem gotowości realizacyjnej wymaganej 

w konkursie, dostęp do środków publicznych z tego instrumentu wsparcia jest 

utrudniony.

Wnioski i rekomendacje
Z punktu widzenia systemu dystrybucji środków publicznych, system wsparcia 

inwestycji w infrastrukturę ładowania pojazdów elektrycznych nie funkcjonuje 

równie efektywnie, co system wsparcia inwestycji w tabor. Podstawowym 

wyzwaniem dla rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych 

jest zarządzanie przez inwestorów procesem pozyskiwania licznych decyzji 

i pozwoleń administracyjnych, zarówno na etapie przygotowań do aplikowania 

o środki publiczne, jak i na etapie rozliczania się z otrzymanego i konsumowanego

dofinansowania.
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Ponieważ złożoność procedur administracyjnych jest czynnikiem w dużej mierze 

obiektywnym i nie jest możliwe zasadnicze przeorganizowanie istniejących regulacji 

w perspektywie kilku-kilkunastu miesięcy, warto zastanowić się nad możliwymi 

ułatwieniami w obrębie samego systemu dystrybucji środków publicznych, 

aby ułatwić wnioskodawcom planowanie i realizację projektów, zwłaszcza tak 

potrzebnych projektów z zakresu rozwoju infrastruktury ładowania pojazdów 

elektrycznych.

Bazując na dobrych praktykach z innych obszarów szeroko rozumianego systemu 

dystrybucji środków publicznych, zarówno na poziomie ogólnoeuropejskim jak 

i krajowym, warto rozważyć następujące rozwiązania organizacyjne, potencjalnie 

możliwe do zaimplementowania w domenie systemu wsparcia rozwoju 

elektromobilności w Polsce:

1. Długoterminowe konkursy dotacyjne podzielone na cykliczne rundy naboru 

wniosków

• Rozwiązanie z powodzeniem stosowane przez Komisję Europejską 

w licznych programach dotacyjnych. Kluczowe zalety: niezmienność zasad 

konkursowych na przestrzeni lat, możliwość planowania optymalnego 

dla danego projektu terminu aplikowania, możliwość „uczenia się” przez 

potencjalnych wnioskodawców zasad konkursowych i oczekiwań ekspertów 

oceniających na podstawie materiałów i opracowań z zakończonych rund 

naboru wniosków

2. Transparentność regulacji konkursowych

• Standardem rynkowym dla wszelkich konkursów dystrybuujących środki 

publiczne powinny być: publikacja pełnej dokumentacji konkursowej (łącznie 

ze wzorem umowy o dofinansowanie i dokumentacją niezbędną do rozliczania 

przyznanego wsparcia), utworzenie i bieżące aktualizowanie obszernej bazy 

wiedzy dla potencjalnych wnioskodawców obejmującej prezentacje, nagrania 

z warsztatów, listę pytań i odpowiedzi.
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3. Dofinansowania dla tzw. projektów studyjnych

• Praktyką, która bardzo dobrze sprawdziła się w domenie projektów

infrastrukturalnych na poziomie Komisji Europejskim, są dedykowane

konkursy na dotacje przygotowawcze – wsparcie finansowe przyszłych

inwestorów w zakresie uzyskania gotowości realizacyjnej, tj. dotacje na

zaplanowane projektu (studium wykonalności, analiza kosztów i korzyści)

i pozyskanie niezbędnych decyzji i pozwoleń administracyjnych.
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6. Analiza kosztów i korzyści dla autobusów
elektrycznych - case Program Operacyjny
Infrastruktura i Środowisko

Dariusz Giziński22

Co i jak sprawdzamy?
Wydział Analiz Kosztów i Korzyści w Centrum Unijnych Projektów Transportowych 

(CUPT) zajmuje się weryfikacją analiz finansowych i ekonomicznych, które są 

elementem dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej przez wnioskodawców. W toku 

oceny sprawdzamy: arkusz kalkulacyjny, studium wykonalności (SW) i wniosek 

o dofinansowanie (WoD). Celem naszej pracy jest doprowadzenie dokumentacji

do jej zgodności zarówno z wymogami krajowymi, jak i unijnymi stawianymi przed

projektami ubiegającymi się o dofinansowanie.

22 Naczelnik Wydziału Analizy Kosztów i Korzyści w Centrum Unijnych Projektów 
Transportowych
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Ten cel realizujemy przygotowując uwagi, zawierające zidentyfikowane 

w projektach błędy metodyczne i matematyczne oraz niespójności, a także 

propozycje jak można te błędy poprawić i jakie inne zmiany byłyby korzystne 

dla projektów, tak aby podnieść jakość dokumentacji. Staramy się, aby w ramach 

Wydziału przygotowywane uwagi były jednolite i spójne. Dotyczy to zwłaszcza 

projektów konkursowych, gdzie nasza ocena wpływa na przyznaną punktację 

i może mieć bezpośrednie przełożenie na wybór bądź odrzucenie projektu 

do dofinansowania. W ramach oceny projektów konkursowych mamy do 

czynienia z projektami o podobnym zakresie rzeczowym, których metodyka 

analiz i przyjęte założenia powinny być spójne między sobą. Aby zapewnić 

tą spójność, wypracowaliśmy efektywną procedurę oceny. Po pierwsze, po 

wstępnym przejrzeniu dokumentacji aplikacyjnych poszczególnych projektów 

przygotowywane są wstępne uwagi. Następnie  prowadzona jest dyskusja 

w ramach Wydziału w wyniku której przygotowywany jest wspólny szablon, tak 

aby uwagi dotyczące tych samych aspektów były sformułowane identycznie dla 

każdego wnioskodawcy. Takie podejście z jednej strony zapewnia uspójnienie 

formułowanych uwag i równe traktowanie wnioskodawców, a z drugiej prowadzi 

do oszczędności czasu potrzebnego na przeprowadzenie oceny, ponieważ można 

skorzystać z gotowej, wystandaryzowanej treści uwag. 

Nasze uwagi dotyczą zarówno metodyki analiz, jak i spójności wewnętrznej 

dokumentacji. Co do zasady nie kwestionujemy założeń przyjętych do analizy 

opracowanej przez wnioskodawców chyba, że przeczą one zasadom logiki. Jednym 

z przykładów takiego założenia jest spadek wynagrodzeń kierowców na skutek 

realizacji projektu dotyczącego zakupu autobusów elektrycznych.
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Kwestie do zaadresowania przy organizacji 
konkursu dla autobusów elektrycznych
Wdrażanie projektów indywidualnych z Programu Operacyjnego Infrastruktura 

i Środowisko (POIiŚ) było źródłem wielu doświadczeń, które chcieliśmy 

wykorzystać przy organizacji konkursu. Zauważyliśmy, że metodyka obliczania 

korzyści dla projektów autobusów zero- i niskoemisyjnych była przyjmowana 

rozbieżnie dla projektów realizowanych przez różne podmioty. Dotyczyło 

to zarówno analizy wariantów, analizy operacyjnej, jak i wyliczenia korzyści 

ekonomicznych. Wynikało to w szczególności z braku ujęcia tego typu projektów 

w Niebieskiej Księdze Transportu Publicznego23. Tak więc poszczególne analizy 

powstawały bez możliwości oparcia się na wystandaryzowanych wytycznych 

i jednolitym podejściu. Zdawaliśmy sobie sprawę, że takie indywidualne podejście 

do analizy zupełnie nie sprawdzi się w procedurze konkursowej, której wynikiem 

jest lista rankingowa szeregująca projekty według uzyskanych punktów. Trzeba 

pamiętać też, że dla projektów konkursowych istnieje możliwość jednokrotnego 

zgłaszania uwag do danej grupy kryteriów. 

