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Stan obecny  |  Sektor transportu w Polsce
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$%cznych emisji CO" 
w Polsce pochodzi z sektora 

transportu

Spo!ród 100 europejskich 
miast najbardziej 

zanieczyszczonych PM 2.5 
a& 29 znajduje si' w Polsce 

Tylko w 7 pa(stwach cz$onkowskich UE 
!redni wiek samochodów osobowych 

jest wy&szy ni& w Polsce

Tylko w 5 pa(stwach cz$onkowskich UE 
!redni wiek samochodów dostawczych 

jest wy&szy ni& w Polsce

Na 92% dróg poziom ha$asu 
przekracza 60 dB w dzie(

Na 85% dróg poziom ha$asu 
przekracza 55 dB w nocy

Polska jest 4. najbardziej 
zanieczyszczonym krajem 
PM 2.5 w Unii Europejskiej 

Brak skutecznych regulacji 
prawnych ograniczaj%cych 

import pojazdów 
u&ywanych 

48% z nich wyposa&ono 
w silniki Diesla 

Wzrost emisji GHG 
pochodz!cych z 
sektora transportu 
1990-201

"redni wiek samochodów 
osobowych

"redni wiek samochodów 
dostawczych

Niski udzia# nowych 
pojazdów w sprzeda$y 
samochodów osobowych

Polska jest najwi%kszym 
importerem u$ywanych 
samochodów w UE

Do Polski importowane 
s! coraz starsze 
samochody u$ywane 
!redni wiek importowanego 
samochodu (DMC do 3,5 t) 

Miejsce Polski w Europie 
pod wzgl%dem liczby 
przedwczesnych zgonów 
wywo#anych ekspozycj! na 

Liczba zgonów wywo#anych zanieczyszczeniem 
powietrza w Polsce wzrasta

Emisja ha#asu z sektora transportu

Miejsce Polski w Europie 
pod wzgl%dem liczby 
straconych lat $ycia 
wywo#anych ekspozycj! na24%
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"redni wiek pojazdów w Polsce Import i sprzeda# spalinowych samochodów u#ywanych
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Stan obecny  |  Sektor transportu w Polsce

Park samochodów osobowych w Polsce Park samochodów 
dostawczych i ci%$arowych 

Bardzo wysoki udzia# energii 
elektrycznej pozyskiwanej 
z elektrowni w%glowych

Niski udzia# energii 
elektrycznej pozyskiwanej 
ze 'róde# odnawialnych 

Nierównomierne rozmieszczenie ogólnodost%pnych stacji 
#adowania samochodów z nap%dem elektrycznym

Diesel
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10 041

PHEV
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1

Benzyna 
8 908 701

<0,01%
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osobowych

Udzia$ EV

<0,03%
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19 502 598

*%cznie

3 148 695

Polska posiada najwi'ksz% flot' 
samochodów ci'&arowych w Unii 

Europejskiej, z czego 98% jest 
wyposa&one w silniki Diesla. Polska 

flota ci'&arówek stanowi 18,5% ca$ej 
floty takich pojazdów w UE

ogólnodost'pnych stacji 
$adowania znajduje si' w 37 

najwi'kszych miastach 
(powy&ej 100 tys. mieszka(ców)

ogólnodost'pne 
stacje $adowania 

samochodów 
z nap'dem 

elektrycznym

stacji 
tankowania 

wodoru

Polska posiada najwi'ksz% flot' 
autobusów w Unii Europejskiej, 
z czego 97% jest wyposa&one 

w silniki Diesla. Polska flota 
autobusów stanowi 17,7% ca$ej 

floty takich pojazdów w UE

Polaków nie podejmuje dzia$a( 
na rzecz ochrony w$asnego 

zdrowia zwi%zanego z jako!ci% 
powietrza

Polaków nie podj'$o dzia$a( 
maj%cych na celu zmniejszenie 

emisji zanieczyszcze( 

47,5% z nich uwa&a, &e takie 
dzia$ania powinna podejmowa) 

administracja publiczna

Brak programów subsydiów 
skierowanych do nabywców 

pojazdów elektrycznych, zarówno na 
poziomie centralnym, jak i lokalnym

Brak wyznaczonej daty 
odej(cia od energetyki 

opartej na w%glu

Brak programów subsydiów 
wspieraj%cych rozbudow' 

ogólnodost'pnej infrastruktury 
$adowania, zarówno na poziomie 

centralnym jak i lokalnym151 23

246
22

183 20

Brak infrastruktury #adowania w wielu mniejszych gminach 

Najwi'cej w Unii Europejskiej  

56%
1 364 0

Liczba ogólnodost'pnych stacji $adowania 
w wybranych województwach 

H"

Tylko w 5 pa)stwach 
cz#onkowskich UE udzia# energii 

ze 'róde# odnawialnych jest ni$szy 
ni$ w Polsce

80%

UE (!rednia)

Polska

19,7%

12,2%

67,1% 56,9%

Infrastruktura $adowania pojazdów elektrycznych Poziom %wiadomo%ci ekologicznej

Polityka energetycznaRynek pojazdów elektrycznych
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Kluczowe wyzwania
Sektor transportu w Polsce
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Kluczowe wyzwania  |  Sektor transportu w Polsce

Ograniczenie 
liczby pojazdów 
w Polsce*

Ograniczenie importu 
najstarszych pojazdów 
do Polski*

Wzrost znaczenia 
i rozwój zeroemisyjnej 
komunikacji zbiorowej

Wzrost liczby pojazdów 
zeroemisyjnych 
osobowych w Polsce*

Wzrost liczby pojazdów*
zeroemisyjnych*
dostawczych w Polsce*

Wzrost liczby stacji 
#adowania dla ró$nych 
typów pojazdów 
w Polsce*

Rozwój sharingu, 
nowych form 
mobilno(ci, rowerów 
i form transportu 
niezmotoryzowanego*

Planowanie i rozwój 
zrównowa$onych 
systemów 
transportowych 

Inwestycje w rozwój 
technologii (baterie, 
autonomia etc.) 

