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słowo wstępne

[ROZMOWY]

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Światowa gospodarka potrzebuje przeobrażeń, które pozwolą sprostać
oczekiwaniom w zakresie utrzymania lub nawet przyspieszenia tempa wzrostu gospodarczego, a co za tym idzie podniesienia poziomu życia przy jednoczesnym zmniejszeniu wpływu środowiskowego i zapewnieniu ochrony
klimatu. Szybki postęp technologiczny, którego jesteśmy świadkami, obejmuje nie tylko technologie cyfrowe i telekomunikacyjne, ale także sektor energii
i transportu. Jedną z radykalnych zmian, łączącą wszystkie te obszary,
jest niewątpliwie przejście w kierunku elektromobilności i technologii zeroemisyjnych. Będzie ono miało kilka doniosłych skutków.

ON ELECTROMOBILITY
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Przede wszystkim zapewni wyższą jakość życia, co jest szczególnie istotne
w okresie obecnej, kolejnej w dziejach świata, szybkiej urbanizacji. Elektromobilność i technologie zeroemisyjne oznaczają również bardziej efektywne wykorzystanie energii, nie tylko za sprawą dużej różnicy w sprawności silnika spalinowego i elektrycznego, ale też dzięki nowym modelom zarządzania energią w sieci i w baterii każdego pojazdu. Otworzy to nowe możliwości
i nowe modele biznesowe, które już dziś wykuwają się w najbardziej innowacyjnych centrach biznesu i nauki.
Elektromobilność jest innowacją służącą wszystkim ludziom – pozytywne
efekty zewnętrzne korzystania z zeroemisyjnego pojazdu kupowanego przez
kogokolwiek z nas przenoszone są na inne osoby mieszkające w danym mieście lub regionie, a pośrednio na wszystkich mieszkańców Ziemi. Stanowi
ona znaczący krok na drodze do wykorzystania postępu technologicznego
w kierunku zmniejszenia wpływu na środowisko i odzyskania równowagi między człowiekiem a przyrodą bez konieczności ograniczania naszych potrzeb.
Polska jest w tym globalnym procesie aktywna, a czysty transport należy
do obszarów szczególnie dla nas istotnych.
Niezmiernie cieszy mnie fakt, iż mogę przedłożyć Państwu wstęp do książki
poświęconej elektromobilności. Temat ten od lat jest mi bliski na płaszczyźnie intelektualnej, menedżerskiej, legislacyjnej i politycznej. Po okresie intelektualnych poszukiwań oraz wdrażania określonych idei w świecie biznesowym otrzymałem możliwość kreowania strategicznych programów polskiego rządu w sferze elektromobilności oraz dwóch kluczowych w tym zakresie
ustaw – ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych fundującej
rynek zeroemisyjnego transportu w Polsce oraz ustawy powołującej dedykowany rozwojowi tego rynku instrument finansowy, czyli Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.
Niniejsza publikacja stanowi świadectwo znaczenia, jakie przypisuje się
w Polsce obszarowi elektromobilności – potwierdzają to nazwiska i dokonania osób wybranych do wywiadów. Z prawdziwą przyjemnością zachęcam
Państwa do jej lektury – zwłaszcza że dotyczy ona przyszłości, która właśnie
dzieje się na naszych oczach.
Michał Kurtyka
Pełnomocnik ds. Prezydencji COP24

Foreword

I am truly pleased that I can offer my foreword for the book on e-mobility. For years I have dealt with this issue in my intellectual, managerial,
legislative and political doings. After a period of intellectual explorations
and implementation of concrete ideas in the business world, I was
offered the opportunity to create strategic programs for our government
dealing with e-mobility and two acts of key importance on the matter
– an act on electromobility and alternative fuels to establish the market
for zero-emission transport in Poland and an act to set up a financial
instrument dedicated to support the development of this market
– the Low-emission Transport Fund.
This publication is proof of the attention that e-mobility is receiving
in Poland – best evidenced through the names and achievements
of the people chosen for the talks. It is my pure pleasure to present
this book to you – especially because it deals with the future that
is happening today in front of our eyes.

Michał Kurtyka
President-designate for COP24

[ROZMOWY]
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E-mobility is one of those innovations that serve all humanity – positive
external effects of a zero-emission vehicle any of us buys are enjoyed by
other people living in a particular city or area and indirectly by all humans
of the Earth. It marks a major step towards utilizing technological advances
to reduce our impact on the environment and restoring the balance
between humans and the nature without necessarily limiting our needs.
Poland is a very active player in the process and zero-emission transport
is one of the sectors we focus most on.

ON ELECTROMOBILITY

First of all, this transition will provide better quality of life, which is becoming particularly important in yet another period of accelerating urbanization. E-mobility and zero-emission technologies also mean a more effective
use of energy not only due to a significant difference in the efficiency
of combustion and electric engines, but also through new models of managing energy in the grid and in batteries of all electric vehicles. That opens
up new opportunities and business models, which are being developed
today in the most innovative centers of business and science.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

The world economy needs transformations which will help meet the expectations of sustaining or even accelerating the pace of economic growth
and, consequently, of improving quality of life while reducing impact on
the environment and assuring climate protection. Rapid technological
advances we are witnessing today include not only digital and telecommunication sectors but also the industries of energy and transportation.
One of the radical changes covering all of these areas is undoubtedly
the transition into electric mobility and zero-emission technologies.
It will have far-reaching consequences.

od redakcji
Od elektromobilności nie ma już odwrotu. Elektryfikują się samochody, pojazdy specjalistyczne, lotnictwo. Liczba dostępnych pojazdów napędzanych paliwami alternatywnymi stale rośnie. Nikt w branży nie zastanawia się czy inwestować w elektromobilność,
a ile inwestować.
Poprzez „Rozmowy o elektromobilności” chcieliśmy przybliżyć zagadnienie i pokazać, co oferuje nam transformacja i jakie stawia
przed nami wyzwania. Gdzie w tym globalnym procesie zmian jest energetyka? Jaka infrastruktura jest nam potrzebna, aby elektromobilność stała się wygodna i opłacalna? Jakie wyzwania stoją przed przemysłem? Czy polskie miasta są wystarczająco smart,
by wykorzystać możliwości, jakie daje samochód elektryczny? Jaki wpływ na mieszkańców aglomeracji będą miały usługi współdzielenia? Jak będzie nam się żyło z pojazdami elektrycznymi u boku? To tylko wycinek tematów, jakie poruszyli nasi rozmówcy.
Zapraszamy do lektury.

[ROZMOWY]
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Dziękujemy:
Panu Ministrowi Energii Krzysztofowi Tchórzewskiemu za objęcie książki patronatem.
Panu Michałowi Kurtyce, Sekretarzowi Stanu w Ministerstwie Środowiska
i Pełnomocnikowi ds. Prezydencji COP24 za opatrzenie publikacji słowem wstępnym.
Polskim Sieciom Elektroenergetycznym S.A., za wsparcie w tworzeniu książki.
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W sposób znaczący wsparły nas także firmy:
Triggo S.A. z prezesem Rafałem Budweilem,
Nextbike Polska S.A. z prezesem Robertem Lechem.
Za umożliwienie tej współpracy dziękujemy panu Adamowi Michalewiczowi.

Patronatu medialnego udzielił nam dziennik „Rzeczpospolita” i portal rp.pl.
Wsparły nas także:
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA),
Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE),
Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM),
oraz magazyn „Menadżer Floty”.

Dziękujemy wszystkim, którzy pomogli przy tworzeniu „Rozmów o elektromobilności”.

Piotr Perzyna
Wydawca
Agata Rzędowska
Redaktor Naczelna

From the editors
There is no turning back from e-mobility. We have electric cars, electric trucks and electric planes. The number of alternative
fuel vehicles available on the market keeps growing. Nobody in the industry wonders whether to invest in e-mobility, but
rather how much to invest.
Publishing our “Talks on Electromobility” we wanted to shed some light on the idea of e-mobility and show what the transformation is offering and what challenges lie ahead. What’s the place of energy industry in the process? What infrastructure
is necessary for e-mobility to become convenient and affordable? What are the challenges industries face? Are Polish cities
smart enough to take best advantage of the opportunities EVs offer? How will the sharing economy affect residents of Polish
agglomerations? What will life with EVs look like on a daily basis? These are just a few of the issues we touched on in the talks.
Enjoy reading.

Mr. Michał Kurtyka, Secretary of State in the Ministry of Environment
and President-designate for COP24, for contributing his foreword to the publication.

[ROZMOWY]

Mr. Krzysztof Tchórzewski, Minister of Energy, for his patronage of the book.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

We would like to thank:

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. for their support in the creation of this book

Media partnership offered by Rzeczpospolita newspaper and rp.pl portal.
Further support came from:
Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych (FPPE),
Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych (PSPA),
Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności (PSEM)
and „Menadżer Floty” magazine.

I would like to thank all people who helped in the creation of “Talks on Electromobility”.

Piotr Perzyna
Publisher
Agata Rzędowska
Chief Editor

ON ELECTROMOBILITY

We would like to thank Adam Michalewicz for making this partnerships happen.

[talks]

9
Significant support was also offered by the following companies:
Triggo S.A., together with its Chairman, Rafałem Budweilem
Nextbike Polska S.A., together with its Robertem Lechem.
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THE HISTORY OF E-MOBILITY

Alessandro Volta, włoski fizyk i wynalazca,
skonstruował ogniwo złożone z płytek – miedzianej i cynkowej – zanurzonych w wodnym
roztworze kwasu siarkowego. Ogniwo było źródłem prądu elektrycznego. Rok później „stos
Volty” został zademonstrowany przed Napoleonem Bonaparte, ówcześnie królem Włoch,
który nagrodził wynalazcę wysokimi tytułami,
medalem i państwową pensją. Wynalazek Volty
można uznać za początek epoki elektryczności.

Kowal z Vermont Thomas Davenport
skonstruował silnik elektryczny zasilany baterią. Użył go do napędu modelu samochodu poruszającego się
po kolistym torze o długości niespełna 4 metrów. Prąd z baterii był dostarczany do pojazdu za pośrednictwem szyn. Podobne rozwiązanie wykorzystano później w pierwszych systemach tramwajowych.

[ROZMOWY]

1834

O ELEKTROMOBILNOŚCI

1800

Alessandro Volta, an Italian physicist and
inventor, constructed a cell composed of
copper and zinc plates which were immersed
in an aqueous solution of sulfuric acid. The
cell was the source of electric current. A year
later, the “Voltaic pile” was demonstrated to
Napoleon Bonaparte, then the king of Italy,
who awarded the inventor with high titles,
a medal, and a state salary. The Volta’s invention can be arguably considered the beginning of the electricity era.

Thomas Davenport, a blacksmith
from Vermont, USA, constructed
a battery-powered electric motor.
He used it to drive a car model moving on a circular track that was less
than four meters long. The current
from the battery was delivered to the
vehicle via rails. A similar solution was
later used in the first tram systems.

ON ELECTROMOBILITY
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Holenderski chemik
Sibrandus Stratingh wraz
ze swoim asystentem Christopherem Beckerem
skonstruowali pojazd elektryczny zasilany ogniwami Volty.

1837

1838

Szkocki chemik Robert
Davidson skonstruował
pierwszą lokomotywę elektryczną. Pięć lat później została ona przetestowana
na trasie z Edynburga do
Glasgow, osiągając prędkość około 8 km/h, choć
nie doczepiono do niej
żadnego wagonu.

Rosyjski fizyk niemieckiego
pochodzenia Moritz Hermann von Jacobi skonstruował łódź napędzaną
przez ogniwo Volty. Prace
konstrukcyjne finansował
car Mikołaj I. Łódź pływała w Sankt Petersburgu po
Newie, zabierając na pokład 14 pasażerów i przewożąc ich z prędkością 3
węzłów (także pod prąd).

[ROZMOWY]

O ELEKTROMOBILNOŚCI

1834

1841

Wspomniany wcześniej
(1837) Robert Davidson
zbudował większą, siedmiotonową lokomotywę
o nazwie Galvani. Była ona
wyposażona w dwa silniki i mogła ciągnąć ładunek o masie 6 ton z prędkością około 6,5 km/h
(choć zasięg wynosił niecałe 2,5 km). Prototyp zniszczyli pracownicy kolei, której składy ówcześnie zasilane były węglem, obawiających się utraty pracy po
ewentualnym wprowadzeniu trakcji elektrycznej.

ON ELECTROMOBILITY
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Sibrandus Stratingh,
a Dutch chemist, together
with his assistant Christopher Becker, constructed
an electric vehicle powered by Voltaic cells.

Robert Davidson, a Scottish chemist, constructed
the first electric locomotive. Five years later it was
tested on a route from
Edinburgh to Glasgow,
reaching a speed of about
8 km/h, even though no
carriage was attached to it.

Moritz Hermann von
Jacobi, a Russian physicist of German descent,
constructed a boat powered by a Voltaic cell. The
construction works were
financed by Tsar Nicholas
I. The boat sailed from St.
Petersburg on the Neva
River, taking fourteen
passengers on board and
carrying them at a speed
of 3 knots (also against
the flow).

The aforementioned
Robert Davidson (1837)
built a larger, seven-ton
locomotive called Galvani.
It was equipped with two
engines and it could pull
a load of 6 tons at a speed
of about 6.5 km/h (although the range was less
than 2.5 km). The prototype was destroyed by the
employees of the railway
company, whose trains
were then powered by
coal, as they were afraid
of losing their jobs after
the possible introduction
of electric traction.

Francuski fizyk Gaston Planté
rozpoczął eksperymenty, które
zaowocowały budową baterii
– pierwszy model zawierał dwa
arkusze ołowiu oddzielone gumowymi paskami, zwinięte
w spiralę i zanurzone w roztworze zawierającym około 10%
kwasu siarkowego. Rok później
zaprezentował baterię o pięciokrotnie większych możliwościach.

Austriacki wynalazca Franz
Kravogl zaprezentował
na Wystawie Światowej
w Paryżu elektryczny pojazd dwukołowy. Wynalazek ten nie zdobył jednak
uznania.

[ROZMOWY]
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1859

Gaston Planté, a French physicist, began experiments that
resulted in the construction of
the battery – the first model
contained two lead sheets separated by rubber strips rolled
into a spiral and immersed
in a solution containing about
10% of sulfuric acid. A year later
he presented a battery with five
times more capacity.

Franz Kravogl, an Austrian inventor, presented
an electric two-wheeled
vehicle at the World Exhibition in Paris. This invention, however, did not gain
recognition.

ON ELECTROMOBILITY
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Niemiecki wynalazca Ernst Werner von Siemens skonstruował pierwszą użyteczną lokomotywę elektryczną. Miała ona
moc 3 KM, ciągnęła mały wagonik-ławkę na trasie ok. 300
metrów, a zasilana była z tzw. trzeciej szyny. Targi, na których wystawiono lokomotywę Siemensa, cieszyły się ogromnym powodzeniem – tłumy zwiedzających czekały na przejazd. Siemens skonstruował także tramwaj elektryczny i trolejbus.

[ROZMOWY]
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In Lichterfelde, a German town (which
is today a part of Berlin), the first
electric tram line in the world was
opened. In the first three months
as many as 12,000 passengers were
transported. Initially, the trams were
powered by the rail, which caused technical problems. It was not until 1889
that Walter Reichel, Siemens’ employee,
invented a lyra collector, the prototype
of the modern pantograph.

ON ELECTROMOBILITY

Ernst Werner von Siemens, a German inventor, constructed the first useful electric locomotive. It had a power
of 3 horsepower, and it pulled a small carriage-bench on
the route of about 300 meters. It was powered by the
so-called “third rail”. The fair, during which the Siemens’
locomotive was exhibited, enjoyed great popularity – the
crowds of visitors waited for the ride. Siemens also constructed an electric tram and trolleybus.

W niemieckim miasteczku Lichterfelde
(dziś część Berlina) otwarto pierwszą
na świecie linię tramwaju elektrycznego. W ciągu pierwszych trzech miesięcy przewieziono aż 12 tysięcy pasażerów. Początkowo tramwaje były zasilane
przez szynę, co powodowało problemy
techniczne. Dopiero w 1889 roku pracownik Siemensa, Walter Reichel, wynalazł odbierak lirowy, pierwowzór współczesnego pantografu.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

1881

Francuz Camille Alphonse Faure poprawił konstrukcję baterii,
którą 22 lata wcześniej zaprojektował G. Planté, zwiększając pojemność akumulatora – pozwoliło to na rozpoczęcie produkcji
na skalę przemysłową.