23 Niebieska Księga Sektor Transportu Publicznego w miastach, aglomeracjach, 
regionach; Jaspers, nowa edycja, sierpień 2015 r. 
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To w praktyce powoduje, że po otrzymaniu uwag wnioskodawca musi poprawnie je 

wprowadzić, aby jego projekt nie został odrzucony. Ta sytuacja jest wyzwaniem dla 

obu stron – zarówno dla oceniających, jak i dla ocenianych.

W ramach konkursu przewidziano wymianę posiadanych przez wnioskodawców 

autobusów spalinowych (wariant bezinwestycyjny, W0) na nowe autobusy 

elektryczne (wariant inwestycyjny, WI). Paradoksalnie, często mimo powszechnej 

świadomości walorów ekologicznych  autobusów elektrycznych, uzyskanie 

różnicowych korzyści dla środowiska i korzyści klimatu w przypadku beneficjentów 

wymieniających pojazdy o stosunkowo wysokich parametrach silnika jest bardzo 

trudne. W szczególności jeśli wymieniamy autobusy o normie EURO V lub EURO 

VI i uwzględnimy polski miks energetyczny produkcji prądu. 

Drugim kluczowym aspektem sprawiającym trudności wnioskodawcom 

jest wariantowanie. W szczególności chodzi o wariantowanie techniczne 

i technologiczne. W przeprowadzanych analizach czasami ciężko znaleźć 

kompleksowe uzasadnienie co do wyboru trasy, na której wymieniane są autobusy, 

wielkości pojazdów czy liczby wymienianych pojazdów. Często można odnieść 

wrażenie, że wybór zakresu projektu jest zależny od możliwości finansowych 

wnioskodawcy i poziomu dofinansowania, ale to nie jest nigdy wprost wskazywane. 

Z naszego punktu widzenia najważniejszy jest ciąg logiczny prowadzonego 

wywodu, tymczasem bywa, że przeprowadzana jest sztuczna analiza 

wielokryterialna tylko po to, aby udowodnić założony zakres. Chcielibyśmy uczulić, 

że analiza wariantów powinna być traktowana jako punkt wyjścia do rzetelnego 

przygotowania planu inwestycji, a nie wypadkowa możliwego do zdobycia 

finansowania. Czasami dochodzi nawet do takich sytuacji, że w SW uzasadniana 

jest dana liczba taboru jako najbardziej odpowiednia do realizacji założonych celów 

transportowych, a po jakimś czasie, gdy np. wzrośnie poziom dofinansowania, 

beneficjent nagle, używając niezmienionych argumentów, uzasadnia rozszerzony 

zakres projektu aktualizując tylko liczby. Inną kwestią występującą już na etapie 

realizacji projektu, która wynika z nie do końca przemyślanej analizy, są wnioski 

beneficjentów o zmiany w podstawowych założeniach funkcjonowania projektu 

(zmiana tras, zmiana sposobu wykorzystania autobusów).
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Aby wyjść naprzeciw zidentyfikowanym problemom postanowiliśmy przygotować 

szczegółowe, dedykowane konkursowi wytyczne zarówno co do treści studium 

wykonalności, jak i arkusza kalkulacyjnego. Materiały te stały się integralną częścią 

dokumentacji konkursowej.

Wytyczne do studium wykonalności skupiały się na dwóch głównych blokach: 

analizie opcji oraz metodyce kalkulacji i prezentacji analizy finansowej i ekonomicznej. 

Aby zobrazować praktyczne wykorzystanie wytycznych dodatkowo opracowaliśmy 

case study z analizy wariantów, a także przeprowadziliśmy dedykowane szkolenie 

dla potencjalnych wnioskodawców. W trakcie postępowania konkursowego, przed 

złożeniem wniosków o dofinansowanie, każdy wnioskodawca miał możliwość 

zadania drogą mailową oficjalnych pytań w zakresie przygotowywanej dokumentacji. 

Odpowiedzi na te pytania były dostępne dla wszystkich zainteresowanych na stronie 

internetowej CUPT.

Arkusz kalkulacyjny był gotowym narzędziem do wykonania analizy finansowej 

i ekonomicznej. Główną myślą, która przyświecała tworzeniu tego narzędzia była 

prostota i intuicyjność dla wykonawcy analiz. Jednocześnie standaryzacja podejścia 

miała ułatwić weryfikację analizy przez CUPT. Wykonawca miał wypełnić jedynie 

oznaczone jednym, określonym w instrukcji kolorem komórki z założeniami, zaś 

obliczenia dokonywały się elastycznie w zakładkach przeliczeniowych. 
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Ostateczne wyniki zaciągały się automatycznie do zakładki z tabelami do WoD 

(łatwe do przeklejenia do formularza wniosku i sprawdzenia). W praktyce założenia 

niezbędne do obliczeń składały się z nakładów inwestycyjnych i odtworzeniowych, 

pracy eksploatacyjnej poszczególnych typów autobusów, a także założeń 

dotyczących kosztów operacyjnych. Pozostałe założenia, takie jak np. koszty 

jednostkowe, a także mechanizmy obliczeniowe, były już integralną częścią arkusza 

nie podlegającą zmianom.

Mechanizm kalkulacji efektów klimatycznych i środowiskowych (CO
2
, HC, 

NOx, PM, SO2) oparty był o normy EURO (g/kWh), zużycie paliwa oraz pracę 

eksploatacyjną (wozokm) poszczególnych typów autobusów.

Kryteria oceny zakładały, że wskaźnik ekonomicznej stopy zwrotu powinien być 

wyższy niż 4,5%, co było wymogiem identycznym jak dla wszystkich projektów 

w sektorze transportu w perspektywie finansowej 2014-2020.

Na potrzeby konkursu założyliśmy, że projekty dotyczące wymiany floty 

autobusowej na autobusy elektryczne nie będą miały materialnego wpływu 

na zwiększenie prędkości w transporcie publicznym, a także na przeniesienie 

pasażerów z transportu indywidualnego do transportu publicznego. Z punktu 

widzenia pasażera fakt jakim typem autobusu jedzie ma niewielkie znaczenie. 

Tak więc w projektach nie wystąpiły oszczędności czasu, a także oszczędności 

eksploatacji samochodów osobowych.

Kluczowe korzyści z realizowanych projektów zakupu autobusów elektrycznych 

były zależne od kategorii EURO wymienianych autobusów. W większości 

projektów, 60-70% korzyści stanowiły oszczędności kosztów dla środowiska,  zaś 

około 10% stanowiło ograniczenie hałasu. Kwestia kosztów klimatu była neutralna 

dla oceny, a efekty klimatyczne osiągały wartości maksymalnie kilku procent na 

plusie lub minusie, w zależności od zakładanego spalania paliwa lub zużycia energii 

przez autobusy w wariancie W0 i WI.
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7. Analiza doboru hybrydowego układu
napędowego do pojazdu szynowego
specjalnego przeznaczenia

mgr inż. Arkadiusz Stachowicz24

mgr inż. Patryk Urbański25

dr Natalia Łasińska26

Przedmiotem prezentacji poczas Konferencji Transportowego Obserwatorium 

Badawczego była analiza doboru hybrydowego układu napędowego w pojeździe 

szynowym specjalnego przeznaczenia. 

24 ZPS Sp. z o.o

25 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny

26 Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznański Instytut Technologiczny
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Stworzenie pojazdu szynowego jest możliwe dzięki realizowamu projektowi  

pn. „Innowacyjny, specjalny pojazd kolejowy z napędem hybrydowym 
udoskonalony o zasilanie z zasobników energii, będący bazą do montażu 
urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki i pomiarów infrastruktury 
kolejowej”. Projekt o wartości 29 403 535 zł jest współfinansowany ze środków

Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Projekt przewiduje przeprowadzenie prac badawczo-rozwojowych, opracowanie 

dokumentacji technicznej, a także budowę prototypu hybrydowego pojazdu 

kolejowego, udoskonalonego o zasilanie z zasobników energii, który będzie stanowił 

bazę do zabudowy różnego typu urządzeń przeznaczonych do budowy, diagnostyki 

i pomiarów infrastruktury kolejowej. Pojazd zostanie wyposażony w trzy niezależne 

źródła zasilania tj. z sieci trakcyjnej, z zasobników energii oraz (awaryjnie) z agregatu 

prądotwórczego. Prędkość maksymalna przy zasilaniu z sieci trakcyjnej wyniesie 

160 km/h (rys. 1). 