Przeciwdzia#anie 
wykluczeniu 
komunikacyjnemu 
w Polsce

1# 2# 3# 4# 5#

6# 7# 8# 9# 10#
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Zmiany w obszarach

Ramy 
polityczne 

i regulacyjne 

Aspekty 
techniczne 
i rozwojowe

Inwestycje Aspekty
spo#eczne
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Przyk#adowe narz%dzia

Kompleksowy plan dekarbonizacji transportu w Polsce

Polityki publiczne (fiskalna – zwolnienia, ulgi; handlowa - celna etc.)

Rz#dowe programy, strategie i projekty rozwoju gospodarczego

Inicjatywy ustawodawcze i procesy legislacyjne

Instrumenty wspieraj#ce rozwój rynku zrównowa$onego transportu

Instrumenty pobudzania rozwoju sektora na poziomie lokalnym

Stabilny system finansowania inwestycji – %rodki i instrumenty

Ramy 
polityczne 

i regulacyjne 
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Przyk#adowe narz%dzia

Rozwój technologii (V2G, V2H etc.)

Rozwój &a'cucha warto%ci dla czystego wodoru

Rozwój magazynów energii

Recykling i gospodarka o obiegu zamkni(tym)

Bardziej efektywne wykorzystywanie surowców)

Wsparcie instytucjonalne tworzenia innowacyjnych rozwi#za' technologicznych i spo&ecznych w zakresie 
zrównowa$onego transportu

Aspekty 
techniczne 
i rozwojowe
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Rozwój floty zeroemisyjnych pojazdów w Polsce

Rozbudowa infrastruktury &adowania

Modernizacja oraz rozbudowa infrastruktury transportowej

Rozwój potencja&u wytwórczego w obszarze dostawców i us&ug

Rozwój Odnawialnych *róde& Energii

Modernizacja mocy wytwórczych)

Modernizacja infrastruktury energetycznej

Obni$enie poziomu emisji z procesu technologicznego sektora)

Wzrost nak&adów inwestycyjnych w nowe rozwi#zania mobilno%ciowe

Inwestycje zagraniczne

Inwestycje

Przyk#adowe narz%dzia
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Przyk#adowe narz%dzia

Promowanie i zach(canie podmiotów do podejmowania dzia&a' w celu dekarbonizacji i poszukiwania sposobów 
wsparcia transformacji

Zapewnienie odpowiednio wyszkolonego personelu)

Stymulowanie do wspó&pracy mi(dzy podmiotami i promowanie szybszej dekarbonizacji)

Szkolnictwo wy$sze i techniczne na rzecz wsparcia rozwoju)i wdra$ania technologii)

Podnoszenie %wiadomo%ci ekologicznej Polaków

Ograniczenie emisji maj#ce wp&yw na zmian( stylu $ycia)i zachowa' konsumentów)

Zmniejszenie %ladu w(glowego w ramach zmiany modeli mobilno%ciowych i przemieszczania si(

Inwestycje
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Oczekiwane efekty

Zast#pienie na masow# 
skal( ICE w poszczególnych 
segmentach transportu 
pojazdami o nap(dzie 
elektrycznym (BEV), 
a w przypadku autobusów 
i pojazdów ci($arowych – 
wodorowym (FCEV)

Zapewnienie 
w&a%cicielom ICE 
przyst(pnej cenowo, 
czystej alternatywy dla ich 
potrzeb transportowych, 
co b(dzie g&ównym 
czynnikiem wspieraj#cym 
dekarbonizacj( systemu 
transportowego w Polsce

Rozwój infrastruktury 
&adowania pojazdów 
elektrycznych w miejscach 
publicznych, firmach 
i miejscach zamieszkania 
oraz rozwój 
zelektryfikowanego 
transportu publicznego 
(BEV, FCEV) i nowych form 
mobilno%ci

Zmiana polskiego miksu 
energetycznego przy 
jednoczesnym 
zwi(kszeniu zdolno%ci 
niskoemisyjnej 
zaspokajaj#cej 
prognozowany wzrost 
popytu na energi( 
elektryczn#)oraz)spadek 
importu paliw kopalnych

Operacjonalizacja 
kierunków zmian sektora 
transportu w Polsce 
i zobowi#zanie przemys&u 
motoryzacyjnego do 
pozostania w europejskim 
&a'cuchu warto%ci

Systemowe wsparcie 
procesu dekarbonizacji 
polskiego sektora transportu 
osób i towarów na poziomie 
legislacyjno-administracyjny
m, gospodarczo-rynkowym 
i spo&eczno-%rodowiskowym
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za uwag!!
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