1884

Anglik Thomas Parker zbudował
pierwszy elektryczny samochód,
wykorzystując własny, specjalnie
zaprojektowany akumulator.

1888

Polski inżynier Stefan Drzewiecki, pracujący w Petersburgu dla rosyjskiej marynarki, zbudował pierwszy okręt
podwodny o napędzie elektrycznym.

[ROZMOWY]
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A Frenchman, Camille Alphonse Faure, improved the
design of the battery which was
designed by G. Planté twentytwo years earlier, by increasing
the capacity of the battery
– it allowed for the beginning
of industrial production.

An Englishman, Thomas Parker,
constructed the first electric vehicle by using his own, speciallydesigned battery.

Stefan Drzewiecki, a Polish
engineer, and working in St.
Petersburg for the Russian
Navy, constructed the first
submarine with electric
drive.

[ROZMOWY]

Firma Elwell-Parker (producent
tramwajów elektrycznych) połączyła się z innymi przedsiębiorstwami, tworząc Electric Construction
Corporation. Firma wyprodukowała pierwszy elektryczny wózek „dla
psa” w 1896 roku. Wózek istotnie
był niewielki, mogły nim podróżować
dwie osoby.
W latach 90. XIX w. firma była praktycznie monopolistą na rynku samochodów elektrycznych w Wielkiej
Brytanii.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

1888

Elwell-Parker (a manufacturer of
electric trams) merged with other
companies to form the Electric
Construction Corporation. The
company produced the first electric
“dog carriage” in 1896. The carriage was indeed small, and only
two people could travel in it. In the
1890s, the company practically
had a monopoly on the electric car
market in Great Britain.

ON ELECTROMOBILITY
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W Londynie otwarto pierwszą na świecie zelektryfikowaną linię metra. Większość linii londyńskiego metra (jeszcze przez kilkanaście lat) była jednak obsługiwana przez lokomotywy parowe. Pierwszym w całości elektrycznym metrem było metro w Budapeszcie, otwarte
w 1896 roku.

[ROZMOWY]
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The first electrified subway line in the world was
opened in London. Most of the London underground
tube lines (for over a dozen years) were, however, served
by steam locomotives. The first fully electric subway
was opened in Budapest, Hungary, in 1896.

1898

26 czerwca 1898 r. na ulice Wiednia wyjechał
elektryczny automobil cesarsko-królewskiej firmy Egger-Lohner – P1. Kilka lat wcześniej jej
szef zlecił konstrukcję pojazdu elektrycznego młodemu inżynierowi – Ferdynandowi Porsche. Skonstruował on silnik o mocy 3 KM, który za pośrednictwem kulowego mechanizmu
różnicowego i kół zębatych napędzał koła pojazdu. Silnik zabezpieczył przed wstrząsami, mocując go na trzech amortyzatorach, a tylną oś na
czterech pakietach resorów piórowych. Kierowca miał do dyspozycji 12 przełożeń. Automobil
zatrzymywało się, przerywając na kierownicy dopływ prądu oraz za pomocą hamulca taśmowego działającego na tylne koła. Samochód mógł
pokonać 80 km, a bateria starczała na trzy do
pięciu godzin jazdy. W 1899 roku Porsche wystartował w berlińskim wyścigu elektrycznych
automobili. P1 na odcinku 8,6 km rozwinął prędkość 35 km/h. Rywali pokonał o 18 minut i zdobył złoty medal. Było to pierwsze zwycięstwo Porsche w wyścigach samochodowych.

W Wąbrzeźnie (ówcześnie zabór pruski) ruszyła pierwsza elektryczna kolej na ziemiach polskich. Łączyła ona stację
Wąbrzeźno Miasto z oddalonym o 3 km dworcem
głównym. Ruch na tej trasie trwał do lat 50. XX wieku. Tory zdemontowano
w 2013 roku.

[ROZMOWY]

Przekroczenie bariery 100
km/h pojazdem silnikowym; La Jamais Contente
– 105,88 km/h samochodem elektrycznym.

19

Exceeding the 100 km/h
barrier with a motor vehicle; La Jamais Contente
– 105.88 km/h with an
electric car.

ON ELECTROMOBILITY

In Wąbrzeźno, Poland,
(then under Prussian
occupation), the first
electric railway in the
country was opened.
It connected Wąbrzeźno
Miasto station with the
main railway station that
was 3 km away. Traffic on
this route lasted until the
1950s; the tracks were
dismantled in 2013.

[talks]

wabrzezno.org

On 26 June 1898 an electric automobile of
the imperial-royal company Egger-Lohner
– P1 appeared on the streets of Vienna. A
few years earlier, its boss commissioned the
construction of an electric vehicle to a young
engineer – Ferdinand Porsche. He constructed a 3 hp motor that powered the vehicle’s
wheels by a ball-differential and cogwheels.
He protected the motor against shock by fixing it on three shock absorbers, and the rear
axle on four leaf spring packages. The driver
had twelve gears at his disposal. The automobile stopped by interrupting the power
supply of the steering wheel and by using
a belt brake acting on the rear wheels. The
car could cover a distance of 80 km and the
driving range of the battery lasted for three to
five hours. In 1899, Ferdinand Porsche took
part in the electric automobile race in Berlin.
P1 on the 8.6 km section had a top speed
of 35 km/h. It beat the rivals by 18 minutes
and won the gold medal. It was Ferdinand
Porsche’s first victory in car racing.

1899
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1898
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XX wiek 20th century

Na początku stulecia samochody elektryczne nie osiągały dużych prędkości.
Technologia oparta na tranzystorach
pozwalała im rozpędzić się do ok. 30
km/h. Były też stosunkowo drogie, a ich
zasięg nie przekraczał kilkudziesięciu kilometrów. Mimo to miały swoich zwolenników, zwłaszcza wśród zamożnych
mieszkańców miast. Już wtedy doceniano, że samochody elektryczne nie emi-

tują spalin, nie hałasują i nie wymagają
zmiany biegów. Na dodatek można było
je uruchomić bez użycia siły fizycznej
– w przeciwieństwie do silników spalinowych, których rozruch następował przy
użyciu korby. Z kolei nad samochodami
z silnikiem parowym górowały czasem
potrzebnym na uruchomienie – żeby ruszyć, w mroźne dni samochód napędzany parą potrzebował nawet 45 minut.
To wszystko sprawiło, że samochód elektryczny uznawany był za idealny pojazd
dla… kobiet. Stereotyp ten przylgnął do
elektryków tak mocno, że niektórzy producenci instalowali na maskach swoich
samochodów chłodnice, żeby na pierwszy rzut oka nie dało się ich odróżnić od
tych z silnikiem spalinowym.

ON ELECTROMOBILITY
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At the beginning of the century electric
cars did not reach high speeds. The
technology, which was based on transistors, only allowed them to accelerate up
to about 30 km/h. They were also relatively expensive and their range never
exceeded several dozen kilometres.
Nevertheless, they had their supporters,
especially among the wealthy inhabitants of cities. Even then, it was appreciated that electric cars did not emit

fumes, did not make noise, and did not
require gear shifting. In addition, it was
possible to start them without using
physical force – in contrast to combustion engines which started by using the
crank. They outclassed the cars with a
steam engine because of time needed
to start – a car driven by steam needed
as much as 45 minutes to move in cold
weather. All this meant that the electric
car was considered the perfect vehicle
for ... women. This stereotype attached
itself to electric cars so much that some
manufacturers installed radiators on
the bonnets of their cars so that at first
glance they could not be distinguished
from those with the internal combustion engine.

[ROZMOWY]
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W Stanach Zjednoczonych
na przełomie wieków 40%
wszystkich pojazdów stanowiły samochody z silnikiem parowym, 38% jeździło na prąd, zaś tylko
22% stanowiły auta z silnikiem spalinowym.

ON ELECTROMOBILITY

In the United States at the
turn of the century, 40%
of all vehicles were cars
with a steam engine, 38%
of vehicles were powered by electricity, while
only 22% of vehicles were
cars with a combustion
engine.
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Amerykański inżynier Charles Kettering wynalazł elektryczny rozrusznik, co wyeliminowało
największą dotychczasową wadę pojazdów spalinowych – długotrwałe i pracochłonne uruchamianie silnika przy pomocy korby. W zestawieniu z prędkością (uważaną wtedy za najważniejszy parametr przy porównywaniu pojazdów)
i wspomnianą wyżej ceną spowodowało
to zwrócenie się nabywców ku samochodom
spalinowym.

1923

1940

Firma Yale wyprodukowała pierwszy elektryczny wózek widłowy.

W związku z brakami paliw spowodowanymi trwającą wojną w niektórych
krajach powstały krótkie serie pojazdów elektrycznych mających zaspokajać bieżące cywilne potrzeby. W Australii był to Both Electric, trójkołowiec
do rozwożenia chleba i mleka, a we
Francji – Pierre Faure, rozwijający
prędkość około 40 km/h przy 80-kilometrowym zasięgu.

[ROZMOWY]
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1912
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Charles Kettering, an American engineer,
invented the electric starter, which eliminated
the biggest disadvantage of combustion
vehicles – a long and labour-intensive starting of the engine by use of the crank. The
speed (considered then the most important
parameter when comparing vehicles) and the
aforementioned price made the buyers turn
to combustion cars.

Yale manufactured the
first electric forklift.

Due to fuel shortages caused by the
ongoing war, in some countries short
series of electric vehicles appeared in
order to meet current civilian needs.
In Australia, it was a tricycle called
Both Electric used for delivering
bread and milk, and in France – Pierre
Faure, capable of a speed of about 40
km/h with 80-km range.

Podobnymi osiągami mógł pochwalić się produkowany od 1942 r.
Peugeot VLV. Nazwa samochodu była skrótem wyrażenia „Voiture Légère de Ville”, czyli „lekki samochód miejski”. Ogółem sprzedano zaledwie 377 egzemplarzy VLV. Peugeot był jedynym dużym
francuskim producentem, który w tamtym okresie zwrócił uwagę
na napęd elektryczny.

[ROZMOWY]

Na paryskie ulice wyjechał dwuosobowy Pierre Faure. Charakterystyczną bryłę zaprojektował
Luis Breguet. Zasilany był sześcioma bateriami o pojemności
100 amperów. Osiągał prędkość
ok. 40 km/h i można było się nim
wypuścić na osiemdziesięciokilometrową wycieczkę.

1942
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1940
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The two-passenger Pierre
Faure appeared on Parisian
streets. The characteristic
shape was designed by Luis
Breguet. It was powered by six
100-amp batteries. It reached a
speed of about 40 km/h and it
was possible to go for an eightykilometre drive.

Peugeot VLV, manufactured since 1942, could boast of similar
performance. The name of the car was an abbreviation of “Voiture Légère de Ville”, meaning “light city car”. In total, only 377
models of the VLV were sold. Peugeot was the only large French
manufacturer which, at that time, worked to draw attention to
the electric drive.

[ROZMOWY]
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1959

American Motors Company i Sonotone Corporation rozpoczynają
współpracę przy tworzeniu
samochodu elektrycznego
z „samoładującym” akumulatorem.

1959

1960-1970

Henney Kilowatt – elektryczna wersja Renault
Dauphine; słaba sprzedaż
z powodu ceny.

W Stanach Zjednoczonych powstały liczne modele koncepcyjnych samochodów elektrycznych. Żaden z nich nie
wszedł jednak do masowej produkcji. Jednym z takich
aut była elektryczna wersja Chevroleta Corvair, czyli Elctrovair II. Samochód prezentował się świetnie i mógł
pochwalić się 115-konnym silnikiem, niestety astronomiczna cena – 160 tys. USD za sam akumulator – skutecznie uniemożliwiła mu zaistnienie na rynku. Niewielki
zasięg (ok. 120 km) również nie był atutem tego projektu
General Motors.
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The American Motors
Company and the Sonotone Corporation started
cooperating to create an
electric vehicle with a “selfcharging” battery.

Henney Kilowatt – the
electric version of Renault
Dauphine; poor sales due to
the price.

Numerous models of electric car concepts were made
in the United States. None of them, however, entered
mass production. One of these cars was the electric version of the Chevrolet Corvair, known as the Elctrovair
II. The car was attractive and could boast of a 115hp
engine. Unfortunately, the astronomical price
– USD$160,000 for the battery itself – effectively prevented it from appearing on the market. A small range
(about 120 km) was also a disadvantage for the General
Motors project.

1971

[ROZMOWY]
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Today, these vehicles are manufactured in several varieties
for various purposes. They are used, among others, on golf
courses, old towns or big cities, airports, stations, cemeteries, factories, logistic centres, parks, zoological gardens, and
other closed areas.

25
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Dziś pojazdy produkowane są w kilkunastu odmianach o
różnym przeznaczeniu. Używa się ich, między innymi, na polach golfowych, starówkach dużych miast, lotniskach, dworcach, cmentarzach, w fabrykach, centrach logistycznych,
parkach, ogrodach zoologicznych i innych terenach zamkniętych.

The “PZL Mielec” Aviation Equipment Company started
to manufacture “Melex” electric golf carts, originally
intended entirely for the American market. Later, the offer
was extended to include passenger and goods vehicles for
various purposes. In 1993, as a result of the privatization
of “PZL-Mielec” Aviation Equipment Company, Melex became the name of a separate enterprise owned by Andrzej
and Dorota Tyszkiewicz.

ON ELECTROMOBILITY

Wytwórnia Sprzętu Komunikacyjnego „PZL-Mielec” rozpoczęła produkcję elektrycznych wózków golfowych „Melex”, początkowo przeznaczonych w całości na rynek amerykański. Później oferta była rozszerzona o pojazdy pasażerskie i towarowe o różnym przeznaczeniu. W 1993 roku
w wyniku prywatyzacji WSK „PZL-Mielec” Melex stał się nazwą osobnego przedsiębiorstwa, należącego do Andrzeja
i Doroty Tyszkiewiczów.

1971
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31 lipca 1971 r. pojazd elektryczny wylądował na Księżycu.
Był to łazik skonstruowany dla misji Apollo 15 przez Boeinga
i Delco Electronics (General Motors). Każde z czterech kół posiadało
osobny silnik prądu stałego, a całość zasilały dwie 36-woltowe baterie
srebrowo-cynkowe. Szefem zespołu konstruktorów był Mieczysław
Bekker, inżynier polskiego pochodzenia, specjalista w zakresie pojazdów terenowych. Łazik był wykorzystany w trzech kolejnych misjach
programu Apollo.
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On 31 July an electric vehicle landed on the Moon. It was
a rover constructed for the Apollo 15 mission by Boeing
and Delco Electronics (General Motors). Each of the four
wheels had a separate direct current motor, and the whole
vehicle was powered by two 36-volt silver-zinc batteries.
The head of the construction team was Mieczysław Bekker,
an engineer of Polish descent, a specialist in the field
of off-road vehicles. The rover was used in three subsequent
missions as part of the Apollo program.
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Światowy kryzys na rynku paliwowym sprawił, że o samochodach elektrycznych znów
zrobiło się głośno. Powstają elektryczne
wersje popularnych modeli, np. Chevrolet
Electrovette. Niestety, tak jak w przypadku
poprzednich prób, wysoka cena w połączeniu ze słabymi osiągami (zasięg do 80 km
oraz maksymalna prędkość 85 km/h) sprawiły, że kolejny elektryk GM nie pojawił się
na amerykańskich drogach.

1972

1974

Podczas Igrzysk Olimpijskich
w Monachium BMW pokazało wzorowany na modelu 1602
jego elektryczny odpowiednik
– 1602e. Auto świetnie się prezentowało. Niestety, jego zasięg
nie był imponujący. Niemiecka konstrukcja na jednym ładowaniu akumulatora, który ważył
350 kg (!), mogła przejechać najwyżej 60 km.