Prędkość 
160km/h przy 

zasilaniu z trakcji 
elektrycznej 

Pojazd do budowy, 
napraw, eksploatacji. 
diagnostyki, pomiarów 
infrastruktury kolejowej.

3 źródła 
zasilania

Redukcja 
negatywnego 

wpływu na 
środowisko

Zasobniki ładowane 
z: sieci trakcyjnej, 

punktu ładowania, 
odzysku energii 

z ładowania

Wydłużony czas 
pracy w trybie 

bateryjnym: 
hamowanie 

rekuperacyjne

Rys. 1. Charakterystyka pojazdu specjalnego
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W przypadku awarii sieci, jej niesprawności lub jej braku, pojazd będzie mógł 

być zasilany z zasobników energii, które będą doładowywane podczas jazdy 

z wykorzystaniem sieci trakcyjnej lub podczas postoju w punkcie ładowania (rys. 

2). Zaletą pojazdu będzie ograniczenie negatywnego wpływu na środowisko 

naturalne, dzięki możliwości odzyskiwania energii z procesu hamowania, która 

będzie magazynowana i wykorzystana do napędzania pojazdu, w celu wydłużenia 

jego czasu pracy na zasilaniu z zasobników energii. Dla osiągnięcia celu finalnego 

jakim będzie wybudowany, sprawdzony i dopuszczony do eksploatacji na torach 

kolejowych pojazd, niezbędne jest zrealizowanie następujących prac:

- wykonanie prac badawczo-rozwojowych (analizy techniczne, obliczenia, dobór

podzespołów konstrukcyjnych, wybór dostawców itp.),

- opracowanie dokumentacji projektowej pojazdu,

- zaprojektowanie i wybudowanie stanowiska do prób układów napędowych

pojazdu,

- wybudowanie prototypu pojazdu,

- przeprowadzenie niezbędnych prób stanowiskowych i badań ruchowych.

Wykonanie przedmiotowego projektu pozwoli na zwiększenie zakresu usług

w budowie pojazdów kolejowych o zmniejszonej emisyjności dla środowiska.

Pozwoli wprowadzić znaczące innowacje w procesach produkcyjnych oraz pozwoli

na zastosowanie innowacyjnych komponentów o zmniejszonym współczynniku

zapotrzebowania energetycznego. Projekt umożliwi zastosowanie w oferowanych

pojazdach alternatywnego źródła napędu zasilanego z sieci trakcyjnej nie

występującego dotychczas na rynku.

Sieć trakcyjna

Zasobnik energii

Agregat prądotwórczy

Rys. 2. Źródła zasilania pojazdu
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Korzyści z wdrożenia do produkcji seryjnej hybrydowego pojazdu specjalnego to 

między innymi:

– zaangażowanie do produkcji krajowych producentów podzespołów

mechanicznych, pneumatycznych, elektrycznych i elektronicznych,

– zmniejszenie zużycia oleju napędowego oraz środków smarnych (koszty

eksploatacyjne),

– podniesienie bezpieczeństwa oraz komfortu pracy obsługi,– spełnienie

aktualnych europejskich i krajowych przepisów – szczególnie w zakresie

bezpieczeństwa oraz ochrony środowiska (rys. 3).

Zmniejszenie 
zużycia środków 

smarnych

 Ochrona
 środowiska
 i zdrowia

Redukcja
emisji spalin

Spełnienie 
najnowszych norm 

i przepisów

 Zmniejszenie
 zużycia elementów

ekspolatacyjnych

Praca
Polskich 

producentów

Zmniejszenie 
zużycia oleju 

napędowego 

Rys. 3. Korzyści środowiskowe
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ZPS Sp. z o.o. ze Stargardu wspólnie z Sieć Badawcza Łukasiewicz – Poznańskim 

Instytutem Technologicznym, Centrum Pojazdów Szynowych realizują projekt 

pojazdu specjalnego typu 501EH, który ma być wyposażony w elementy do 

pomiaru, diagnostyki i utrzymania linii i trakcji kolejowej (rys. 4).

Rys. 4.  Wstępna koncepcja zabudowy pojazdu specjalnego przeznaczenia typu 501EH 
Oznaczenia: 1- kabina maszynisty, 2- żuraw z koszem, 3- przedział socjalny, 
4- agregat prądotwórczy, 5- ruchome podesty, 6- przedział warsztatowy,
7- moduł zasilania, 8- pantograf.

Jednym z bardziej interesujących rozwiązań w projekcie jest hybrydowy układ 

napędowy. Docelowo w konwencjonalnych warunkach przejazdowych, tj. przejazd 

na odcinkach zelektryfikowanych, pojazd ma pozyskiwać energię elektryczną z sieci 

trakcyjnej poprzez odbierak prądu. Po przyjeździe na miejsce pracy pojazd ma być zdolny 

do pracy przy wykorzystaniu zasilania z zasobników energii. Dobór zasobników energii 

o wymaganych parametrach użytkowych nastąpi w dalszych etapach projektu, jednak

wydaje się uzasadnione zastosowanie np. baterii akumulatorów lub superkondensatorów.

Wspomniane rozwiązania pozwoliłyby również na zastosowanie systemu odzysku energii

z procesu hamowania. Zwiększyłoby to sprawność energetyczną użytkowanego pojazdu.

Podczas hamowania, wytworzona energia elektryczna trafiałaby do zasobników energii,

a w przypadku jej nadmiaru energia trafiałaby do sieci trakcyjnej.
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Podczas procesu projektowego jednym z etapów jest dobór odpowiedniej spalinowej 

jednostki napędowej. Ze względu między innymi na charakter pracy pojazdu, jego 

masę, dostępną przestrzeń do zabudowy oraz zapotrzebowanie pojazdu na moc 

podczas pracy w trybie spalinowym - oparte na doświadczeniu producenta taboru, 

które zostało zebrane podczas realizacji poprzednich projektów - pod uwagę zostały 

wzięte dwa silniki spalinowe amerykańskiego producenta Caterpillar. Dokładniej, 

były to silniki C9.3B oraz C13B (rys. 5.). Budowa silników jest do siebie zbliżona, oba 

są czterosuwowymi, rzędowymi sześciocylindrowymi jednostkami. Różnica wynika 

przede wszystkim z objętości skokowej, a co za tym idzie osiągach. Najważniejsze 

różnice to osiągana moc i moment obrotowy. Silnik C9.3B osiąga 340 kW mocy 

maksymalnej i moment obrotowy 2 088 Nm, z kolei większa o 3,2 dm3 jednostka 

C13B osiąga moc 430 kW i moment obrotowy 2 640 Nm.
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Rys. 5. Zestawienie proponowanych do zabudowy silników spalinowych do pojazdu 
        501EH wraz z wymiarami. Kolor niebieski silnik CAT C9.3B, kolor żółty CAT C13B

Ponadto, planowane jest przeprowadzenie analiz możliwości zastosowania 

w przedmiotowym innowacyjnym pojeździe specjalnym, wodorowego układu 

napędowego. Łukasiewicz – PIT bierze udział w szeroko zakrojonych działaniach 

mających na celu budowę ekosystemu podmiotów zaangażowanych w badania 

i rozwój technologii oraz zastosowanie wodoru w układach napędowych pojazdów. 

Zbudowany ekosystem ułatwi zawiązywanie międzynarodowych konsorcjów 

projektowych, wspólne realizowanie projektów B+R w obszarze związanym 

z gospodarką wodorową oraz dzielenie się wiedzą związaną z zastosowaniem 

wodoru na potrzeby mobilności, w przemyśle i jej rozpowszechnianie wśród 

przedsiębiorców, przedstawicieli samorządów lokalnych i lokalnych społeczności. 

Łukasiewicz – PIT wspiera udział polskich instytucji naukowych i przedsiębiorców 

w europejskim Partnerstwie Wodorowym Clean Hydrogen Partnership w ramach 

Horyzontu Europa. 
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Prowadzone działania matchmakingowe ułatwią nawiązywanie relacji i tworzenie 

wspólnych międzynarodowych innowacyjnych projektów badawczych, co 

przyspieszy rozwój gospodarczy w kierunku neutralności klimatycznej oraz 

gospodarki nisko- i zeroemisyjnej. 

W CPS powstaje Ośrodek Homologacji Pojazdów Wodorowych - 
OHPW, którego głównym zadaniem będzie świadczenie usług badawczych

i certyfikacyjnych w procesie homologacji pojazdów z wodorowym układem 

napędowym. Świadczone przez Ośrodek usługi obejmować będą badania pojazdów 

i podzespołów wykorzystywanych w wodorowym układzie napędowym oraz 

ich homologację i certyfikację. Dalszy rozwój kompetencji Ośrodka Homologacji 

Pojazdów Wodorowych umożliwi wejście na nowe rynki zajmujące się szerokim 

zastosowaniem wodoru w gospodarce nisko- i zeroemisyjnej.Specjaliści Łukasiewicz 

– PIT współtworzący Ośrodek Homologacji Pojazdów Wodorowych są członkami

Wielkopolskiej Platformy Wodorowej, w ramach której prowadzą działania

mające na celu budowę relacji i współpracy pomiędzy konsorcjami naukowo-

przemysłowymi, nauką, biznesem i samorządami lokalnymi, których udział w tym

obszarze jest nieodzowny. Ponadto, biorą aktywny udział w targach poświęconych

tematyce wodorowej, webinariach, także jako eksperci w panelach tematycznych27.

27 Osoby kontaktowe w ramach OHPW:
dr inż. Rafał Cichy – rafał.cichy@pit.lukasiewicz.gov.pl
dr Natalia Łasińska – natalia.lasinska@pit.lukasiewicz.gov.pl
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8. The future of transport planning - electric
vehicles

Marios Ntaflos28

Introduction
News about the Electric Vehicles (EVs) are everywhere. This hot topic has received 

attention from various stakeholders and more and more EVs are now produced 

and sold to the public.

However, are the EVs the future of transport? And if yes, how can we include them 

in our transport models so that we can make predictions about how people will 

move from point A to point B in the years to follow?

28 Product Specialist, Bentley Systems
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A brief history of EVS
For many people EVs is very much a concept of the present and the future. But in 

reality, the thought of using electricity to power transport dates back well over 
100 years. In fact, during the 19th century there were many experiments with EVs

that took place. The first battery-powered electric motor was invented by Thomas 

Davenport in 1834. Electric carriages, cars and trams started to emerge however, 

there was a main issue with these vehicles. The batteries weren’t rechargeable
and therefore they EVs could not be mass produced.

Fig. 1 Thomas Davenport and the first EV

It wasn’t until the 1970s that the interest in EVs started to renew again. In the 

mid 90s several car manufacturers started investing in this technology and more 

models became available. However issues of power and range were still an issue 

until the late 2000s when Tesla launched its first Roadster. Today, the majority 

of the major manufacturers offer at least some electric or hybrid vehicles, and 

battery manufacturing is better than ever before.
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EVS today
Sales of electric cars are soaring despite the difficult year for the car industry due

to COVID and other circumstances. They more than doubled in just one year, from 

3 million sold worldwide in 2020 to 6.6 million in 2021.

China in particular had a breakout year in 2021, almost tripling electric car sales 

from 1.2 to 3.4 million. Europe remains the second largest market for electric cars, 

with new registrations increasing by almost 70 percent to 2.3 million, roughly half 

of which were plug-in hybrids. In the United States, sales surpassed half a million 

for the first time, but the overall market share of electric vehicles remains far below 

that of China and many European markets.

China, Europe and the United States account for roughly 90 percent of global 

electric car sales, illustrating that e-mobility isn’t advancing at the same pace 
globally.

Fig. 2 Global electric car sales (source: statista)
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The growth in EVs is far from evenly distributed around the world. A handful of 

countries are leading the race. 

Norway is way out ahead. The Nordic nation is the No. 1 spot thanks to years of

highly lucrative government incentives to promote EV sales. In fact, in 2021, close 

to 8/10 new passenger vehicles sold in the country were all-electric. 

An interesting fact is that European countries take up seven of the top 10 spots on 

this chart. This is perhaps due to various tax policies incentivising EVs over gasoline-

powered vehicles.
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Fig. 3 Leading countries in EVs (source: statista)
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Major challenges
Encouraging people investing in EVs is at the heart of the efforts of many countries 

to improve sustainability and fight climate change. The recent sales of this type of 

vehicle suggest that we have reached a turning point. However, there are still some 
challenges that need to be overcome.

One of the biggest concerns for potential buyers of EVs is the infrastructure.

Is there an adequate number of charging points to allow drivers to charge their 

vehicles away from home? 

While most EV buyers will have a charging station at home, greater availability 

will allow for a broader customer base and therefore more penetration rate. For 

example think of those who live in apartments or don’t have a driveway for their 

vehicle. The availability of charging points across the network is very important for 

them.

Another worry that is related to the charging points is the range-anxiety that many

people tend to have with the EVs. It is true however that many EV models are 

improving their range capabilities and moves are being made by several companies 

to create an EV battery that can generate a range of over 1000km.
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Another major challenge for the EVs is how long it takes them to charge. When

filling your vehicle’s tank with petrol this doesn’t take more than several minutes. 

However, charging an EV can take much longer from 15 mins to 48 hours, 

depending on the type of charger you are using.

New technologies are always expensive. Until the last 5-10 years or so, the cost of

EVs was very prohibitive that only those who normally bought brand-new expensive 

cars could afford it. Prices won’t come down and the investment in the network 

won’t improve until there is mass market appeal.

For this to happen, car manufacturers have to step in and drive this change.

They can start by simply highlighting the benefits of EV motoring, addressing 

people’s concerns, and offering practical and tangible solutions. 

The switch to electric vehicles is inevitable for all of us, and although there are still 

questions around the environmental impact of manufacturing batteries, for the sake 

of the planet, the sooner we all switch, the better it will probably be for the network.

How to include EVS in transport models
We saw the history of the EVs, the current situation and we discussed about the 

challenges. 

Are then the EVs the future of transport?

And if yes what can we do so that we make the transition better? How can predict 

how the implementation of EVs will impact the transport network? And what can we 

do to accelerate the process?

We are all experts in personal mobility, we do it everyday, we make decisions in 

order to get from A to B and we want that journey to be as easy and as pleasant as 

possible. But is it?

Our infrastructure was built to serve a very different population than today 

with a very different technology, and this shows every time we can’t get to our 

destination easily.
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We continue to make small changes here and there like adding new roads or 

changing road layouts but is this like putting a plaster on a cut? And will we just cut 

ourselves again somewhere else? 

So, what it actually comes down to, is…do we truly know where people are 

travelling to and from…and why?

To help answer that question, 100s of urban areas around the world are already using  

the CUBE software to work out the questions you can see below. The example in

the background is Dublin where they have a local and national CUBE transportation 

model to understand how public transport is used today and how it will be used in the 

future. This is a typical digital replica of the transportation system.