Ruszyła produkcja CitiCar – auta amerykańskiej firmy Sebring-Vanguard,
Inc. Dwuosobowy samochód, porównywany do wózka golfowego, miał być
odpowiedzią na problemy z paliwem.
Charakterystyczny kształt klina sprawił, że auto było mocno krytykowane
za wygląd. Nie przeszkodziło mu
to jednak odnieść wielkiego sukcesu. Do roku 1979 sprzedano 4444 egzemplarzy. Dopiero Tesla Model S
zdołał przebić liczbę sprzedanych
CitiCarów.
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70., 80. 70s and 80s
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A global crisis in the fuel market made
electric cars popular again. Electric versions
of popular models – such as Chevrolet Electrovette – were made. Unfortunately,
as in the case of previous attempts,
the high price combined with poor performance (a range of up to only 80 km and
a maximum speed of 85 km/h) meant that
another GM electric car failed to show
up on American roads.

At the Olympic Games in Munich, BMW presented the 1602e
– an electric counterpart of the
1602 model. The car was attractive. Unfortunately, its range
was not impressive.
On one battery charge, the
German construction, which
weighed 350 kg(!), could cover
a distance of a maximum of 60
kilometres.

The manufacturing of CitiCar began
– the car of American company Sebring-Vanguard, Inc. A two-passenger
car was supposed to be a response
to fuel problems. The characteristic shape of the wedge made the
car heavily criticized for its design.
However, that did not prevent it from
achieving significant success. By 1979,
4,444 models were sold. Only Tesla
Model S managed to break through
the number of CitiCars sold.

1996

Pojawia się samochód
elektryczny trzeciej generacji – PIVCO, który był produkowany seryjnie. 115
sztuk było dostępne w publicznych programach carsharingowych w Kalifornii i
Skandynawii. 35 rozmieszczono w San Francisco, 60
w Oslo, a dodatkowe egzemplarze sprzedano
w Sztokholmie i Stavanger.

Amerykański koncern General Motors rozpoczął produkcję GV1 – pierwszego samochodu
elektrycznego wytwarzanego masowo przez
dużego producenta. Wprowadzenie GV1
na rynek było impulsem dla wdrożenia przepisów dotyczących zeroemisyjności, obowiązujących głównych producentów samochodów
w USA. W kolejnych latach firmy te doprowadziły jednak do złagodzenia wymagań, a samo
GM w 2002 roku zakończyło program i zniszczyło niemal wszystkie egzemplarze samochodu, mimo pozytywnych opinii użytkowników. Krążą pogłoski, że kontynuacja programu
GV1 mogłaby zagrozić sprzedaży samochodów spalinowych oraz naruszyć interesy przemysłu naftowego.

[ROZMOWY]

Kalifornijskie regulacje dotyczące jakości powietrza wymogły na producentach samochodów wprowadzenie przynajmniej jednego elektryka do swojej oferty. Tak na rynku pojawił się m.in.
EV1 produkowany przez General Motors. Auto wyróżniało się – samochód
mógł przejechać nawet 240 km na jednym ładowaniu, a uzupełnienie baterii
do poziomu 80 proc. trwało ok. 90 minut. EV1 dostępny był jedynie w leasingu, a na rynek trafiło 1117 aut. GM nie
pozwoliło jednak wykupić samochodów
do końca i wszystkie egzemplarze zostały zezłomowane. Ocalało zaledwie
40 sztuk, które trafiły do muzeów.

1995-1996
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90. 90s

The Californian regulations on air
quality forced car manufacturers to introduce at least one electric car to their
offerings. This is how, among others,
the EV1, produced by General Motors,
appeared on the market. The car stood
out – it could travel up to 240 km on
a single charge, and the charging of
a battery up to 80% lasted about 90
minutes. The EV1 was available only in
leasing, and 1,117 cars hit the market.
GM, however, never allowed the car
to be purchased, and all EV1s were
scrapped. Only 40 models survived and
they were exhibited in museums.

The third-generation electric car,the PIVCO, which
was manufactured in series, appeared. 115 models
were available in public
car-sharing programs in
California and Scandinavia.
Thirty-five were deployed
in San Francisco, sixty in
Oslo, and additional models were sold in Stockholm
and Stavanger.

The American company General Motors started manufacturing the GV1 – the first electric
car manufactured on a large-scale by a large
manufacturer. The introduction of the GV1
to the market was in response to the implementation of the zero-emission provisions
applicable for major US car manufacturers. In
subsequent years, however, these companies
led to the relaxation of the requirements, and
GM itself ended the program and destroyed
almost all models of the car in 2002, despite
the positive feedback from users. There were
rumours that the continuation of the GV1
program could threaten the sale of combustion cars and infringe upon the interests of
the oil industry.
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Początek XXI w. to czas, kiedy wiele koncernów samochodowych próbowało swoich sił na rynku aut elektrycznych.
Jednak większość z nich się nie sprawdziła i, poza kilkoma
wyjątkami, produkcje te nie przetrwały próby czasu. Momentem największego przełomu w tym segmencie rynku
był rok 2008 i pojawienie się elektrycznej Tesli Roadster.
O tym samochodzie znów zrobiło się głośno w lutym 2018
roku, kiedy to wystrzelona została wyprodukowana przez
firmę Elona Muska SpaceX, ciężka rakieta nośna Falcon
Heavy. Jako jej ładunek w kosmos poleciał wiśniowy Roadster, wcześniej własność samego Muska. Za kierownicą „kosmicznego” kabrioletu zasiadł ubrany w kombinezon
astronauty manekin. W ten sposób Tesla stała się czwartym samochodem wysłanym w kosmos. Wszystkie cztery
pojazdy były napędzane silnikami elektrycznymi.
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The beginning of the 21st century was the time when
many car companies tried their hand at the electric car
market. However, most of them did not work well and,
with a few exceptions, these productions did not stand
the test of time. The moment of the biggest breakthrough
in this market segment was 2008 with the appearance of
the electric Tesla Roadster. This car became popular again
in February 2018 when a heavy-lift Falcon Heavy rocket
manufactured by SpaceX founded by Elon Musk was
launched. A cherry Roadster, previously owned by Musk
himself, was its cargo. A dummy dressed in an astronaut
suit sat behind the wheel of the “cosmic” convertible. In
this way, Tesla became the fourth car sent into space.
All four vehicles were powered by electric motors.

By Steve Jurvetson - https://commons.wikimedia.org/wiki/File:FANUC_Robot_Assembly_Demo
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XXI wiek 21st century
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By SpaceX - Falcon Heavy Demo Mission,
CC0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=66195652
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Należące do amerykańskiego biznesmena Elona Muska przedsiębiorstwo Tesla, Inc. (we współpracy z Lotus
Cars) rozpoczęło produkcję elektrycznego samochodu Tesla Roadster. Samochód robi ogromne wrażenie nie tylko ze względu na wygląd, ale przede wszystkim na osiągi.
250-konny silnik sprawia, że Roadster rozpędza się do 100
km/h w mniej niż 4 sekundy. Do tego litowo-jonowe baterie
pozwalają na przejechanie 350 km. Konstrukcja samochodu powstała we współpracy z Lotusem i bazuje na modelu
Elise, z którym posiada wiele wspólnych części. Tesla wypuściła na rynek jeszcze trzy modele – Model S, Model X i najnowszy – Model 3. Był on szczególnie wyczekiwany, głównie
ze względu na cenę. Podczas gdy za poprzednie auta Tesli trzeba było zapłacić ponad 100 tys. USD, Model 3 w podstawowej wersji kosztuje „zaledwie” 35 tys. USD. Pod koniec
roku 2017 firma Elona Muska deklarowała tygodniową produkcję najnowszego auta na poziomie 5 tysięcy sztuk. Łącznie do lutego 2018 r. Tesla wyprodukowała 300 tysięcy samochodów.

2008

Tesla, Inc., owned by American businessman Elon Musk, (in
cooperation with Lotus Cars) started the manufacture of
the electric car – the Tesla Roadster. The car made a huge
impression not only because of its design, but above all
because of its performance. The 250-horsepower engine
helped the Roadster accelerate to 100 km/h in less than
4 seconds. In addition, lithium-ion batteries allowed for
travel distance of 350 km. The construction of the car was
created in cooperation with Lotus and was based on the
Elise car model, with which it has many common parts.
Tesla launched three more models – the Model S, Model X,
and the newest, the Model 3. It was particularly anticipated,
mainly due to the price. While for the previous Tesla cars it
was necessary to pay over USD$100,000, the basic version
of the Model 3 costs “only” USD$35,000. At the end of 2017,
Elon Musk declared a weekly manufacture of the newest
car at a level of 5,000 units. In total, by February 2018, Tesla
had manufactured 300,000 cars.

The first test flight of the world’s first
electric airplane, powered by solar cells,
was carried out by the Solar Impulse 1.
The originator of the project was a Swiss
psychiatrist Bertrand Piccard.
Tests have shown that electric flights are
potentially available 24 hours a day.

[ROZMOWY]

Swój pierwszy testowy przelot odbył Solar
Impulse 1 – pierwszy na świecie samolot
elektryczny, zasilany ogniwami słonecznymi. Pomysłodawcą prac nad projektem był
szwajcarski psychiatra Bertrand Piccard.
Testy wykazały, że loty samolotem elektrycznym są możliwe przez całą dobę.
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2009

https://commons.wikimedia.org/w/index.php?
curid = 66225103

By Anthony Quintano from Honolulu, HI, United States - Solar Impulse Airplane at JFK Airport,
CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=60571879
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2010

2016

Japoński koncern Nissan rozpoczął produkcję Nissana Leaf,
który okazał się najpopularniejszym samochodem elektrycznym na świecie. Do połowy roku 2018 na drogi wyjechało 300 tys. tych elektryków. Producent deklaruje, że co 10 minut na świecie kupowany jest
nowy Leaf.

W styczniu 2010 r. Rafał Budweil – motocyklista i przedsiębiorca wpadł na pomysł, by połączyć zalety samochodu i motocykla. Tak powstało Triggo – dwuosobowy, elektryczny pojazd miejski. Do dziś firma zdobyła patenty nie tylko na Polskę i kraje europejskie, ale
również na USA, Japonię, Koreę, Chiny i Rosję. Prototypy Triggo wkrótce wyjadą na ulice miast.

W październiku 2016 r. PGE
Polska Grupa Energetyczna,
Energa, Enea oraz Tauron Polska Energia powołały spółkę
ElectroMobility Poland. Zadaniem nowej spółki jest przyczynić się do powstania systemu
elektromobilności w Polsce.

[ROZMOWY]
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The Japanese Nissan group
started the manufacturing of
the Nissan Leaf, which turned
out to be the most popular
electric car in the world. By
mid-2018, 300,000 of these
electric cars had appeared on
the roads. The manufacturer
has declared that every 10
minutes, a new Leaf is bought
somewhere in the world.

In January 2010, Rafał Budweil – a motorcyclist and entrepreneur - came up with the
idea of combining the advantages of a car
and a motorcycle. This is how Triggo was
born – a two-passenger, electric city vehicle.
The company has obtained patents not only
for Poland and other European countries,
but also for the USA, Japan, Korea, China,
and Russia. Triggo prototypes will soon appear on city streets.

In October 2016, PGE Polska
Grupa Energetyczna, Energa,
Enea, and Tauron Polska Energia established ElectroMobility
Poland. The task of the new
company is to contribute to
the creation of an e-mobility
system in Poland.

Rada Ministrów przyjęła plan Morawieckiego, czyli Strategię na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju (SOR). Plan gospodarczy dla Polski,
przygotowany przez ówczesnego wicepremiera
i ministra rozwoju, obejmuje okres do roku 2020,
z perspektywą do 2030.

Rada Ministrów przyjęła Plan Rozwoju Elektromobilności
w Polsce oraz Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury
Paliw Alternatywnych, które formułują cele i instrumenty wsparcia dla rozwoju rynku i infrastruktury, w odniesieniu do energii
elektrycznej i gazu ziemnego w postaci CNG i LNG stosowanych
w transporcie drogowym oraz transporcie wodnym.
Do 2025 po polskich drogach ma jeździć milion samochodów
elektrycznych, a odsetek autobusów miejskich zasilanych
prądem sięgnie 20 proc.
Równolegle powołany został Komitet Sterujący ds. Elektromobilności. Do jego najważniejszych zadań należy m.in. przygotowanie i wypracowanie koncepcji rozwoju elektromobilności w Polsce
oraz realizacja i koordynacja projektów w ramach Programu E-bus
i E-samochód. Komitetowi przewodzi Michał Kurtyka, podsekretarz
stanu w Ministerstwie Energii.

[ROZMOWY]

W myśl planu jednym z działań naprawczych
wprowadzonych w Polsce ma być reindustrializacja. Z kolei jednym z jej flagowych projektów będzie rozwój elektromobilności.

MARZEC 2017 MARCH 2017
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LUTY 2017 FEBRUARY 2017

The Council of Ministers adopted the plan put
forward by Poland’s Prime Minister Mateusz
Morawiecki, i.e. Strategy for Responsible Development (SRD). The economic plan for Poland,
prepared by the then Deputy Prime Minister and
the Minister of Development, covers the period
up to 2020, with a view to 2030.

Poland’s Council of Ministers adopted the Electromobility Development Plan and the National Framework for the
Development of Alternative Fuels Infrastructure Policy, which
together formulate objectives and instruments of support for
market and infrastructure development in relation to electricity
and natural gas, in the form of CNG and LNG used in road transport and water transport.

According to the plan, one of the corrective
measures implemented in Poland is reindustrialisation, and one of its flagship projects will be the
development of e-mobility. By 2025, one million
electric cars will appear on Polish roads and the
percentage of city buses powered by electricity
will increase to 20%.

At the same time, the Controlling Committee for E-mobility
was established. Its most important tasks include preparation and
development of a concept for the development of e-mobility
in Poland and the implementation and coordination of projects as
part of the E-bus and E-car Program. The Committee is headed by
Michał Kurtyka, Under-Secretary of State in the Ministry of Energy.
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LUTY 2018 FEBRUARY 2018

Weszła w życie ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Celem ustawy jest stymulowanie rozwoju elektromobilności poprzez m.in. określenie ram prawnych dla rozbudowy infrastruktury paliw alternatywnych. Nowe przepisy wprowadzają też szereg ulg dla posiadaczy aut na prąd. Zostaną oni
między innymi zwolnieni z opłat za parkowanie i będą mogli korzystać z buspasów. Firmy posiadające w swoich flotach tego
typu pojazdy będą mogły liczyć na większe odpisy amortyzacyjne. Ustawa daje też samorządom możliwość tworzenia stref
czystego transportu, do których wjazd będzie ograniczony dla
pojazdów spalinowych. Wybudowanych zostanie 6 tys. punktów
ładowania o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej
mocy. Mają one powstać do końca 2020 r. Planowane jest także
utworzenie 72 punktów tankowania gazu CNG.

CZRWIEC 2018 JUNE 2018

Sejm uchwalił nowelizację ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Na jej mocy powołany
został Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.
W ciągu najbliższych 10 lat na rzecz rozwoju elektromobilności w Polsce przekazanych zostanie ok.
10 mld zł.
Podczas II Międzynarodowego Forum Energetyka i
Środowisko EkoZakopane został zaprezentowany
ultralekki użytkowy samochód elektryczny o szerokim zastosowaniu Elimen E-VN1. Pierwszy sprzedany egzemplarz tej polskiej konstrukcji będzie
służył jako mobilne laboratorium mleczne.
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The Act on Electromobility and Alternative Fuels was
adopted in Poland. The purpose of the Act is to stimulate the
development of e-mobility through, among other avenues,
defining a legal framework for the development of an infrastructure for alternative fuels. The new regulations also introduce a series of incentives for the owners of electric cars. They
will be exempt from car park fees and will be able to use bus
lanes. Companies with vehicles of this type in their fleets will be
able to count on larger depreciation charges. The Act also gives
local governments the option of creating clean transport zones,
to which the entry will be restricted for combustion vehicles.
6,000 charging points with normal power and 400 high-power
charging points will be built by the end of 2020. It is also
planned that 72 CNG gas refuelling points will be built across
the country.