The software users can now incorporate even more detailed choices for the 

traveler.  For example they can test what will happen to the EV fleet for 
different levels of government subsidies, if we allow free parking to EVs, if EVs

get signal priority, they can test different penetration rates, different charging 

times and driving range autonomy and of course different electricity prices.
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Modelling these options in a digital twin of the urban area can also help to form 
policies and guidelines towards a greener transport network.

In summary, the EV revolution is already happening. There are still some challenges that 

need to be overcome however, urban planners and engineers need to start include EVs 

in their transport models to predict how their impact on the transport network.

About the Author

Marios Ntaflos is a Civil Engineer with more than 8 years of experience in the 

transportation planning and engineering industry. During his consulting experience, 

he has participated in interesting projects in the UK and UAE in the field of public 

transport, road network, airports and railways. In his current role, Marios is helping 

organizations in Europe, Middle East, and Africa to implement digital solutions to 

meet their project needs and make better decisions. 

Contact us

For more information about this subject,  

please email us at marios.ntaflos@bentley.com and connect on LinkedIn.

mailto:marios.ntaflos@bentley.com
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9. Przyszłość planowania transportu - pojazdy
elektryczne

Tłumaczenie artykułu Marios Ntaflos29

Wprowadzenie
Wiadomości o pojazdach elektrycznych (EV) są wszędzie. Ten gorący temat 

przyciągnął uwagę różnych interesariuszy, a coraz więcej pojazdów elektrycznych 

jest obecnie produkowanych i ogólnie dostępnych w sprzedaży.

Czy pojazdy elektryczne są jednak przyszłością transportu? A jeśli tak, w jaki 

sposób możemy uwzględnić je w naszych modelach transportowych, aby 

móc przewidywać, jak ludzie będą przemieszczać się z punktu A do punktu B 

w nadchodzących latach?

29 Specjalista ds. Produktów, Bentley Systems
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Krótka historia pojazdów elektrycznych
Dla wielu ludzi pojazdy elektryczne to w dużej mierze koncepcja teraźniejszości 

i przyszłości. Ale w rzeczywistości myśl o wykorzystaniu energii elektrycznej do 
zasilania transportu sięga ponad 100 lat. Już w XIX wieku przeprowadzono wiele

eksperymentów z pojazdami elektrycznymi. Pierwszy silnik elektryczny na baterie 

został wynaleziony przez Thomasa Davenporta w 1834 roku. Zaczęły pojawiać 

się elektryczne wagony, samochody i tramwaje, jednak z pojazdami tymi wiązał 

się jeden główny problem. Baterii nie można było ładować i dlatego pojazdy

elektryczne nie mogły być produkowane masowo.

Rys. 1 Thomas Davenport i pierwszy pojazd elektryczny

Zainteresowanie pojazdami elektrycznymi zaczęło się ponownie pojawiać dopiero 

w latach 70-tych. W połowie lat 90-tych kilku producentów samochodów zaczęło 

inwestować w tę technologię i pojawiło się więcej modeli. Jednak kwestie mocy 

i zasięgu były nadal problemem aż do późnych lat 2000, kiedy Tesla wypuściła 

swojego pierwszego Roadstera. Obecnie większość głównych producentów 
oferuje przynajmniej niektóre pojazdy elektryczne lub hybrydowe, a produkcja

baterii jest lepsza niż kiedykolwiek wcześniej.
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Pojazdy elektryczne w dzisiejszych czasach
Sprzedaż samochodów elektrycznych gwałtownie rośnie pomimo trudnego

roku dla branży motoryzacyjnej z powodu COVID i innych okoliczności. Ich 

liczba wzrosła ponad dwukrotnie w ciągu zaledwie jednego roku, z 3 milionów 

sprzedanych na całym świecie w 2020 roku do 6,6 miliona w 2021 roku.

Chiny miały szczególnie przełomowy rok w 2021 r., prawie trzykrotnie zwiększając 

sprzedaż samochodów elektrycznych z 1,2 do 3,4 mln. Europa pozostaje drugim 

co do wielkości rynkiem samochodów elektrycznych, a liczba nowych rejestracji 

wzrosła o prawie 70 procent do 2,3 miliona, z czego mniej więcej połowa to 

hybrydy typu plug-in. W Stanach Zjednoczonych sprzedaż po raz pierwszy 

przekroczyła pół miliona, ale ogólny udział w rynku pojazdów elektrycznych 

pozostaje znacznie niższy niż w Chinach i na wielu rynkach europejskich.

Chiny, Europa i Stany Zjednoczone odpowiadają za około 90 procent globalnej 

sprzedaży samochodów elektrycznych, co pokazuje, że e-mobilność nie rozwija 
się w tym samym tempie na całym świecie
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Rys. 2. Globalna sprzedaż samochodów elektrycznych (źródło: statista)

Wzrost liczby pojazdów elektrycznych jest daleki od równomiernego rozłożenia na 

całym świecie. W wyścigu prowadzi kilka krajów.

Daleko na przodzie jest Norwegia. Ten skandynawski kraj zajmuje pierwsze

miejsce dzięki wieloletnim bardzo lukratywnym zachętom rządowym do 

promowania sprzedaży pojazdów elektrycznych. W 2021 r. prawie 8 na 10 nowych 

samochodów osobowych sprzedanych w Norwegii było całkowicie elektrycznych.

Ciekawostką jest to, że kraje europejskie zajmują siedem z 10 najlepszych 
miejsc na tym wykresie. Jest to prawdopodobnie spowodowane różnymi

politykami podatkowymi zachęcającymi do zakupu pojazdów elektrycznych a nie 

pojazdów napędzanych benzyną.
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Rys. 3 Kraje wiodące pod względem pojazdów elektrycznych (źródło: statista)

Większe wyzwania
Zachęcanie ludzi do inwestowania w pojazdy elektryczne jest podstawą wysiłków 

wielu krajów na rzecz poprawy zrównoważonego rozwoju i walki ze zmianami 

klimatu. Niedawna sprzedaż tego typu pojazdów sugeruje, że osiągnęliśmy punkt 

zwrotny. Jednak nadal istnieją pewne wyzwania, które należy przezwyciężyć.

Jedną z największych obaw potencjalnych nabywców pojazdów elektrycznych jest 

infrastruktura. Czy została stworzona wystarczająca liczba punktów ładowania,
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aby kierowcy mogli ładować swoje pojazdy poza domem?

Podczas gdy większość nabywców pojazdów elektrycznych będzie miała stację 

ładowania w domu, większa dostępność pozwoli na szerszą grupę klientów, 

a tym samym na większy wskaźnik penetracji. Pomyśl na przykład o tych, którzy 

mieszkają w mieszkaniach lub nie mają podjazdu dla swojego pojazdu. Dostępność 

punktów ładowania w całej sieci jest dla nich bardzo ważna.

Inną kwestią związaną z punktami ładowania jest niepokój o zasięg, którego wiele 
osób doświadcza w przypadku pojazdów elektrycznych. Prawdą jest jednak, że 

wiele modeli pojazdów eektrycznych poprawia swój zasięg, a kilka firm pracuje 

nad tym, aby stworzyć akumulator EV, który może generować zasięg ponad 1000 

km.Kolejnym poważnym wyzwaniem dla pojazdów elektrycznych jest czas ich 
ładowania. Napełnienie baku pojazdu benzyną nie zajmuje więcej niż kilka minut. 
Jednak ładowanie pojazdu elektrycznego może trwać znacznie dłużej, od 15 minut 

do 48 godzin, w zależności od typu ładowarki.

Nowe technologie są zawsze drogie. Aż do ostatnich 5-10 lat koszt pojazdów 
elektrycznych był bardzo wygórowany, więc tylko ci, którzy normalnie kupowali 

nowe drogie samochody, mogli sobie na to pozwolić.  

Ceny nie spadną, a inwestycje w sieć nie ulegną poprawie, dopóki nie pojawi się 

atrakcyjna oferta dostępna na rynku masowym.
Aby tak się stało, producenci samochodów muszą wkroczyć i wprowadzić 
tę zmianę.
Mogą zacząć od podkreślenia korzyści płynących z motoryzacji EV, rozwiania 
obaw ludzi oraz zaoferowania praktycznych i namacalnych rozwiązań.
Przejście na pojazdy elektryczne jest dla nas wszystkich nieuniknione i mimo 
tego, że wciąż pojawiają się pytania dotyczące wpływu produkcji baterii na 
środowisko, dla dobra planety, im szybciej wszyscy przejdziemy na prąd, tym 
lepiej dla sieci.
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Jak uwzględnić pojazdy elektryczne 
w modelach transportowych
Poznaliśmy historię pojazdów elektrycznych, obecną sytuację i rozmawialiśmy 
o wyzwaniach.

Czy pojazdy elektryczne to przyszłość transportu?

A jeśli tak, co możemy zrobić, aby przejście było lepsze? Jak można przewidzieć, jaki 

będzie wpływ wdrożenia pojazdów elektrycznych na sieć transportową?  

Co możemy zrobić, aby przyspieszyć ten proces?

Wszyscy jesteśmy ekspertami od mobilności osobistej, robimy to codziennie, 

podejmujemy decyzje, aby dostać się z punktu A do B i chcemy, aby ta podróż była 

jak najłatwiejsza i jak najbardziej przyjemna. Ale czy tak jest?
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Nasza infrastruktura została zbudowana tak, aby obsługiwać zupełnie inną 

populację niż obecnie, przy użyciu znacznie różniącej się technologii, widać to 

zawsze, gdy nie możemy łatwo dotrzeć do celu.

Nadal wprowadzamy tu i ówdzie drobne zmiany, takie jak dodawanie nowych 

dróg lub zmiana układu dróg, ale czy to nie jest czasem opatrywanie ran? I czy nie 

skaleczymy się gdzie indziej?

Więc tak naprawdę sprowadza się to do tego… czy naprawdę wiemy, dokąd ludzie 

podróżują… i dlaczego?

Aby pomóc odpowiedzieć na to pytanie, setki obszarów miejskich na całym 

świecie już używa oprogramowania CUBE do opracowywania pytań, które

można zobaczyć poniżej. Przykładem jest Dublin, gdzie lokalny i krajowy model 

transportowy CUBE jest używany, aby zrozumieć, w jaki sposób transport 

publiczny jest używany teraz i jak będzie używany w przyszłości. To typowa 

cyfrowa replika systemu transportowego.
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Legenda:

Who? Young/old, rich poor, … - Kto? Młodzi/starzy, bogaci / biedni, …

Where? Start and end locations – Gdzie? Lokalizacje początkowe i końcowe

Why? Work, shopping, education, … - Czemu? Praca, zakupy, edukacja, …

When? Morning, midday, evening, … - Kiedy? Rano, w południe, wieczorem, …

How? Car, public transport, walk, cycle, … - Jak? Samochodem, transportem 

publicznym, pieszo, rowerem, …

Which? Fastest/shortest/safest route? – Którędy? Najszybszą/najkrótszą/

najbezpieczniejszą trasą?

Użytkownicy oprogramowania mogą teraz wprowadzić jeszcze bardziej 

szczegółowe opcje dla podróżnych. Na przykład mogą przetestować, co stanie się 
z flotą pojazdów elektrycznych przy różnych poziomach dotacji rządowych,

jeśli zezwolimy na bezpłatne parkowanie pojazdów elektrycznych, jeśli pojazdy 

elektryczne otrzymają priorytet, mogą przetestować różne wskaźniki penetracji, 

różne czasy ładowania i autonomię zasięgu jazdy i oczywiście różne ceny energii 

elektrycznej.
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Modelowanie tych opcji w cyfrowym bliźniaku obszaru miejskiego może również 

pomóc w stworzeniu polityk i wytycznych dotyczących bardziej ekologicznej 
sieci transportowej.

Podsumowując, rewolucja EV już się dzieje. Nadal istnieją pewne wyzwania, którym 

należy stawić czoła, jednak urbaniści i inżynierowie muszą zacząć uwzględniać 

pojazdy elektryczne w swoich modelach transportowych, aby przewidzieć ich 

wpływ na sieć transportową.

O autorze

Marios Ntaflos jest inżynierem budownictwa z ponad 8-letnim doświadczeniem 

w branży planowania transportu i inżynierii. W trakcie swojego doświadczenia 

konsultingowego brał udział w ciekawych projektach w Wielkiej Brytanii 

i Zjednoczonych Emiratach Arabskich z zakresu transportu publicznego, sieci 

drogowej, lotnisk i kolei. W swojej obecnej roli Marios pomaga organizacjom 

w Europie, na Bliskim Wschodzie i w Afryce we wdrażaniu rozwiązań cyfrowych 

w celu zaspokojenia ich potrzeb projektowych i podejmowania lepszych decyzji.

Skontaktuj się z nami

Aby uzyskać więcej informacji na ten temat,  

napisz do nas na adres marios.ntaflos@bentley.com i połącz się na LinkedIn.

http://marios.ntaflos@bentley.com
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10.  Jak ograniczać emisje z transportu
drogowego? Jakich jeszcze działań
i narzędzi potrzebujemy w Polsce, poza
rozwojem elektromobilności?

Urszula Stefanowicz30

Na liście priorytetów w zakresie redukcji emisji z transportu drogowego na 

pierwszym miejscu powinniśmy umieścić ograniczenie potrzeb transportowych, 

czyli wprowadzanie takich zmian na przykład w planowaniu przestrzennym, 

formach organizacji pracy (zdalna lub hybrydowa), czy łańcuchach dostaw, dzięki 

którym będziemy podróżować i przewozić towary rzadziej i na mniejsze odległości. 

Drugi obszar priorytetowy to przesunięcia międzygałęziowe, czyli zmiana środków 

transportu na mniej emisyjne, w tym samochodów na transport publiczny lub 

rowery czy samolotu na pociąg, a także wszelkie rozwiązania temu służące, 

w tym również rozwój właściwej infrastruktury i usług. Trzeci obszar naszych 

działań, stanowiący uzupełnienie dwóch pozostałych, to zmiana technologii – 

w tym rodzajów napędu na bezemisyjne i zapewniające wysoką efektywność 

wykorzystania energii pierwotnej w transporcie. Zmiana technologii obejmuje także 

metody wytwarzania nośników energii i zmiany konstrukcji pojazdów lub ich części 

w celu zmniejszania masy, poprawy aerodynamiki, zmniejszenia tarcia opon itd. 

W trzecim obszarze mieści się też wycofywanie z rynku i dróg pojazdów najwyżej 

emisyjnych, w tym dla Polski kluczowe będzie ograniczenie importu używanych 

aut, często w złym stanie technicznym i nie spełniających wyższych norm emisji, 

z krajów Europy Zachodniej.

W realizacji tych priorytetów musimy brać pod uwagę powiązania między 

transportem a innymi sektorami gospodarki, w tym z energetyką, przemysłem, 

budownictwem i rolnictwem. A z drugiej strony powinniśmy uwzględniać też 

inne cele środowiskowe poza ograniczaniem emisji CO
2
 i innych zanieczyszczeń 

30 Koordynator, Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
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powietrza, takie jak zmniejszenie zużycia wody i innych surowców czy ochrona 

bioróżnorodności. Do tego dochodzą uwarunkowania w zakresie ochrony zdrowia, 

oczekiwań społecznych, możliwości ekonomicznych.