During the EkoZakopane 2nd International Energy
and Environment Forum, Elimen E-VN1, an ultralight commercial electric car with a wide application, was presented. The first sold model of this
Polish construction will serve as a mobile milk
laboratory.
The Polish Parliament has adopted an amendment
to the Act on Biocomponents and Liquid Biofuels.
Under it, the Low-Carbon Transport Fund was
established. Over the next 10 years approximately
PLN 10 billion will be allocated for the development of e-mobility in Poland.
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An expert in the power industry and climate. In 2011, she was an Undersecretary of State
in the Ministry of Environment. She graduated from the Adam Mickiewicz University
in Poznań. She is a former PhD student in Potsdam. She has been promoting renewable
energy for years. She participated in preparations for the COP14 climate conference
in Poznań. She has also been running the think tank of the Energy Forum since 2014.
In her work, she pays attention to the analyses of megatrends. She develops data and
indicates the direction of the development of the sector.
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Ekspertka ds. energetyki i klimatu. W 2011 roku podsekretarz stanu w Ministerstwie
Środowiska. Ukończyła Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, była doktorantką
w Poczdamie. Od lat promuje energetykę odnawialną. Brała udział w przygotowaniach
do konferencji klimatycznej COP14 w Poznaniu. Od 2014 roku prowadzi think tank
Forum Energii. W swojej pracy skupia się na analizach megatrendów, opracowuje dane
i wskazuje kierunki rozwoju sektora.
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„Samochód elektryczny – zabawka dla bogatych”. Sto lat temu o silniku spalinowym też tak
mówiono. Kogo było wtedy stać na samochód?
O fotowoltaice kilkanaście lat temu też mówiono
w ten sposób. Dla mnie najważniejsza w elektryfikacji transportu jest możliwość zmiany myślenia, że nie
najtańszy samochód jest najlepszy. Tylko to wymaga
zmiany podejścia, zarówno konsumentów, jak i decydentów.
A jak Pani ocenia działania decydentów?
Próby zaszczepienia idei elektromobilności przez naszych decydentów są podejmowane. Dużo się robi,
ale widać opory sektorowe. Trudno jest połączyć interesy wszystkich graczy: sektora energetycznego,
branży motoryzacyjnej, w ogóle przemysłu i samorządów. Trzeba zarazić innych swoją wizją i konieczna jest synergia.

Pojawia się czasem argument, że elektromobilność zwiększy
zapotrzebowanie na energię.
Oczywiście, ale dla operatora systemu to nie jest wyzwanie,
te dwie czy trzy terawatogodziny zwiększonego zapotrzebowania.
Jaki to ma wpływ na bilansowanie systemu? Bardziej chodzi o to,
jaki wpływ będzie miała elektromobilność w ogóle na zmiany w gospodarce, w całym jej kształcie i to w dłuższym czasie.
Innowacyjność i zmiany w przemyśle, gospodarce to nie kwestia jednej czy dwóch kadencji. Z perspektywy kraju to kwestia pięciu lub dziesięciu kadencji. Dzisiejsze reformy czy programy wspierające innowacyjność w nauce i edukacji w takiej
perspektywie będą przynosić społeczeństwu profity. Zalążkiem takich zmian w myśleniu o ochronie środowiska, energetyce, gospodarce przyszłości może być rozwijanie elektromobilności.
Moim zdaniem innowacyjność to stan umysłu. Nie da się przecież
powiedzieć: „Od teraz będziemy innowacyjni”. Istotne jest podejście do nowości i umiejętność przełożenia trendów, czy wręcz megatrendów, które są zauważalne, na konkretne rozwiązania, znalezienie niszy, w której dany produkt czy rozwiązanie ma szansę
się rozwinąć. W przypadku elektromobilności jest kilka powodów,
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“The electric car – a toy for the rich.” The same
thing was said about the combustion engine
a hundred years ago. Who was then able to afford a car?
The same thing was also said about photovoltaics
a dozen or so years ago. For me, the most important
thing in the electrification of transport is the ability to
change the way of thinking – that it is not the cheapest car that is the best. This requires a change in the
approach of both consumers and decision makers.
How do you assess the actions of decision makers?
There are attempts to introduce the idea of e-mobility by our decision makers. A lot is being done, but
there is sectoral resistance. It is difficult to combine
the interests of all the players: the power engineering sector, the automotive industry, industry in
general, and local governments. You have to spread
your vision and synergy is necessary.

Sometimes there appears an argument that e-mobility will
increase energy demand.
Of course, but two or three terawatt hours of increased demand is
not a challenge for the system operator. How does it affect the balancing of the system? It is more about the impact of e-mobility on
changes in the economy and in its entire shape in the long term.
Innovation and changes in industry and economy is not a matter of one or two government terms in office. From the national perspective, this is a matter of five or ten terms. Today’s
reforms or programs supporting innovation in science and
education, in this perspective, will bring profits to society. The
development of e-mobility may be the core of such changes
in the way of thinking about environmental protection, power
engineering industry, and economy of the future.
In my opinion, innovation is a state of mind. You can’t simply say:
“let’s be innovative from now on.” Innovation is the way we approach novelty and the ability to translate the noticeable trends or
mega-trends into specific solutions. It is finding a niche in which
a given product or solution has a chance to develop. In the case of
e-mobility, there are several reasons to believe that this trend will

[ROZMOWY]

Moim zdaniem innowacyjność to stan
umysłu. Nie da się przecież powiedzieć:
„od teraz będziemy innowacyjni”.

W większości miast w Wielkiej Brytanii przekraczane są normy emisji tlenków azotu.
No właśnie, to dotyczy nie tylko Polski. Mamy globalnie problemy z emisjami z transportu. Bo jedna rzecz to jest niska emisja, a druga rzecz to rosnące emisje CO2 z transportu. W energetyce jakieś redukcje emisji udało się już osiągnąć, ale jeśli chodzi o transport to one rosną. W Polsce jest to wyraźnie zauważalne. Pisaliśmy o tym w raporcie wydanym przez Forum Energii. Mielibyśmy szansę stać się
liderem eliminowania emisji z transportu, zanim zostanie nam to narzucone przez jakieś gremia europejskie czy światowe. Druga kwestia to rozwój technologii magazynowania, które powodują, że baterie
do samochodów elektrycznych stają się jednak coraz tańsze.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

żeby sądzić, że ten trend będzie się rozwijać. Pierwsza przesłanka to większa świadomość środowiskowa i ogromny problem zanieczyszczenia pochodzącego z transportu w wielu miastach na świecie.

develop. The first premise is greater environmental
awareness and a huge problem of pollution caused
by transport in many cities around the world.
The standards for nitrogen oxides emissions are
exceeded in most cities in the United Kingdom.
Exactly, this problem does not relate only to Poland.
There are global problems connected with transport
emissions. Because one thing is coal-heating emmisions and the other thing is the increasing CO2
emissions from transport. In the power engineering sector, some emission reductions have already
been made, but when it comes to transport, they
are growing. In Poland, this is clearly noticeable.
We mentioned it in the report issued by the Energy
Forum. We would have a chance to become a leader
in eliminating emissions from transport before it is
imposed on us by European or world bodies. The
other issue is the development of storage technologies, which make electric car batteries cheaper.
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In my opinion, innovation is a state
of mind. You can’t simply say: “let’s be
innovative from now on.”
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Zanieczyszczenia widać, a korzyści z magazynów
energii czy z pojazdów elektrycznych już nie, dopóki samemu nie zacznie się ich używać. Henry
Ford mówił, że przed upowszechnieniem samochodów ludzie chcieli mieć szybsze konie, bo nie
znali niczego lepszego.
Ja jestem dobrym przykładem osoby, która od dziecka miała kontakt z elektromobilnością. W gospodarstwie, w którym się wychowywałam, mieliśmy meleksa. I ja go jako sześciolatka po raz pierwszy prowadziłam. Zdarzyło mi się narobić trochę szkód i miałam na jakiś czas zakaz jeżdżenia nim, ale był to bardzo użyteczny pojazd. Mój ojciec był z niego bardzo
zadowolony.
Melex jest wciąż polskim liderem elektromobilności znanym na świecie. Powstał w 1972 roku,
a więc prawie pół wieku temu. Elektromobilność
zatem nie jest, jak niektórzy mówią, chwilową
fanaberią. Jednocześnie warto sobie zadać pytanie, ile czasu upłynęło między upowszechnieniem meleksów a pojawieniem się pierwszych
samochodów elektrycznych na drogach?

Proszę spojrzeć, jak długo trwało pozyskanie gazu z łupków w USA.
Kilkadziesiąt lat wytężonej pracy i nagły przeskok. Nastąpił taki
zbieg różnych okoliczności i gospodarczych, i społecznych, pojawiło się zapotrzebowanie, poszły za tym regulacje, że gaz z łupków
zupełnie odmienił amerykańską gospodarkę. Ta technologia zaczęła zmieniać wszystko.
Taki przełom pociągnął za sobą dalsze zmiany.
Oczywiście, zaczęto dostrzegać kwestie związane z ochroną środowiska, zmianami klimatu.
Ale żeby boom łupkowy był możliwy, musiała być też społeczna akceptacja.
Tu dochodzimy do bardzo ważnej kwestii, a mianowicie komunikacji. Potrzebna jest dobra komunikacja ze strony decydentów. Zanim
ludzie coś zaakceptują, muszą przecież to zrozumieć. Muszą poznać
szerszy kontekst. Dlaczego mamy wspierać rozwój rynku samochodów elektrycznych? Jak mamy redystrybuować środki? Jeśli dopłacimy
10 000 zł do samochodu elektrycznego, to zyskują tylko najbogatsi.
Pytanie jak w tej sytuacji potraktować uboższych, dla których 10 000
zł to możliwość kupienia jakiegokolwiek samochodu? Jak przekonać
ludzi, że dla społeczeństwa w dłuższej perspektywie albo w szerszym
kontekście kupowanie starych samochodów jest nieopłacalne?
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Pollution is visible, but the benefits of energy
storage or electric vehicles are not visible until
you start using them yourself. Henry Ford said
that, before the popularization of cars, people
had wanted to have faster horses, because they
did not know any better.
I am a good example of a person who has been
in contact with e-mobility since childhood. I had
a Melex on the farm where I was growing up. I drove
it as a six-year-old child for the first time. I caused
some damage and I was forbidden to drive it for
some time, but it was a very useful vehicle. My father
was very pleased with it.
Melex is still the Polish leader of e-mobility
known in the world. It was built in 1972, almost
half a century ago. Thus, e-mobility is not, as
some say, a temporary fad. On the other hand,
how much time did it take from the popularization of Melex to the emergence of the first
electric cars on the roads?
Take a look at how long it took to extract shale gas in
the USA: dozens of years of hard work and a sudden
leap. There was such a coincidence of various eco-

nomic and social circumstances. There was a demand followed by
regulations. It turned out that shale gas had completely changed
the American economy. This technology began to change everything.
Such a breakthrough resulted in further changes.
Of course, issues related to environmental protection and climate
change began to be noticed.

Social acceptance was necessary to make the shale boom
possible.
We touch on a very important issue, namely, that of communication. Good communication on the side of decision makers is
needed. Before people accept something they have to understand
it. They need to know a wider context. Why should we support the
development of the electric car market? How do we redistribute
funds? If we pay an extra PLN 10,000 for an electric car, only the
richest benefit. The question is how to treat the poorer for whom
PLN 10,000 is the opportunity to buy any car? How to convince
people that it is unprofitable for the society to buy old cars in the
long term or wider context?
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Minęło 20 lat i…
I jesteśmy niekiedy zmuszeni blokować rozwój OZE, bo nie mamy
miejsc pracy. Nie ma firm polskich. Owszem są zagraniczne, ale
one mają zupełnie inną motywację do działania na takim rynku jak
Polska. A my nie mamy swoich technologii, nie mamy R&D. Gdybyśmy wtedy wsparli rozwój produkcji, to pieniądze zostawałyby u
nas, bo mielibyśmy swoje technologie, a tak wspieramy cudze. Podobnie rzecz się miała z fotowoltaiką. Elektromobilność to szansa
na rozwinięcie przemysłu – tak na ten megatrend powinniśmy patrzeć i tak powinno się go nam przedstawiać. Na końcu chodzi o
to, żeby byli gracze, zainteresowani uczestnicy.

Kolejny megatrend, z którym wiąże się elektromobilność, to ograniczenie importu paliw.
My wydajemy na to ogromne pieniądze, a o tym się
też rzadko mówi. Ile miliardów rocznie wydajemy na
import ropy? I to nie są pieniądze, które płyną do
najbardziej demokratycznych państw świata. Mówimy o takich krajach jak Rosja czy Arabia Saudyjska.
Transferujemy pieniądze poza Polskę. Można się
spodziewać geopolitycznych skutków rozwoju elektromobilności: te kraje mogą zmienić podejście do
współpracy międzynarodowej, bo odczują zmniejszające się wartości kontraktów. Rozwijając elektromobilność, zwiększamy bezpieczeństwo energetyczne w dłuższej perspektywie.
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Nawiązując do cytowanego Forda – „mój dotychczasowy koń
jest wystarczająco szybki i do tego tani, po co mi inny”?
Moim zdaniem tematem, który może wygrać w dyskusjach, dlaczego warto w Polsce rozwijać, popychać do rozwoju elektromobilność, jest przemysł. Mówiąc wprost: miejsca pracy w Polsce. Przegapiliśmy rewolucję źródeł odnawialnych. Ja już wtedy się tą kwestią zajmowałam i pamiętam, kiedy 20 lat temu w Ministerstwie
Środowiska toczyły się rozmowy z producentami małych turbin
wiatrowych, którzy domagali się wsparcia. Decydenci mówili, że to
za droga technologia, że nas na to nie stać, zresztą to jest chwilowa fanaberia. Energetyka konwencjonalna jest przyszłością, a nie
turbiny wiatrowe.

20 years have passed and…
And we are sometimes forced to block the development of RE, because there are no jobs. There are no Polish companies. Yes, there
are foreign ones, but they have a completely different motivation
to operate in such a market as Poland. And we do not have our
own technologies, we do not have R&D. If we had supported the
development of production, the money would stay in the country,
because we would have our own technologies, but now we have
to support foreign technologies. The same thing happened with

photovoltaics. E-mobility is a chance to develop the
industry – we should look at this megatrend and it
should be presented to us. At the end, the thing is
that there should be players and interested participants.
Another megatrend, which involves e-mobility,
is the reduction of fuel imports.
We spend a lot of money on it, which is also rarely
mentioned: How much do we spend annually on
oil imports? And this is not money that flows into
the most democratic countries in the world. We are
talking about countries like Russia or Saudi Arabia.
We transfer money outside of Poland. The geopolitical effects of the development of e-mobility can be
expected: these countries can change the approach
to international cooperation because they will feel
the decreasing contract values. We increase power
engineering security by developing e-mobility in the
long run.
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Referring to the quoted Ford: “my current horse is fast enough
and cheap. Why do I need another one?”
In my opinion, the industry growth is the topic that can win in
discussions regarding why it is worth developing in Poland, and
why pushing for the development of e-mobility is important. Simply
put: workplaces in Poland. We missed the revolution of renewable
sources. I already dealt with this issue and I remember when 20
years ago, in the Ministry of the Environment, there were talks with
producers of small wind turbines who demanded support. Decision makers said that this technology was too expensive and that
we could not afford it and that it was a temporary fad. Conventional power engineering, not wind turbines, is the future.
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Kończy się pierwsza dekada paliw alternatywnych w Unii Europejskiej. Dostrzeżenie szansy
na zmianę podejścia do energetyki i zakupu oraz
produkcji paliw na razie nie odbija się aż tak szerokim echem w krajach UE, ale widać, że zmiany
następują.
Dla nas kwestia, jaką jest transformacja energetyczna, to rzecz niezwykle ważna, patrząc na nią z perspektywy uniezależnienia się od dostaw paliw. Jest
to kwestia bezpieczeństwa. To jest element w narracji, którego brakuje. Bruksela także tego nie komunikuje.
Dziś kupujemy węgiel między innymi z Rosji.
Z danych Eurostatu wynika, że import węgla
i produktów pochodnych z Rosji do Polski w 2017
r. wyniósł 8,66 mln ton, z czego 7,69 mln ton wę-

gla energetycznego dla sektorów energetyki i ciepłownictwa.
Elektromobilność powiązana jest z rozwojem zmiennych źródeł energii.
No i tu dochodzimy do pytania, zarzutu, który stawia się elektromobilności, czyli: czy warto ją rozwijać, skoro energię do zasilania samochodów elektrycznych i tak produkujemy z węgla? To jest
jedno z najbardziej bezsensownych stwierdzeń, z jakimi się spotykam. To pokazuje, że ktoś kto to mówi, nie rozumie całego procesu
transformacji, nie rozumie etapu, na którym w tym procesie jesteśmy. Przede wszystkim musimy wyjść od tego, że potrzebny nam
jest przemysł, miejsca pracy tutaj w Polsce. Trzeba stworzyć warunki, żeby polskie firmy mogły się rozwijać. Trzeba w odpowiedni sposób wspierać biznes, nie bać się tego wsparcia. Powinniśmy
rozwijać rynek w kraju – to dla mnie jest wtórne. Polaków będzie
w końcu stać na samochody elektryczne. Samochody stanieją, nasza sytuacja gospodarcza się poprawia. Dla mnie nie ma to znaczenia, że teraz produkujemy prąd z węgla, bo tendencje są takie, że tam, gdzie się rozwija elektromobilność, tam rozwijają się
zmienne źródła energii. W Polsce można je rozwinąć w ciągu 10
lat. Nie szybciej, jak sądzę, rozwinie się w Polsce elektromobilność,
na tyle żeby była zauważalna dla systemu energetycznego. Dlatego
ważne jest tworzenie elastycznych połączeń między sektorami.
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The first decade of alternative fuels in the European Union is coming to an end. The perceived
opportunity to change the approach to power
engineering and the purchase and production
of fuels is not yet reflected so much in EU countries, but it can be observed that changes are
occurring.
For us, the issue of energy transformation is an extremely important thing when looking at it from the
perspective of becoming independent from fuel supplies, i.e. it is a matter of security. This is an element
in the narrative that is missing. Even Brussels does
not communicate it.
Today, we buy coal from, among others, Russia.
Eurostat data shows that imports of coal and
derived products from Russia into Poland in
2017 amounted to 8.66 million tonnes, including