W strategii rozwoju transportu opartej takich założeniach znaczenie i rola 

elektromobilności w całej transformacji gospodarki w kierunku neutralności 

klimatycznej są nadal kluczowe, ale jest ona tylko elementem znacznie większej 

układanki. Zupełnie inne będą szacunki wzrostu zapotrzebowania na energię 

ze źródeł odnawialnych na potrzeby transportowe, jeśli weźmiemy pod uwagę 

jednoczesne wdrażanie działań służących ograniczeniu potrzeb, w tym szczególnie 

w zakresie transportu indywidualnego. Inne, większe, będą też możliwości 

rozwijania elektromobilności, jeśli zadbamy o wdrażanie przy tym zasad 

gospodarki obiegu zamkniętego i pełnego 100% recyklingu baterii (i to nie tylko 

z samochodów, ale też pozostałych, z rowerów, hulajnóg czy elektroniki).

Ponadto jasne jest, że zamiana wszystkich samochodów spalinowych na 

elektryczne w stosunku 1:1 nie jest możliwa. Musi ich być na drogach mniej, 

a przy tym większość z nich powinna też być mniejsza – nie potrzebujemy 

SUVów i limuzyn, żeby się przemieszczać, ale raczej do poprawy samooceny 

i demonstrowania statusu społecznego. Nie jest też konieczne posiadanie 

samochodu na własność, jeśli łatwo dostępne będą transport publiczny i inne 

usługi transportowe, w tym pojazdy współdzielone. Można też tak planować 

podróże, by jak najrzadziej samochodem jechała jedna osoba. Wymaga to jedynie 

zmiany podejścia do naszej mobilności.

W realizacji wskazanych wyżej priorytetów możemy wykorzystywać narzędzia 

o różnym charakterze, od regulacyjnych, ekonomicznych i infrastrukturalnych

po informacyjno-edukacyjne skierowane do społeczeństwa oraz szkoleniowe

skierowane do grup zawodowych, które musza być zaangażowane w transformację

transportu.
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Ograniczanie potrzeb transportowych 
w miastach
Jeśli chodzi o ograniczanie potrzeb transportowych, większość narzędzi znamy 

od dawna. Zacząć musimy od zmiany podejścia do urbanistyki i planowania 

przestrzennego tak, by sprzyjało ono rozwijaniu się aktywnej mobilności. Miasta 

nie mogą się ciągle rozpełzać na wszystkie strony, dobudowywać kolejnych 

„łanowych” osiedli kosztem terenów zielonych. Kupno domu lub mieszkania na 

takim osiedlu może być nieco tańsze niż bliżej centrum, ale koszty życia będą tam 

droższe, między innymi ze względu na codzienne dojazdy. Niestety te osiedla 

często charakteryzują się niemal całkowitą jednofunkcyjnością – czyli można 

tam właściwie tylko mieszkać, ale na zakupy, do przychodni, do pracy i szkoły 

dziecka zwykle trzeba pojechać samochodem, bo w pobliżu nie ma ani tego, czego 

potrzebujemy, ani transportu publicznego.
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Zamiast się rozrastać bez ograniczeń, miasta powinny stać się bardziej kompaktowe, 

zwarte, a jednocześnie policentryczne – to znaczy, że poza głównym centrum miasta 

mamy jeszcze mniejsze lokalne centra, np. dzielnic. W ten sposób, poprzez tworzenie 

swoistych „miast w mieście”, nawet w dużych metropoliach można wprowadzać 

w życie koncepcję miasta 15-minutowego, w którym wszystko, czego mieszkańcy 

potrzebują na co dzień, jest dostępne w odległości możliwej do pokonania pieszo 

lub rowerem w 15 minut. Takie miasto jest wielofunkcyjne, to jest łączy funkcje 

mieszkaniowe, usługowe, rekreacyjne i inne na jednym terenie. Większość spraw 

jest w nim łatwiej i szybciej załatwić przemieszczając się pieszo lub na rowerze, 

dzięki czemu mieszkańcy rzadziej maja potrzebę korzystania z samochodu.

Ważne jest też to, ile miejskiej przestrzeni przeznaczamy dla samochodów, a ile dla 

pieszych i rowerzystów. Priorytetem powinno być ułatwianie ruchu pieszego, co 

oznacza między innymi, że musimy skończyć z wyznaczaniem miejsc parkingowych 

na chodnikach, chodnikami minimalnej dozwolonej szerokości lub węższymi, 

z budowaniem ścieżek rowerowych kosztem chodnika lub zieleni, by uniknąć 

zwężania drogi (choć wiemy, że w wielu przypadkach jest to możliwe, bo drogi są 

szersze niż to konieczne). 

Są dziesiątki rozwiązań poprawiających bezpieczeństwo i wygodę ruchu pieszego 

i rowerowego – od zmian w organizacji ruchu i różnych form ograniczania dostępu 

dla samochodów na fragmentach dróg lub większych obszarach miasta, na stałe 

(strefy pieszych, pieszo-rowerowe, strefy czystego transportu) lub czasowo 

(np. szkolne ulice, living streets), przez budowę lub przebudowę infrastruktury, 

uspakajanie ruchu (strefy zamieszkania, tempo 30, woonerfy), po zmiany polityki 

parkingowej - nie wszystkie muszą być kosztowne. Czasem wystarczy dobre 

planowanie, dialog z mieszkańcami i trochę farby, by oddać trochę przestrzeni 

pieszym i rowerzystom.

Warto zacząć od rozpowszechniania wśród mieszkańców miast i pracowników 

administracji lokalnej wiedzy na temat korzyści z wprowadzania zmian i dobrych praktyk 

w tym zakresie oraz od przeprowadzania audytów bezpieczeństwa, zaczynając od 

terenów w otoczeniu szkół i tych z dominującą funkcją mieszkaniową. Wszystkie te 

działania jednocześnie zachęcają do zmiany środka transportu na mniej emisyjny.
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Transport zbiorowy w miastach i poza nimi
Kolejny element układanki to rozwój transportu publicznego – oparty przede 

wszystkim na zwiększaniu dostępności i niezawodności oraz wygody korzystania. 

Choć byłoby dobrze, gdyby mieszkańcy miast brali pod uwagę kwestie 

zanieczyszczenia powietrza czy zmiany klimatu, to codzienne decyzje dotyczące 

mobilności podejmują przede wszystkim w oparciu o to, ile czasu zajmie podróż. 

Znaczenie może mieć też to, w jakim stopniu mogą dopasować korzystanie z danego 

środka lub środków transportu do swoich potrzeb, poziom kontroli nad przebiegiem 

podróży i poczucie komfortu i bezpieczeństwa na wszystkich jej etapach. Nie 

wybiorą transportu publicznego, jeśli na przykład mają do dyspozycji jedną linię, 

na której częstość kursów jest mała i musieliby wychodzić z domu pół godziny 

wcześniej, albo nie mają bezpośredniego połączenia, a przesiadka jest utrudniona 

ze względu na brak koordynacji połączeń i konieczność czekania na przystanku 

czy dworcu, który w dodatku jest zaniedbany, albo dana linia kolei podmiejskiej jest 

znana z częstych awarii i opóźnień… Dlatego konieczne jest zadbanie o częstość 

połączeń, punktualność, jakość taboru oraz infrastruktury, w tym nie tylko 

przystanków, ale też dojścia do nich - dobrze oznaczonych i oświetlonych przejść dla 

pieszych, uzupełnionych w miarę potrzeb o azyle. 
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Jeśli dodamy do tego przebudowę zatok autobusowych na antyzatoki, zapewniające 

większe bezpieczeństwo pasażerów oraz umożliwiające płynne włączenie się 

autobusu do ruchu, może to zmniejszyć obawy rodziców przed korzystaniem przez 

dzieci z transportu publicznego w drodze do i ze szkoły.

Potrzebne jest też zadbanie o koordynację połączeń między różnymi 

przewoźnikami, stworzenie możliwości korzystania ze wspólnych biletów 

i podróżowania wszystkimi środkami komunikacji na jednym bilecie, dostępność 

informacji pasażerskiej i wdrażanie aplikacji do planowania podróży, rozwiązań 

typu Mobility as a Service (MaaS), ułatwiających zaplanowanie podróży 

z wykorzystaniem różnych środków transportu, np. szybkiej kolei miejskiej 

i carsharingu, czy autobusu i współdzielonego roweru.