7.69 million tonnes of coal for the power and heating sectors.
E-mobility is associated with the development of variable
energy sources.
There is the question or the allegation posed to e-mobility as to
whether it is worth developing since we produce the energy to
power electric cars from coal? This is one of the most absurd statements I have ever heard. It shows that someone who says that
does not understand the entire transformation process; they don’t
understand the stage we are at in this process. First of all, we have
to remember that we need industry; We need workplaces here in
Poland. It is necessary to create conditions for Polish companies to
develop. Business should be supported in the right way, we should
not be afraid of this support. We need to develop the market in the
country, this is secondary to me. Poles will eventually be able to
afford electric cars. Cars will become cheaper, our economic situation is improving. For me, it does not matter that now we produce
electricity from coal, because where e-mobility develops, there are
variable sources of renewable energy. In Poland, they can be developed within 10 years. Not faster. I don’t think that e-mobility will
develop in Poland, so that it is noticeable for the power engineering system. That is why it is important to create flexible connections between sectors.
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Trzeba w odpowiedni sposób wspierać biznes, nie bać się tego wsparcia. Powinniśmy
rozwijać rynek w kraju – to dla mnie jest
wtórne. Polaków będzie w końcu stać na
samochody elektryczne.

Na przykład tworzenie elastycznych taryf?
Dobrym krokiem jest dyskusja uwzględniająca
zmienność podaży i popytu na rynku energii. I w to
wpisuje się elektromobilność. My nadal mamy dość
stabilne ceny energii, coraz wyższe, ale stabilne. W
sytuacji, kiedy system będzie odzwierciedleniem podaży i popytu, to wtedy okaże się, że wartość tych
baterii zainstalowanych w samochodach to nie tylko wartość komponentów, ale też źródło dochodów. Pociągnie to za sobą oczywiście rozwój DSR,
który już następuje. Można oferować DSR w rynku
mocy, w rynkach krótkoterminowych, żeby pojawili się agregatorzy na rynku energii. Zachęty cenowe
w ramach cen energii dla użytkowników samochodów elektrycznych, gdy na rynku w zasadzie są tylko
duzi gracze, nie wchodzą w grę. Nie pojedynczy użytkownicy, ale flota firmowa, właściciele stacji ładowania mogą już w rynku mocy aktywnie uczestniczyć,
mogą się agregować do większych podmiotów. Podłączanie do sieci o określonych porach musi się zwyczajnie opłacać. Ładuję samochód nocą, a w szczycie
mogę odsprzedać energię, wystarczy do tego aplikacja.

For example, creation of flexible peak periods?
A good step is the discussion of the volatility of supply and demand in the energy market. This is the
part of e-mobility. We still have quite stable energy
prices, which are getting higher, but are stable. In a
situation where the system reflects the supply and
demand, then it will turn out that the value of these
batteries installed in cars is not only the value of
components, but also the source of income. This, of
course, will lead to the development of DSR (Demand Side Response), which is already taking place.
You can offer DSR in the power market and in shortterm markets so that aggregators can appear on the
energy market. Price incentives as part of energy
prices for electric car users, when there are basically
only large players in the market, are not an option.
Not individual users, but a company fleet and owners
of charging stations can already actively participate
on the market. They can aggregate for larger entities.
Connecting to the network at certain times must
simply pay off. I charge the car at night, and at peak
hours I can sell it. Only the app is needed.

ON ELECTROMOBILITY

Business should be supported in the
right way, we should not be afraid of
this support. We need to develop the
market in the country, this is secondary
to me. Poles will eventually be able to afford electric cars.
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Jesteśmy mało ostrożni nie tylko w świecie cyfrowym. Proszę
zwrócić uwagę jak wielu rodziców przykleja na samochodach
naklejki w stylu: w tym aucie jedzie Julka albo Kubuś.
Wyrywkowa i szczątkowa wiedza na temat danych jest jeszcze codziennością. Ale zrozumienie swojego profilu użytkownika energii jest bardzo ważne. Świadome użytkowanie pozwoli nam stać się
równoprawnym graczem w przyszłości, kiedy energetyka przejdzie
metamorfozę i będzie się opierać o rozproszone źródła.
To oznacza przesyłanie danych o użytkownikach
w o wiele większym zakresie niż dotychczas. Musimy stać się otwarci na zmianę, która odrze nas
z anonimowości. System elektroenergetyczny
będzie o nas wiedział wszystko. To budzi duże
obawy.
My testujemy „pluskwę”, która pokazuje dokładny
model zużycia energii. Dane przesyłane są do jakiejś
platformy i my jako użytkownik mamy do nich dostęp w aplikacji. W zasadzie wiadomo o nas wszystko. Bardzo ważne jest zabezpieczanie systemów.
Dlatego są one kosztowne w tworzeniu. Digitalizacja jest nieodwracalnym trendem. Proszę spojrzeć
na to, co komunikujemy swoim smartfonem poprzez
media społecznościowe.

W Polsce ogromną rolę w edukowaniu i kształtowaniu postaw
prośrodowiskowych odgrywają organizacje pozarządowe.
Są one bardzo zaangażowane w rozwiązywanie problemów
lokalnych, w tym związanych z zanieczyszczeniem powietrza.
Ale wiele z nich, odnoszę wrażenie, nieprzychylnie patrzy na
elektromobilność. Oczywiste jest to, że nie chodzi o zamianę
100 procent samochodów spalinowych na elektryczne, bo to
nie rozwiąże choćby problemu korków.
Emisyjność, porównanie ilości emisji pyłów, to pierwszy element,
o którym trzeba zacząć mówić w kontekście elektromobilności.
Musimy nauczyć się mówić o kwestiach środowiskowych, bo to, ż
e do tej pory nie umieliśmy, doprowadziło nas do punktu, w którym jesteśmy dziś. To między innymi z tego względu z 36 najbardziej zanieczyszczonych miast w Europie większość jest w Polsce.
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This means sending data about users to a much
greater extent than before. We must be open to
a change that will deprive us of anonymity. The
power engineering system will know everything
about us. This raises great concerns.
We test a “bug” which shows the exact model of
energy consumption. The data are sent to a platform and we, as the users, have access to them in
the app. In principle, everything is known about us.
Protecting systems is very important. That is why
they are expensive to create. Digitalization is an
irreversible trend. Look at what we share on social
media with our smartphones.

We are careless not only in the digital world. Note how many
parents put stickers such as: there is Julka or Kubuś inside or
on the cars.
Random and rudimentary knowledge about data is still a reality. But understanding the energy user profile is very important.
Conscious use will allow us to become equal players in the future,
when power engineering undergoes a metamorphosis and is
based on dispersed sources.
In Poland, non-governmental organizations play an important
role in educating and shaping pro-environmental attitudes.
They are involved in solving local problems, including those
related to air pollution. However, I have the impression that
many of them look unfavourably at e-mobility. It is obvious
that it is not about replacing 100% of combustion cars with
electric ones, because it will not solve even the problem of
traffic jams.
Emissivity, a comparison of the amount of dust emission, is the
first element to be discussed in the context of e-mobility. We must
learn to speak about environmental issues, because the fact that
we have not been able to do it so far has led us to the point where
we are today. Due to this situation, the majority of Europe’s 36
most polluted cities are in Poland.

[ROZMOWY]

Polska kolej prowadzi wiele inwestycji w rozwój sieci. Podróż
własnym samochodem nie będzie miała niebawem większego sensu ze względu na czas i komfort przejazdu między największymi miastami. Jak już dojedziemy z Krakowa do Gdańska, tam będziemy mogli skorzystać z car-sharingu.
U nas samochód jest oznaką statusu. Ja niestety też nie jestem
„święta”, jeżdżę hybrydą. Myślę, że następnym moim autem będzie już samochód elektryczny. Jak tylko poprawi się sieć ładowania i będę mogła pojechać 300 km do rodziny bez obaw, że jeśli
na jednej stacji ładowania będzie kolejka, to utknę na przymusowym postoju na wiele godzin, sądzę, że będę mogła podróżować
samochodem elektrycznym.

To już bardzo praktyczne podejście do elektromobilności.
No tak, większość ludzi trzeba teraz zapoznać z
samą koncepcją i budować zaufanie, że ten system jest po coś i działa. Żaden element nie może zawieść. Czyli jeśli planuję podróż pociągiem, to muszę
mieć pewność, że na miejscu będzie na mnie czekał
samochód. Mogę go np. zarezerwować. My w Forum
Energii już korzystamy z car-sharingu. Ekonomicznie
jest to dla nas bardzo korzystne. O ewolucji w transporcie trzeba mówić językiem korzyści. Korzyścią będzie niskoemisyjność, a dodatkowo powinno się to
także opłacać w kontekście ekonomicznym. Udało nam się rozwiązać problem spuszczania ścieków
do rzek, a szamba na łączki. Nasza świadomość się
zwiększa. To samo powinno się zmienić w podejściu
do paliw, do transportu. Już zaczęliśmy o tym rozmawiać w kontekście ogrzewania.
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Rocznie umiera nam jedno miasto.
Widać dokąd prowadzi brak rzetelnych informacji. Na wyobraźnię
działają porównania dotyczące tego, co jest emitowane w mieście,
tam gdzie żyjemy z rury wydechowej. Z elektrycznego samochodu
nie wydostaje się nic. Świadomość tego co wydobywa się z samochodu spalinowego, takiego który spełnia normy Euro 2, 3 czy 4,
naprawdę skłania do refleksji. W kontekście dyskusji o smogu warto przekazywać także takie dane.

The Polish railway makes a lot of investment in the development of the network. Travelling with your own car will quickly
make little sense due to the time and comfort of travelling
between major cities. Once we get from Kraków to Gdańsk
we can use car-sharing there.
In Poland the car is a sign of status. Unfortunately, I am not a
“saint” – I drive a hybrid too. I think that my next car will be the
electric car. As soon as the charging network improves, and I am
able to drive 300 kilometres to visit my family without a fear that if
there is a queue at one charging station, I will get stuck at a forced
stop for many hours, I think I will be able to travel by electric car.

This is a very practical approach to e-mobility.
Well, most people now need to become familiar
with the concept itself and build trust that this system was made for a specific purpose and that
it works. No element can fail. So, if I plan to travel by
train, I must be sure that a car will be waiting for me
on the spot and that I can, for example, book it.
We already use car-sharing in the Energy Forum.
It is economically very beneficial for us. We must
speak about the evolution of transport in the
language of benefits. The advantage will be lowemission. In addition, it should also be profitable in
the economic context. We have managed to solve
the problem of draining sewage to rivers and cesspits to meadows. Our awareness is increasing. The
same should change in our approach to fuels and
transport. We have already started talking about it
in the context of heating.
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Population of one mid-size city dies every year.
You can see where the lack of reliable information leads to. What
captures the public imagination is comparisons of what is emitted
in the city where we live from the exhaust pipe. Nothing is emitted from the electric car, but the awareness of what comes from
a combustion car that meets the Euro 2, 3, or 4 standards really
provokes reflection. In the context of the discussion about smog,
it is also worth providing such data.
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Jednak pojazdy elektryczne wciąż pozostają
drogie.
I najbiedniejszym należy pomóc. Na początek termomodernizacja i efektywne źródła ciepła. Podobny mechanizm powinien zafunkcjonować w elektryfikowaniu
transportu. Trzeba pomóc, ale trzeba też pewnych
kwestii zakazać. Bez tego minie kolejnych 10 czy 20
lat, a my wciąż będziemy mieli takie powietrze, jakie
mamy, bo odkupimy wszystkie te wycofywane z europejskich miast diesle. Ważne jest budowanie świadomości i poczucia współodpowiedzialności.
Koszty społeczne związane z zanieczyszczeniem
powietrza ponosimy wszyscy.
Spotkałam się z takim porównaniem, że za jedno „kopcące” gospodarstwo domowe płaci sto okolicznych. Ta jedna rodzina płaci mniej, ale inni płacą więcej przez to, że chorują, spada ich komfort życia, bo zwyczajnie nie da się wywietrzyć domu czy
iść na spacer.

Żeby takie zmiany postaw były możliwe, sektory do tej pory
działające osobno muszą nauczyć się współpracować. Pani zna
doskonale niemiecki rynek energetyczny. Co udało im się już
osiągnąć w kontekście sector coupling, czyli w łączeniu sektorów?
Niemcy, wbrew pozorom, nie są zaawansowani w elektromobilności. Obecne zmiany to efekt zamożności oraz dopłat do zakupu samochodów elektrycznych, ale oni też są na początku drogi. Mają
oczywiście świetny przykład Deutsche Post. Niemcy blokują zaostrzenie przepisów mających na celu ograniczenie emisji z transportu, ze względu na swój przemysł, na miejsca pracy. Chociaż afera Dieselgate odcisnęła spore piętno na branży. Pokazała, że nie
jest ona odporna na korupcję, nie jest transparentna. Gwałtowne
przestawienie się na elektromobilność oznaczałoby ogromne koszty dla przemysłu. Niemcy w sector coupling nie są bardzo zaawansowani. Łączenie sektora ciepłownictwa, transportu i energetyki
nie jest proste. Kogeneracja jest przykładem sector coupling – skojarzone wytwarzanie ciepła i prądu. W kontekście samochodów to
magazynowanie energii. Oni są na zupełnym początku, tak jak my.
Doskonałym przykładem jest fakt, że niemiecka organizacja wła-
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However, electric vehicles remain expensive.
The poorest need help; At the beginning, thermomodernization and effective heat sources. A similar
mechanism should be used in transport electrification. They need help, but certain issues must be
banned. Without this, the next 10 or 20 years will
pass, and we will still have the air we have now,
because we will buy back all the diesels withdrawn
from European cities. It is important to build awareness and a sense of shared responsibility.
We all bear social costs related to air pollution.
I came across such a comparison that one hundred
household pay for one “chain-smoking” household.
This one family pays less, but others pay more
because they are ill, their comfort of life decreases,
because it is simply impossible to air out the house
and go for a walk.

In order to make possible such changes in attitudes, the
sectors which have worked separately so far must learn to
cooperate together. You know the German power engineering market well. What have they already done in the context
of sector coupling, i.e. in combining sectors?
The Germans, contrary to appearances, are not advanced in
e-mobility. Current changes are the effect of wealth and extra
payments for the purchase of electric cars, but they are also at the
beginning of the road. They obviously have a great example
in Deutsche Post. Germany blocks the strengthening of regulations that aim at reducing emissions from transport, due to its industry and jobs. Although the Diesel-gate scandal has left its mark
on the industry, it has shown that it is not resistant to corruption
– it is not transparent. A rapid switch to e-mobility would mean
huge costs for industry. Germany is not very advanced in sector
coupling. Connecting the heating, transport, and power engineering sectors is not easy. Cogeneration is an example of sector
coupling, combined heat and power generation. In the context
of cars, it is energy storage. They are at the beginning, just like us.
A great example is the fact that the German organization has just
asked us to write about sector coupling to their warehouse.

śnie nas poprosiła o napisanie o sector coupling do
ich magazynu.

Trzeba dostrzec, że istnieją megatrendy, zjawiska przekraczające to, co znamy i widzimy na co
dzień…
… i to, że nawet jeśli dziś coś jest małe i drogie, to
ma potencjał.
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Może elektromobilność jest raczkująca,
ale mamy aktywną dyskusję o rynku energii, o tym jak ma działać rynek bilansujący
i wszystkie rynki krótkoterminowe.
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Czyli jesteśmy w podobnej sytuacji jak Niemcy?
Aż trudno uwierzyć.
Mamy o tyle większy potencjał, że posiadamy dużo
sieci ciepłowniczych. Może elektromobilność jest
raczkująca, ale mamy aktywną dyskusję o rynku
energii, o tym jak ma działać rynek bilansujący
i wszystkie rynki krótkoterminowe. Ja liczę, że za 3,
4, 5 lat to będzie temat bardzo zaawansowany, jeśli
dziś dostrzeżemy jego potencjał i będziemy w stanie
generować koncepcje, które pokażą, jak to robić.

So, we are in a similar situation like Germany?
It is hard to believe.
We have much more potential since we have a lot of
heating networks. Maybe e-mobility is fledgling, but
we have an active discussion about the energy market and about how balancing the market and all the
short-term markets should work. I hope that in 3, 4,
or 5 years it will be a very advanced topic, if today
we see the potential and we are able to generate
concepts that will show how to do it.
Megatrends, phenomena that exceed what we
know and see every day must be noticed...
… and even if something is small and expensive
today, it has a potential.
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Maybe e-mobility is fledgling, but we have
an active discussion about the energy
market and about how balancing the
market and all the short-term markets
should work.
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The President of the Management Board of PSE S.A. He has been dealing with power law and European competition law for a dozen years.
As an expert, he was associated with the Jagiellonian Institute,
the Foundation for the Safety-Development-Energy Initiatives.
He graduated from the Faculty of Law and Administration at the University of Warsaw. He carefully follows new technologies, not only
in the power sector.
He effectively modernizes PSE.
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Prezes zarządu PSE S.A. Zajmuje się od kilkunastu lat prawem energetycznym i europejskim prawem konkurencji. Jako ekspert związany był
z Instytutem Jagiellońskim oraz Fundacją Inicjatyw Bezpieczeństwo –
Rozwój – Energia. Absolwent Wydziału Prawa i Administracji
na Uniwersytecie Warszawskim. Z dużą uważnością przygląda się
nowym technologiom nie tylko w energetyce.
Skutecznie modernizuje PSE.
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Jak Pan postrzega elektromobilność - zjawisko,
które w Polsce jest stosunkowo świeże?
W Polsce jest stosunkowo świeże, w USA zaczyna powoli wchodzić w etap dojrzałości i piąć się pod górę,
w Niemczech toruje sobie drogę Dowodem na to
może być popularność samochodu Tesla Model S,
który był najlepiej sprzedającym się autem luksusowym. Elektromobilność w Chinach kroczy przebojem.
A zatem można powiedzieć, że na elektromobilność
jesteśmy skazani. Ona prędzej czy później zagości
na stałe i u nas.
Czy będzie mogła rozwinąć się bez silnej ingerencji publicznej? Czy potrzebuje wsparcia, nie tylko
finansowego?
Silna ingerencja i wsparcie publiczne, rządowe,
na pewno jest potrzebne w dziedzinie budowy infrastruktury do ładowania – także do stymulacji całego
systemu elektromobilności. Myślę natomiast, że system dopłat dla posiadaczy samochodów elektrycznych nie jest konieczny, ponieważ samochód elektryczny jest jakością samą w sobie w porównaniu
do samochodu spalinowego i że się obroni. Wystar-

Silna ingerencja i wsparcie publiczne,
rządowe, na pewno jest potrzebne
w dziedzinie budowy infrastruktury
do ładowania – także do stymulacji
całego systemu elektromobilności.
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How do you perceive e-mobility, a phenomenon
that is relatively new in Poland?
In Poland, e-mobility is relatively new. In the USA
it is slowly beginning to take shape, and in Germany
it is slowly making progress: The popularity of the
Tesla Model S, which was the bestselling luxury car,
confirms that. E-mobility in China is conquering the
market. Thus, we can say that we will be forced to use
e-mobility. It will sooner or later become a permanent
element of Polish roads.
Will it be able to develop without strong public
interference? Does it need support, not only in
terms of finance?
Strong interference and public and governmental
support are certainly needed to develop charging
infrastructure and to stimulate the entire e-mobility
system. I think, however, that the incentive system for
the owners of electric cars is not necessary, because

Strong interference and public
and governmental support are certainly
needed to develop charging infrastructure and to stimulate the entire e-mobility system.

W takim razie jak zachęcić użytkowników do konkretnych zachowań?
Mechanizmy stymulujące proces ładowania samochodów mogą być różne. Ładowanie musi być opłacalne
dla użytkowników. Najprostsze i najbardziej efektywne będzie zróżnicowanie opłat za energię elektryczną
w zależności od pory doby, szczytu i doliny obciążenia
systemu. Powinna być stworzona osobna grupa taryfowa dla pojazdów elektrycznych.

[ROZMOWY]

A co z wyzwaniem dla sieci elektroenergetycznej, jakim mogą
być samochody takie jak Tesla, których ładowanie ze zwykłego
gniazda w domu nie będzie możliwe od 0 do 100 procent w czasie jednej nocy? Czy prognozowane 400 stacji szybkiego ładowania, w tym stacje dużych mocy, to będzie znaczne obciążenie dla systemu?
400 stacji szybkiego ładowania może stanowić problemem dla operatora, szczególnie jeśli nałożymy je na plany samorządów dotyczące elektryfikacji transportu publicznego, czyli autobusów. Jeżeli dołożymy elektryczne pojazdy użytkowe, takie jak śmieciarki, odśnieżarki, pługi, a do tego pojawią nam się testowane już przez Teslę i Mercedesa elektryczne ciężarówki, to będziemy mieli do czynienia z wyzwaniem w okresach szczytowego obciążenia sieci. Na razie dyskutowaliśmy publicznie na temat samochodów elektrycznych w gospodarstwach domowych i czyniliśmy takie optymistyczne założenie,
że samochód elektryczny będzie ładowany w nocy. To pozwoliłoby
nam wypełnić zapotrzebowaniem nocną dolinę.

A tak nie będzie?
Jeżeli samochód elektryczny będzie się ładował w biurze po naszym przyjeździe do pracy, w czasie naszych
zakupów pod marketem i w ogóle wszędzie, zawsze
i o każdej porze, to rzeczywiście będziemy mieli problem. Może nie w samej sieci przesyłowej, ale w systemach dystrybucyjnych, które nie były budowane z myślą o takich obciążeniach. Nie tworzono ich przecież
z myślą o dostępności w dowolnej porze dnia i nocy,
i to w środku miast.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

czy pojeździć Teslą kilka dni, żeby zrozumieć, że warto zapłacić spore pieniądze za tę jakość. Jeśli oczywiście kogoś na taki samochód
stać. Gdybym czysto teoretycznie miał rozważać zakup samochodu za około 300 tysięcy złotych, w tej chwili byłaby to właśnie Tesla.
W ogóle nie brałbym pod uwagę samochodów z silnikami Diesla czy
benzynowymi.

What about the challenge for the power grid? Charging electric
vehicles through an ordinary socket at home will not be possible from zero to 100 percent in one night. Will the expected
400 fast charging stations, including high-power stations,
be a significant load for the system?
400 fast charging stations could be a problem for the operator,
especially if they are included in local government plans regarding
electrification of public transport, i.e. buses. If electric commercial
vehicles – such as garbage trucks, snowplows, plows, and electric
trucks that are being tested by Tesla and Mercedes – are added,
then we will face a challenge during the periods of peak network
load. For now, experts have discussed publicly the topic of electric
cars in households and made rather an optimistic assumption that
the electric car will be charged at night. This would enable us to fill
the night off-peak period with demand.

Are you saying it will not happen?
If the electric car is charged in the office after we arrive at work, during shopping at a supermarket,
or anywhere else, always and at any time, we will have
a real problem. Maybe it will not lie in the transmission network, but in distribution systems, which were
not built with such capacity loads in mind. They were
not built paying attention to availability at any time of
day or night, and in the middle of cities.
In that case, how can users be encouraged to use
specific behaviors?
Mechanisms that stimulate the process of car charging can be different. Charging must be cost-effective
for users, so the simplest and most effective solution
will be the variation of electricity charges depending
on the time of day, peak and off-peak period.
A separate tariff group for electric vehicles should
also be established.

ON ELECTROMOBILITY

the electric car is a quality in and of itself in comparison to the
combustion-engine car. It will defend itself. It’s enough to drive
a Tesla for a few days to understand that it is worth paying a lot
of money for this quality – if of course someone can afford such
a car. If I were to consider theoretically the purchase of a car for
around PLN 300,000, it would be a Tesla at the moment. I would
not consider cars with diesel or gasoline engines at all.
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winno zostać stworzone jakieś forum dialogu, na którym podmioty zaangażowane w ten proces mogłyby się wypowiedzieć, wymienić
uwagami i informacjami na temat podejmowanych działań. Pozwoliłoby to wszystkim stronom rozsądnie planować rozwój tego wielkiego projektu, jakim jest elektromobilność.

Czy w związku z tym rozwój elektromobilności powinien w Polsce przyspieszać czy nie? Wpuszczać
na drogi więcej pojazdów, czy pozwolić, żeby najpierw rozwijała się infrastruktura?
Teraz należy zacząć projektować infrastrukturę z głową, a zatem wyznaczać punkty szybkiego ładowania
tam, gdzie jest dostęp do najwyższych napięć, w miejscach, w których operator systemu przesyłowego jest
w stanie przyłączyć te punkty szybkiego ładowania.
W planach tych trzeba uwzględnić nie tylko sieć dróg
najwyższych klas, czyli autostrad i dróg ekspresowych,
ale również przebieg linii przesyłowych.

A ten wielki projekt to są też kadry. Począwszy od zaprojektowania i postawienia sieci ładowania, poprzez jej serwisowanie,
a później też serwisowanie pojazdów.
O kadry w Polsce jak wiadomo trudno. W pewnym momencie podjęto decyzję o „zamordowaniu” szkolnictwa średniego technicznego. Tego doświadczamy również u nas w PSE. Rzeczywiście bardzo
trudno się wypełnia luki kadrowe, które powstają w wyniku zmian
pokoleniowych. Należy zatem jak najszybciej pomyśleć o tym, jak
kształcić młodzież w dziedzinie elektroenergetyki.

Jesteśmy w punkcie, w którym różni interesariusze, wcześniej niemający ze sobą połączenia, muszą się zacząć ze sobą komunikować, ba, współpracować.
Moim zdaniem dialog ten nie jest wystarczający.
Ciągle jeszcze nie zajmujemy się planowaniem przestrzennym, nie rysujemy map docelowego przebiegu infrastruktury szybkich ładowarek. Uważam, że po-

W tej chwili kolejne uczelnie planują otwarcie kierunków związanych z elektromobilnością (pierwsze już powstały), ale braki
kadrowe to przede wszystkim absolwenci szkół średnich.
W takim razie może powinniśmy wykorzystać elektromobilność jako pretekst do rozmów z rodzicami dzisiejszych kilku
- i kilkunastolatków na temat tego, w jakich zawodach ich dzieci będą mogły znaleźć zatrudnienie w przyszłości. O tym aspekcie nie mówi się jak na razie wiele.

Therefore, should the development of e-mobility
in Poland be accelerated or not? Should we put
more vehicles on the road, or let the infrastructure develop first?
At the moment, the infrastructure should be designed wisely, meaning we should locate fast charging
points where there is access to the highest voltages,
in places where the transmission system operator
is able to connect these fast charging points. These
plans should include not only the network of the
highest-class roads – i.e. motorways and expressways
– but also the course of transmission lines.

created in which the entities involved in this process could speak
their minds and exchange remarks and information about the
undertaken activities. This would allow all parties to reasonably plan
the development of the great project which e-mobility is.
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We are at a point where different stakeholders,
who previously were not connected with each
other, have to start communicating and even
cooperating together.
In my opinion, today this dialogue is insufficient. We
still do not deal with zoning regulations, we do not
draw maps of the target infrastructure course of fast
chargers. I believe that a forum of dialogue should be

This great project is also about staff. From designing and setting up the charging network, through maintenance and then
also maintaining vehicles.
We know how difficult it is to employ staff in Poland. At some point,
a decision was made to get rid of secondary technical education.
We also experience this at our company, PSE. It is indeed very difficult to fill the gaps in staffing that appear as a result of generational
changes. Therefore, it is necessary to think as soon as possible how
to educate young people in the field of electric power engineering.
At the moment, more and more universities are planning
to open fields of study related to e-mobility. The first ones
have already been formed, but staff shortages are first and
foremost graduates of secondary schools. In that case, maybe
we should use e-mobility as a pretext to talk to the parents
of today’s youngsters and adolescents: in what professions will
their children be able to find employment in the future?
This aspect has not been discussed so far.

[ROZMOWY]

Przed elektroenergetyką jest wielka przyszłość. Podobny problem mają profesorowie na politechnikach, którzy doświadczają niewielkiego zainteresowania tego
typu kierunkami.

A co może pójść nie tak w elektryfikowaniu transportu na tym etapie realizacji polskich planów?
Brak koordynacji planów rozwoju, a co za tym idzie
przypadkowa lokalizacja infrastruktury służącej do ładowania pojazdów, która będzie potem zgłaszała bardzo duże zapotrzebowanie na energię w „szczycie”.
Może to prowadzić do przeciążeń związanych z tym,
że za dużo pojazdów ładowanych jest jednocześnie.
W rezultacie może dochodzić nawet do czasowych
wyłączeń stacji na obszarach aglomeracji miejskich.
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Oczywiście. Przed elektroenergetyką jest wielka przyszłość. Podobny problem mają profesorowie na politechnikach, którzy doświadczają niewielkiego zainteresowania tego typu kierunkami. Przydałaby się też
rzesza monterów z uprawnieniami SEP-owskimi na instalacje do 1 kV. Tych również brakuje.