Jeszcze więcej wyzwań czeka na terenach podmiejskich i wiejskich oraz w małych 

miejscowościach gdzie trudniej jest zorganizować transport zbiorowy. Musimy 

dążyć do jak najszybszego zlikwidowania białych plam transportowych, czyli tych 

obszarów na mapie Polski, gdzie brak dostępu do transportu zbiorowego lub 

dostęp ten jest poważnie ograniczony (np. 2-3 połączenia dziennie) i mieszkańcy 

praktycznie nie mają innej opcji poza dojeżdżaniem wszędzie własnym 

samochodem. Jest to problem do rozwiązania, ale potrzebne jest ponowne 

pochylenie się nad ustawą o publicznym transporcie zbiorowym oraz zasadami 

działania funduszu rozwoju przewozów autobusowych, przeprowadzenie 

szerokich konsultacji i zmiana priorytetów. Nie należy podchodzić do transportu 

zbiorowego wyłącznie z punktu widzenia opłacalności jego utrzymania, ponieważ 

jest on podstawową usługą publiczną, powiązaną z realizacją praw obywateli do 

edukacji, ochrony zdrowia, dostępu do rynku pracy i do kultury. Tam, gdzie dla 

gminy ekonomicznie niewykonalne jest wprowadzanie stałej siatki połączeń można 

wprowadzać transport na żądanie i obniżać koszty poprzez wspólną organizację 

usług transportowych przez porozumienia międzygminne.

Jednocześnie nie można zaniedbywać rozwoju infrastruktury pieszej i rowerowej 

poza dużymi miastami. Jest wiele miejscowości i wsi, gdzie chodników po prostu nie 

ma, a większość mieszkańców ma świadomość zagrożeń związanych z poruszaniem 

się pieszo poboczem drogi. Jazda rowerem drogą, też nie jest bezpieczna w sytuacji, 
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gdy kierowcy nagminnie przekraczają limity prędkości i wyprzedzają „na trzeciego” 

i w niedozwolonych miejscach. Działania edukacyjne poprawiające kulturę 

jazdy w Polsce też są potrzebne, ale powinny uzupełniać rozwój infrastruktury. 

Najwyższa pora, by przestać koncentrować uwagę i wydatkowanie środków 

unijnych na budowie autostrad i zająć się drogami lokalnymi – i to nie ich 

poszerzaniem, ale tworzeniem na nich bezpiecznych warunków dla wszystkich 

uczestników ruchu, w tym pieszych i rowerzystów.

Transport towarów
W transporcie towarów ograniczenie potrzeb oznacza przede wszystkim skracanie 

łańcuchów dostaw, ale też np. inteligentne systemy logistyczne, zmniejszanie wagi 

i objętości opakowań, czy promocję korzystania z lokalnych produktów. Przydatne 

może być ograniczanie nadmiernej konsumpcji, częstej wymiany urządzeń, 

sprzętów domowych czy ubrań, marnowania żywności. 

Zmiana środka transportu może i powinna oznaczać przenoszenie towarów 

z tirów na tory. Nie można jednak zapominać, że całego przepływu towarów nie 

przeniesiemy - część zawsze pozostanie na drogach. Natomiast dążenie do rozwoju 

transportu towarów z wykorzystaniem żeglugi śródlądowej nie ma sensu ani 

z punktu widzenia ograniczania emisji – bo kolej jest w tym lepsza, ani adaptacji 

do skutków zmiany klimatu czy generalnie ochrony środowiska, ze względu na 

poważne zniszczenia ekosystemów, które wiązałyby się z rozwojem śródlądowych 

dróg wodnych oraz bezpośredni konflikt z priorytetem ochrony i zwiększania 

zasobów wody w kraju. Rozwiązaniem pośrednim jest transport intermodalny, ale 

potrzebny jest rozwój infrastruktury kolejowej i przeładunkowej.

Duży nacisk należy też położyć na tzw. dostawy ostatniej mili (ang. last mile 

delivery), dostarczanie towarów do sklepów i punktów usługowych oraz 

bezpośrednio do odbiorców. Obecnie szczególnie w zakresie szybko rozwijających 

się usług zakupów online obserwujemy swoistą wolną amerykankę. Furgonetki 

dostawcze wjeżdżają i stają wszędzie – na trawnikach, na chodnikach, zastawiają 

przejścia i wejścia do budynków. 
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Ponownie więc nie będzie chodziło tylko o to, by były to dostawy zeroemisyjne, np. 

cichymi furgonetkami elektrycznymi, ale też o proste przestrzeganie przepisów, 

o wyznaczenie terminali przeładunkowych poza miastem, tramwaje towarowe,

strefy dostaw (czyli wydzielone fragmenty ulicy, ok 30 m długości, które

w określonych godzinach są zarezerwowane wyłącznie dla pojazdów dostawczych).

Potrzebny jest też system, który będzie zachęcał do rezygnacji z dostaw do domów

na rzecz odbioru w lokalnych punktach (np. osiedlowych sklepach), a w drugim

rzędzie w paczkomatach, przy czym nad ich lokalizacją i dopasowaniem do

otoczenia musimy jeszcze popracować.

Na zakończenie warto podkreślić, że elektromobilność też powinniśmy rozumieć 

szeroko, jako elektryfikację wszystkich pojazdów drogowych: samochodów, 

furgonetek, autobusów, pojazdów ciężarowych i specjalistycznych, a także 

jednośladów – motorów, rowerów elektrycznych, w tym rowerów cargo, nawet 

hulajnóg i innych urządzeń transportu osobistego.

Warto wprowadzać dofinansowania na elektryczne rowery, ponieważ pozwalają 

one pokonywać większe odległości, także osobom mniej sprawnym fizycznie 

i w trudniejszym terenie, a wiec w większym stopniu mogą zastąpić samochód tam, 

gdzie nie ma transportu publicznego.

Warto też uwzględnić metody napędu łączące wykorzystanie baterii i trakcji – 

tak dla autobusów, jak i dla ciężarówek jest to rozwiązanie, które zwiększa zasięg 

pojazdów, a jednocześnie wymaga mniejszych inwestycji w infrastrukturę niż 

transport szynowy. Możemy założyć, że będziemy wykorzystywali jakiś mix 

wszystkich dostępnych rozwiązań, dopasowując go do potrzeb i możliwości na 

danej trasie, w danym regionie czy mieście.



Transport elektryczny - czy da się to okiełznać?

96

Transportowe Obserwatorium Badawcze (TOB) działa w ramach Centrum 

Unijnych Projektów Transportowych od końca 2017 r. Zgodnie z założeniami, 

tworzy możliwość rozwijania dobrych praktyk, wymiany wiedzy i doświadczeń 

pomiędzy różnymi interesariuszami zaangażowanymi w proces przygotowania 

i realizacji projektów transportowych. Wspomaga budowę systemu ewaluacyjnego 

oraz bieżącego monitoringu procesów rozwojowych zachodzących w kraju 

i efektów prowadzonej polityki transportowej w ujęciu krajowym i regionalnym.

Zadania TOB są realizowane we współpracy z przedstawicielami administracji 

państwowej i samorządowej, nie tylko krajowej, beneficjentami POIiŚ, JASPERS, 

środowiskiem naukowym, biznesem oraz organizacjami pozarządowymi.

Szczegółowe informacje dotyczące dotychczasowych działań dostępne są na 

stronie: https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze.

Zachęcamy do współpracy i kontaktu poprzez adres: tob@cupt.gov.pl

https://www.cupt.gov.pl/cupt/transportowe-obserwatorium-badawcze
mailto:mailto:tob%40cupt.gov.pl?subject=
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