Of course. There is a great future ahead for the
power engineering industry. The lecturers of universities of technology face a similar problem because
they experience little interest in this field of study.
An army of fitters with a Polish Electricians Association license for installations up to 1 kV are needed.
There is still a shortage of them.
What could go wrong in transport electrification
at this stage of implementation of Polish plans?
Lack of coordination of development plans, and
thus accidental location of the infrastructure used
to charge vehicles, which will then demand a lot of
energy at “peak” period. This can lead to overloads
due to the fact that too many vehicles are charged
simultaneously. As a result, temporary shutdowns
of stations in urban areas might occur.
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There is a great future ahead for the
power engineering industry. The lecturers of universities of technology face
a similar problem because they experience
little interest in this field of study.
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Mogłoby się w takim razie tak zdarzyć, że wrócilibyśmy do punktu, w którym jesteśmy dziś, kiedy
nie mamy infrastruktury do ładowania.
W najgorszym razie mogłoby się tak faktycznie stać.
Teraz przed operatorami systemów dystrybucyjnych
stoi więc zadanie rozsądnego zaplanowania modernizacji i rozbudowy sieci rozdzielczych w miastach.
Profesor Leszek Jesień mówi o ludzkim wymiarze
elektryfikacji transportu że wynika ona z trochę
romantycznej wizji, mającej swój początek
w późnych latach sześćdziesiątych. Czeka nas,
jako użytkowników pojazdów elektrycznych, zderzenie z brutalną rzeczywistością, jaką jest źródło
energii pozyskiwanej na potrzeby ładowania. Będziemy musieli być bardziej świadomi skąd i jak
jest ona zdobywania.
Dziś samochód elektryczny to przede wszystkim oferta skierowana do osób z bardziej zasobnym portfelem, właścicieli domków jednorodzinnych z panelami
fotowoltaicznymi na dachach. Świetnie, pracujmy nad
świadomością klasy średniej, klas wyższych i naszych
elit. Niech zaczną inwestować w fotowoltaikę na coraz
większą skalę. Jednocześnie jeśli uda nam się zrealizo-

Dziś samochód elektryczny to przede
wszystkim oferta skierowana do osób
z bardziej zasobnym portfelem, właścicieli domków jednorodzinnych z panelami
fotowoltaicznymi na dachach. Świetnie,
pracujmy nad świadomością klasy średniej, klas wyższych i naszych elit. Niech
zaczną inwestować w fotowoltaikę na
coraz większą skalę.
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It could happen that we would return to the point
where we are today, not having the charging
infrastructure.
In the worst case, it could actually happen. Now,
the task of a reasonable plan of modernization and
expansion of distribution networks in cities lies with
the distribution system operators.
Professor Leszek Jesień talks about the human
dimension of transport electrification, which results from a somewhat romantic vision, originating in the late 1960s. We, as the users of electric
cars, will experience the brutal reality, which is
the source of energy obtained for the purpose
of charging. We will have to be more aware
of where and how it is obtained.
Today, the electric car is primarily an offer addressed
to more wealthy people and owners of single-family
houses with solar panels on the roofs. Great, let’s
work on the consciousness of the middle class, the
upper classes, and our elites. Let them invest in photovoltaics on a larger scale. On the other hand, if we
manage to implement this optimistic variant of the
development of e-mobility that we have assumed, as

Today, the electric car is primarily an
offer addressed to more wealthy people
and owners of single-family houses with
solar panels on the roofs. Great, let’s
work on the consciousness of the middle
class, the upper classes, and our elites.
Let them invest in photovoltaics
on a larger scale.

Stadion Ajax Amsterdam ma zapasowe zasilanie z takiego magazynu, zresztą zbudowanego z baterii Nissanów Leaf. W Polsce eksperymentalny magazyn powstał w Pucku.
To udane próby, ale potrzebne jest wdrożenie tych technologii na
dużą skalę. PSE zaplanowały na lata 2018-2027 budowę instalacji
magazynowania energii o mocy od 50 do 100 MW i pojemności od
100 do 400 MWh. Taka skala przedsięwzięcia pozwoli z jednej stro-

Kto miałby dostęp do takiego magazynu?
PSE rozważa udostępnianie go wszystkim podmiotom
działającym na rynku elektroenergetycznym, czyli na
przykład wytwórcom energii czy spółkom zajmującym
się obrotem, w modelu „domu składowego”.
W okresach zmniejszonego zapotrzebowania użytkownicy będą wprowadzać do magazynu energię wytworzoną lub kupioną przez siebie, a gdy zapotrzebowanie wzrośnie – będą energię wyprowadzać. Pojemości magazynowe będą udostępniane na zasadach
aukcyjnych, z wykorzystaniem technologii blockchain. Udostępnienie infrastruktury magazynowej pomoże w rozwoju krótkoterminowych rynków energii i da
im większą płynność. W szerszej perspektywie magazynowanie energii wpłynie na stabilizację pracy sieci,
szczególnie w sytuacjach wystąpienia zagrożeń systemowych. W konsekwencji wzrośnie więc poziom bezpieczeństwa całego krajowego systemu elektroenergetycznego.

[ROZMOWY]

Rozwój elektromobilności może także spowodować bardziej
dynamiczny rozwój sektora magazynowania energii.
Magazynowanie konwencjonalnych paliw jest proste, magazynowanie energii to już trudniejsza sprawa. Technologia wciąż się rozwija.
Właśnie dlatego buduje się stałe magazyny energii. Nawiasem mówiąc, magazyny wiążą się z rozwojem elektromobilności, bo ładowanie samochodów z wielu lokalnych magazynów, przy osiedlach lub
stacjach paliw, ograniczy konieczność kosztownej modernizacji sieci
elektroenergetycznej na potrzeby szybkich punktów ładowania.

ny obniżyć koszty stałe inwestycji, z drugiej zaś umożliwi podmiotom działającym na rynku energii w Polsce
realnie interweniować i stabilizować system.
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wać ten optymistyczny wariant rozwoju elektromobilności, jaki założyliśmy, jako środka łagodzenia śróddobowych wahań zapotrzebowania energii elektrycznej, to samochody elektryczne stojące w garażach niewielkiej grupy społeczeństwa niespecjalnie się w tej roli
sprawdzą. Jest to jednak duży potencjał w zakresie popytu na energię z farm wiatrowych, zarówno tych lądowych, jak i morskich.

The development of e-mobility may also result in a more
dynamic development of the energy storage sector.
The storage of conventional fuels is simple. Energy storage
is a more difficult matter. Technology is still developing.
That is why permanent energy storage facilities are being built.
By the way, storage facilities are related to the development
of e-mobility, because car charging from many local storage facilities – at housing estates or petrol stations – will reduce the need
for expensive modernization of the power grid for the needs of
fast charging points.
The Ajax Amsterdam stadium has a backup power supply
from such a storage facility, built from the Nissan Leaf battery. In Poland, an experimental storage facility was created
in Puck.
These are successful attempts, but it is necessary to implement
these technologies on a large scale. The PSE has planned the
construction of an energy storage installation with a power
of 50 to 100 MW and a capacity of 100 to 400 MWh for the years

2018-2027. Such an undertaking will, on one hand,
reduce the fixed costs of investment and, on the
other hand, enable entities operating on the energy
market in Poland to effectively intervene and stabilize the system.
Who would have access to such a storage
facility?
The PSE considers making it available to all entities
operating on the power market – i.e. for example
to energy generators or trading companies in the
“warehouse” model. In periods of reduced demand,
users will introduce energy generated or bought
by them into a storage facility, and when demand
increases they will extract the energy. Storage capacities will be made available on an auction basis,
using blockchain technology. The provision of storage infrastructure will help in the development
of short-term energy markets and will give them
more liquidity. In a wider perspective, energy storage will affect the stabilization of network operation,
especially in situations of systemic risks. As a result,
the level of security of the entire national power
system will increase.
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a means of mitigating the daily fluctuations in electricity demand,
then electric cars in garages of a small group of our society will
not play any major role. However, this has big potential in terms
of energy demand from both land and sea wind farms.
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Dodajmy tu, że magazynowanie energii jest potrzebne nie tylko do stabilizowania systemu w ciągu
doby, ale także w ciągu roku. Chodzi mi o tzw. niestabilne odnawialne źródła energii.
Tak, magazynowanie energii to warunek rozwoju OZE, przede wszystkim farm wiatrowych. Mówiąc najprościej – dziś można z nich korzystać wtedy, gdy wieje wiatr, a przecież nie zawsze musi się to pokrywać
z okresem większego zapotrzebowania. Proszę jednak zauważyć, że wiąże się to ze wspomnianym wyżej
sterowaniem popytem, czyli motywowaniem kierowców do ładowania samochodów nocą. Nocą zapotrzebowanie na energię jest mniejsze, a wiatr wieje. Zwiększenie zapotrzebowania w nocnej dolinie właśnie
na ładowanie samochodów pozwoli lepiej wykorzystać farmy wiatrowe, niezależnie od magazynów, które
oczywiście są ważne i potrzebne.
Przyszłość dla użytkownika samochodu elektrycznego to jest kilka lat. Przyszłość dla branży motoryzacyjnej i energetycznej to przynajmniej dwie, trzy dekady. Plany PSE, o których mówiliśmy, obejmują rok 2027.
Moim zdaniem tempo przyjmowania się wszelkich nowości zwiększa się. Cały czas powtarzam przykład samolotu: w 1904 roku bracia Wright wzbili w przestworza pierwszą maszynę latającą, a w 1914 takie maszyny znalazły zastosowanie militarne. Od tego czasu zdolność gospodarki do przyswajania wszelkich nowości znacznie wzrosła. W związku z tym kolejne nowe wynalazki torują sobie drogę w błyskawicznym tempie.
Smart zawita u nas szybciej niż nam się wydaje.
Czy przeciętny Kowalski powinien wiedzieć czym jest technologia blockchain i do czego służy?
Jak odnaleźć się w tak szybko zmieniającej się rzeczywistości?
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It should be noted that energy storage is needed not only to stabilize the system during the day,
but also during the year. I mean the so-called “unstable renewable energy sources”.
Yes, energy storage is a condition for the development of renewable energy sources, mainly wind farms.
Simply put – today they can be used when the wind blows, but it does not always have to coincide with
a period of increased demand. Please note, however, that this is related to the previously mentioned demand management – i.e. motivating drivers to charge cars at night. At night, the energy demand is lower,
but the wind blows. Increasing the demand during an off-peak period to charge cars will allow for better
use of wind farms, regardless of storage facilities, which of course are important and needed.
The future for the electric car user is a few years away. The future for the automotive and energy
industry is at least two to three decades away. The PSE plans that we have talked about include
the year 2027.
In my opinion, the pace of taking on new products is growing. I repeat the example of the airplane all the
time: in 1904 the first flying machine soared into the air by the Wright brothers, and in 1914 such machines became useful in the army. Since then, the economy’s ability to absorb new products has increased
significantly. As a result, new inventions pave their way rapidly. Smart solutions will come to us faster than
we think.
Should the average Kowalski know what blockchain technology is and what it is used for,
how to find oneself in such a rapidly changing reality?

Czeka nas zatem rewolucja. Za więcej niż 10 lat?
Za mniej niż 10 lat. Wszelkie rewolucje technologicznie następują teraz w cyklach krótszych niż dziesięcioletnie.
PSE za 10 lat to nie będzie wielkie gmaszysko wypełnione ludźmi, tylko specjaliści rozsiani po świecie przy komputerach we własnych domach?
Niekoniecznie. Ktoś musi zarządzać tą siecią szkieletową. Ktoś musi także stanowić źródło wiarygodnej,
powszechnie akceptowanej informacji o ograniczeniach fizycznych sieci przesyłowych i sieci dystrybu-
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Gdzieś już takie rozwiązania funkcjonują?
Pierwsze jaskółki zapowiadające taką wiosnę już się pojawiły.
W Niemczech funkcjonuje start-up, który oferuje kombo złożone
z fotowoltaiki, baterii oraz ładowarki, a zarazem platformy do obrotu energią elektryczną. Jeszcze nie jest to platforma oparta o technologie blockchain, ale wszystkie karty są już na stole. Nie powinniśmy mieć złudzeń co do tego, że ludzie chętnie będą rozładowywać
swoje samochody. Wręcz przeciwnie, raczej zadbają o to, żeby maksymalizować ich zasięg.
Chyba że, jak już wspominaliśmy, będzie im się to w jakiś sposób opłacać. Kowalski będzie graczem na tym samym rynku,
co spółki energetyczne…
Ten rynek się egalitaryzuje. Sam wymusi niedyskryminacyjny dostęp
do różnorodnych zasobów.

Do tego wszystkiego idealnie pasuje ekonomia
współdzielenia, a doskonałym przykładem ekonomii współdzielenia są samochody elektryczne.
Samochody elektryczne wydają się do tego stworzone.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Prędzej czy później się dowie. Powinien wiedzieć, ale nic na siłę.
Przekona się niebawem, że urządzenia oparte o blockchain są komfortowe, a przede wszystkim fajne. Wtedy będzie chciał się do tego
nurtu dołączyć. Konsumenci wybierają to, co jest fajne. Wielkie marki technologiczne, wielkie koncerny jak Apple, Samsung czy Tesla,
zadbają o to, żeby Kowalski odczuł potrzebę posiadania ładowarki,
która przy pomocy blockchaina komunikuje się z innymi ładowarkami i handluje w jego imieniu nadwyżkami energii elektrycznej.

Do such solutions function somewhere?
Some pioneer ideas have already appeared. In Germany there is
a start-up which offers a combination composed of photovoltaics,
batteries, and a charger, and at the same time a platform for trading electricity. It is not yet a platform based on blockchain technologies, but all the cards are already on the table. We should not have
any illusions that people will discard their cars willingly. On the
contrary, they will rather maximize their range.
Unless, as we have already mentioned, it pays off somehow.
Kowalski will be a player in the same market as energy companies…
This market is becoming egalitarian. It will enforce itself in a nondiscriminatory way across a variety of resources.

The economy of sharing is a perfect match for all
of this, and a great example of the economy
of sharing is electric cars.
Electric cars seem to have been made for this.
We will face the revolution. In more than
10 years?
In less than 10 years. All technological revolutions
now occur in cycles shorter than ten years.
In 10 years, the PSE will not be a huge building
filled with people, but with specialists scattered
around the world with computers in their own
homes?
Not necessarily. Someone needs to manage this
backbone network. Someone must also provide
a source of reliable, widely-accepted information
about the physical limitations of transmission net-
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He will find out sooner or later. He should know, but it is not
obligatory. He will soon find out that blockchain-based devices
are comfortable and, above all, cool. Then he will want to join this
trend. Consumers choose what is cool. Big technology brands – big
companies such as Apple, Samsung, or Tesla – will make sure that
Kowalski feels the need to have a charger that communicates with
other chargers using blockchain, and trades surplus electricity
on his behalf.
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cyjnych. Chodzi o przygotowywanie informacji, które
będą „zaszyte” w smart kontrakty, zawierane na tym
wielkim rozproszonym rynku. I właśnie tym źródłem
informacji będą PSE.
Sama sieć też się zmieni. Nie będzie to już sieć lokalna. Będzie to sieć światowa czy tylko europejska?
Na razie tylko europejska, ale widać po ambicjach
choćby Chińczyków, że sieć będzie stawać się coraz
bardziej międzynarodowa. Zakłada to wielki projekt
nowego Jedwabnego Szlaku, który przewiduje także
budowę sieci DC o ogromnych mocach przesyłowych
pomiędzy Chinami a Europą.
Przy tych globalnych trendach i silnych graczach,
co z polskim samochodem elektrycznym, czy znajdzie się dla niego miejsce na rynku?

Myślę, że tak. Mały miejski samochód elektryczny przydałby się. Musimy też myśleć o pojazdach specjalistycznych. Dużą luką jest na
przykład przyzwoita elektryczna terenówka. Nie SUV, mam na myśli porządny samochód zdolny do jazdy w ciężkim terenie, z mostami portalowymi zdolnymi do przewozu ciężkich ładunków. Bardzo
chętnie taki pojazd zastosowałbym w PSE, jako główny „wół” roboczy
do najcięższych prac. Potrafiliśmy kiedyś wytwarzać doskonałe, choć
prymitywne pojazdy użytkowe, które nazywały się Tarpan Honker.
Gdyby w nich zastosować napęd elektryczny…
W USA jest start-up, który skonstruował taką terenówkę.
Nazywa się Bollinger od nazwiska założyciela. Może mieć masę
zastosowań, ponieważ strefa załadunku nie ma ograniczenia wewnątrz pojazdu; można do niego wsunąć belkę lub jakąś część, która będzie przechodzić przez całą długość pojazdu i jeszcze wystawać z tyłu... Zatem doszliśmy do tematu start-upów i innowacji. Dziś standardem staje się współpraca tych
największych z najmniejszymi. Jaki potencjał drzemie w sektorze
energii, jakie problemy mogą pomóc rozwiązywać start-upy?
Przydatna może być stymulacja, na przykład ingerencja państwa,
która umożliwi wymianę informacji na temat potrzeb koncernów,
ale nie jest ona konieczna. Wiele zależeć będzie od otwartości umysłów menedżerów. Warto też wykorzystywać takie narzędzie jak
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works and distribution networks. The idea includes
the preparation of information that will be “sewn”
into smart contracts concluded on this great and
dispersed market. And the PSE will be this source of
information.
The network itself will change as well. It will no
longer be a local network. Will it be a global or
just a European network?
For now, only a European one, but you can see from
China’s ambitions that the network could become
more and more international. This assumes a big
project of the new “Silk Road”, which also provides for
the construction of a DC network with huge transmission capacities between China and Europe.
With these global trends and strong players, what
about the Polish electric car? Will there be a place
for it on the market?

I think so. A small city electric car would come in handy. We have to
think of specialized vehicles, too. For example, an electric off-road
car is a big gap. Not SUV, I mean a decent car capable of driving on
hard terrain, with a portal axle capable of carrying heavy loads.
I would very much like such a vehicle in the PSE, as the main “workhorse” to perform the hardest work. We used to be able to produce
excellent, though primitive, commercial vehicles that were called
Tarpan Honker. If the electric drive was used in them…
In the USA, there is a start-up that constructed such an offroad vehicle. It is called Bollinger after the founder’s surname.
It can have plenty of applications, because the loading area
has no limit inside the vehicle; a beam or some part, which
will pass through the entire length of the vehicle and protrude
behind, can be inserted inside… Thus, we touch the topic
of start-ups and innovations. Today, cooperation between
the largest and the smallest start-ups is becoming a standard.
What is the potential of the energy sector, what problems can
start-ups solve?
The stimulation – for example the interference of the state – which
will allow for the exchange of information on the needs of groups,
can be useful, but it is not necessary. A lot will depend on the openmindedness of managers. It is also worth using such a tool as
competitions. Why can’t we, as the Polish Society of Transmission
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Wiele zależeć będzie od otwartości
umysłów menedżerów. Warto też wykorzystywać takie narzędzie jak konkurs.
Czemu nie moglibyśmy, jako Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii
Elektrycznej, ogłosić konkursu na elektryczną terenówkę dla naszych ekip zajmujących się konserwacją naszych linii
od 110 kV wzwyż?

konkurs. Czemu nie moglibyśmy, jako Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, ogłosić konkursu na elektryczną terenówkę dla naszych
ekip zajmujących się konserwacją naszych linii od 110
kV wzwyż? Start-upy pomogą nam też przygotować
się do nowych modeli dystrybucji energii. Tymi nowymi modelami będą modele subskrypcyjne, w których
wraz z telefonem, ładowarką, pralką czy samochodem
elektrycznym będzie możliwy w ramach abonamentu, jaki dziś znamy z telefonii komórkowej - dostęp do
energii. To dość naturalne rozwiązanie i realne. Nie
bez powodu Google i Apple inwestują teraz
w systemy zaspokajania własnych potrzeb energetycznych, ale wcześniej czy później wejdą na rynek
i zakłócą porządek, jaki znamy. Za 10 lat Google pewnie będzie koncernem energetycznym, taka właśnie
jawi mi się przyszłość.

and Distribution of Electricity, announce
a competition to construct an electric off-road
vehicle for our team which will deal with the maintenance of our lines from 110 kV up? Start-ups
will help us to prepare for new energy distribution
models. These new models will be subscription
models, in which along with a mobile phone, charger, washing machine, or electric car, the access
to energy as part of subscription that the mobile
sector offers today will be available. This is a natural
and real solution. This is why Google and Apple invest in systems of meeting their own energy needs,
but they will sooner or later enter the market
and will disturb the order that we know today.
In 10 years, Google will certainly be an energy
company. This is the future I can think of.
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A lot will depend on the open-mindedness of managers. It is also worth using
such a tool as competitions. Why cannot
we, as the Polish Society of Transmission
and Distribution of Electricity, announce a competition to construct
an electric off-road vehicle for our team
which will deal with the maintenance
of our lines from 110 kV up?
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Expert of the Ministry of the Environment and the COP24 President’s advisor
in the sectors of energy, mining and transport. Previously, he was the director
of the Department of Innovation and Technology Development of the Ministry
of Energy, co-responsible, among others, for the preparation of regulatory and
financial solutions dedicated to the development of e-mobility and alternative
fuels. Before working in public administration, he gained experience in the private sector in the analytical and advisory field as well as an academic lecturer.
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Ekspert Ministerstwa Środowiska i doradca Prezydenta COP24 w zakresie
sektorów energii, wydobycia i transportu. Wcześniej dyrektor Departamentu
Innowacji i Rozwoju Technologii Ministerstwa Energii współodpowiedzialny
m.in. za przygotowanie rozwiązań regulacyjnych i finansowych dedykowanych
rozwojowi elektromobilności i paliw alternatywnych. Przed pracą w administracji publicznej zdobywał doświadczenie w sektorze prywatnym na polu analitycznym i doradczym, a także jako wykładowca akademicki.
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Co dla rozwoju elektromobilności w Polsce oznacza wprowadzenie ustawy o elektromobilności?
Rozwój elektromobilności w Polsce nie ma szczególnie długiej historii. Działania w zakresie implementacji dyrektywy Unii Europejskiej z 2014 r., dotyczącej
paliw alternatywnych, zaczęły się w pełni z początkiem roku 2016, wraz z podjęciem przez Ministerstwo Energii prac nad Planem rozwoju elektromobilności. Jest to dokument strategiczny, wyznaczający cele w zakresie elektromobilności w perspektywie roku 2020 i 2025. Po przyjęciu tego dokumentu
oraz Krajowych ram polityki rozwoju infrastruktury
paliw alternatywnych, które są dokumentem implementacyjnym dla dyrektywy, rozpoczęto w ME prace nad ustawą o elektromobilności i paliwach alternatywnych.

Ustawa o elektromobilności
to pierwszy akt prawny w naszym państwie, który reguluje rynek elektromobilności i paliw, takich jak CNG, LNG czy wodór. To fundament, a zarazem szkielet dla
rynku paliw alternatywnych w Polsce.
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What does the Act on Electromobility mean for
the development of e-mobility in Poland?
The development of e-mobility in Poland has not
been going on for very long. The implementation
of the European Union directive of 2014 regarding
alternative fuels commenced fully at the beginning
of 2016, when the Ministry of Energy started working on the Plan for the development of e-mobility.
It is a strategic document that sets goals in the field
of e-mobility through to 2020 and 2025. After the
adoption of this document as well as of the National
framework for the development of alternative fuels
infrastructure, which is an implementation document for the directive, the Ministry of Energy started
working on the Act on Electromobility and Alternative Fuels.

The Act on Electromobility is the first
legal act in our country that regulates
the market of e-mobility and fuels, such
as CNG, LNG,1 or hydrogen. This is the
foundation, and also the backbone, for
the alternative fuels market in Poland.

1.	CNG - Compressed Natural Gas, gaz ziemny w postaci sprężonej; LNG -Liquefied Natural Gas, gaz ziemny w ciekłym stanie skupienia.
1.	CNG - Compressed Natural Gas; LNG -Liquefied Natural Gas.

Elektromobilność ma być narzędziem, a nie celem samym w sobie, dobrze rozumiem?
Liczymy na to, że wyznaczenie ram regulacyjnych
i zapewnienie finansowania dla rynku elektromobilności da impet rozwojowi czystego transportu
w Polsce.
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Czemu konkretnie ma służyć FNT?
Naszym zamiarem jest finansowanie z pieniędzy publicznych nie
tylko nowego rynku, ale też nowej gałęzi przemysłu. Rozwój infrastruktury jest tu kluczowy, ponieważ bez zapewnienia dostępu do
infrastruktury nie pojawią się pojazdy napędzane paliwami alternatywnymi. Analogicznie warunkiem funkcjonowania rynku samochodów napędzanych benzyną czy olejem napędowym jest istnienie sieci stacji benzynowych. Drugim obszarem jest wsparcie

w zakupie pojazdu. Te dwa cele mają zostać sprzęgnięte, ponieważ warto premiować projekty, które łączą budowę infrastruktury z jej optymalnym
wykorzystaniem przez pojazdy. Trzecim celem jest
wsparcie rodzącego się przemysłu elektromobilności i przemysłów z nim związanych. Elektromobilność jako przemysł sieciowy bazuje na wielu innych
sektorach i obszarach aktywności biznesowej. Podobnie jak ma to miejsce np. w smartfonie, który
wykorzystuje rozmaite technologie, pierwotnie
o przeznaczeniu militarnym, a obecnie służące celom cywilnym.
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Ustawa o elektromobilności to pierwszy akt prawny w naszym
państwie, który reguluje rynek elektromobilności i paliw, takich jak
CNG, LNG1 czy wodór. To fundament, a zarazem szkielet dla rynku paliw alternatywnych w Polsce. Bez ustawy rozwój tego rynku
nie byłby możliwy, aczkolwiek sama ustawa nie zapewni rozwoju.
Mając tego świadomość, przygotowaliśmy instrument finansowy
w postaci Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Uruchomienie
FNT było możliwe dzięki podpisaniu przez Prezydenta RP w połowie 2018 roku nowelizacji ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych. Fundusz będzie dysponować środkami na rozwój
elektromobilności i paliw alternatywnych w sektorze transportu
w latach 2019–2027 o łącznej wysokości ok. 6,7 mld zł. Dodatkowo blisko 4 mld zł na cele tożsame z celami Funduszu Niskoemisyjnego Transportu przeznaczy Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

What exactly is the LETF to serve?
Our intention is to finance not only the new market but also
a new industry with public money. The development of infrastructure is crucial here, because vehicles powered by alternative fuels will not appear without providing access to the
infrastructure. Likewise, the condition for the functioning of the

market of vehicles powered by petrol or diesel is
the existence of a network of filling stations. Another area is support for buying a vehicle. These two
goals are to be achieved since it is worth promoting
projects that combine the construction of infrastructure with its optimal use by vehicles. The third
goal is to support the emerging e-mobility industry
and its related industries. E-mobility, as a network
industry, is based on many other sectors and areas
of business activity. Similarly, as is the case of the
smartphone that uses a variety of technologies
originally intended for military purposes, and currently it serves civilian purposes.
E-mobility is to be a tool, not a goal in itself.
Am I right?
We hope that setting the regulatory framework
and providing financing for the e-mobility market
will accelerate the development of clean transport
in Poland.
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The Act on Electromobility is the first legal act in our country
that regulates the market of e-mobility and fuels, such as CNG,
LNG,1 or hydrogen. This is the foundation, and also the backbone, for the alternative fuels market in Poland. Without the Act,
the development of this market would not be possible, although
the Act itself will not guarantee the development. Being aware
of this situation, we have prepared a financial instrument in
the form of the Low-Emission Transport Fund. The launch of
the LETF was possible thanks to the amendment of the Act on
Biocomponents and Liquid Biofuels signed by the President of
the Republic of Poland in mid-2018. The Fund will provide funds
for the development of e-mobility and alternative fuels in the
transport sector between 2019 and 2027 with a total value of
approximately PLN 6.7 billion. In addition, the National Fund for
Environmental Protection and Water Management will allocate
nearly PLN 4 billion for the purposes equivalent to those of the
Low-Emission Transport Fund.
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W jakich sektorach rynku elektromobilnego Polska może pochwalić się największymi kompetencjami i doświadczeniem?
Polskie firmy mają potencjał technologiczny.
Są świetne w składaniu baterii, choć to nieoczywisty proces, który wymaga dużych kompetencji z zakresu tzw. engineering design. Polska może pochwalić się firmami, które wyspecjalizowały się w tej dziedzinie i są znane na świecie. Drugi obszar to budowa i instalowanie ładowarek, zarówno dla pojazdów
osobowych, jak i dla autobusów. Trzeci – to szeroko spopularyzowany produkt, czyli polskie autobusy zeroemisyjne – elektryczne oraz napędzane wodorem. Polska ma też duży potencjał, choć jeszcze nie na poziomie produktu finalnego, w zakresie
elektrycznych samochodów osobowych i dostawczych. Wiele polskich firm jest uczestnikiem globalnego łańcucha wartości w zakresie komponentów
do pojazdów tradycyjnych, jak i elektrycznych. Inny
obszar, w którym dobrze sobie radzimy, to IT. Nasi
programiści tworzą software do obsługi stacji ładowania, systemy rozliczeniowe i wszystkie inne systemy potrzebne do sprawnego funkcjonowania auta
elektrycznego.

A największe braki?
Głównie recykling baterii. W tym przypadku możemy mówić nie
tylko o Polsce, ale i o Europie. Jest to rynek pewny – nie ulega wątpliwości, że wraz ze wzrostem liczby pojazdów bateryjnych rozwinie się recykling baterii na przemysłową skalę. Dotychczas rynek ten nie został jednak zagospodarowany, co stanowi w mojej
ocenie istotną szansę dla polskich firm. Ponieważ o samochodzie
elektrycznym staramy się w UE myśleć zgodnie z zasadami gospodarki o obiegu zamkniętym, warto budować te kompetencje i potencjał przemysłowy.

In which sectors of the e-mobility market can
Poland boast of the greatest competences and
experience?
Polish companies have great technological potential. They are great in assembling batteries, although this is a non-obvious process that requires
great competence in the field of what is called
engineering design. Poland can boast of companies
that have specialized in this field and are known
around the world. Another area is the construction
and installation of chargers for both passenger cars
and buses. The third one is a widely popularized
product – Polish zero-emission buses, both electric
and hydrogen-powered. Poland also has a great
potential, although not yet at the level of the final
product, in the field of electric passenger cars and
electric vans. Many Polish companies participate in
the global value chain in the field of components for
both traditional and electric vehicles. Another successful area is IT. Our IT developers create software
for servicing charging stations, settlement systems,
and all other systems necessary for the smooth
operation of an electric car.

What about the biggest deficiencies?
Mainly battery recycling. In this case, we can talk not only about
Poland, but also about Europe. It is a reliable market – there is no
doubt that with the increase in the number of battery vehicles,
the recycling of batteries will develop on an industrial scale.
So far, this market has not been developed, which, in my opinion,
is a significant opportunity for Polish companies. As we are trying
to think about an electric car in the EU in accordance with the
principles of a circular economy, it is worth building these competences and industrial potential.

Polska ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
wykracza poza unijną dyrektywę. Jeśli porównałby ją Pan do innych znanych dokumentów, to w czym ta jest lepsza?
Polska ustawa jest bardzo obszerna i kompleksowa. Jej zaletą jest
na pewno to, że obejmuje wszystkie paliwa alternatywne. Dzięki
temu w pełni implementujemy unijną dyrektywę, jak również tworzymy ramy i architekturę dla rynku, niezależnie w którą stronę się
on skieruje, zarówno pod względem organizacyjnym, jak też technologicznym. Ustawa ta dość precyzyjnie określa ścieżkę rozwoju
rynku i obowiązki jego uczestników. Mamy wyznaczone cele na poszczególne lata, mamy też ustalone scenariusze w przypadku różnych wariantów rozwoju rynku. Udało się nam również uregulować
kwestie związane z pojazdami autonomicznymi. Kolejną zaletą pol-
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The Polish Act on Electromobility and Alternative Fuels goes
beyond the EU directive. If you compare it to other known
documents, in which aspects is it better?
The Polish Act is very extensive and comprehensive. Its advantage
is that it includes all alternative fuels. As a result, we fully implement the EU directive, as well as create a framework and architecture for the market, regardless of which direction it will take,
both in terms of organization and technology. This Act fairly precisely defines the market development path and the obligations
of its participants. We have set goals for particular years. We also
have scenarios set for different variants of market development.
We also managed to regulate issues related to autonomous
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Stawiając Polskę obok innych państw, należy uznać, że po wprowadzeniu pakietu w postaci ustawy o elektromobilności i ustawy o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu Polska jest z pewnością w
czołówce krajów rozwijających paliwa
alternatywne i elektromobilność.

Rynek elektromobilności w Polsce tworzy się
od podstaw, ale jednak na podwalinach istniejących już struktur. Co może zaburzyć scenariusz
rozwoju tego segmentu?
Pierwszym z problemów jest przyzwyczajenie. To
całkiem normalne – lubimy to co jest, daje nam to
poczucie komfortu i bezpieczeństwa. Kolejna sprawa to środki już zainwestowane w technologie inne
niż paliwa alternatywne i elektromobilność, czyli np.
fabryki produkujące silniki spalinowe. Duża część
z nich jeszcze się nie zamortyzowała. Dlatego koncerny motoryzacyjne, niezależnie od tego jakie ruchy w przestrzeni publicznej wykonują, nie zawsze
są zainteresowane rozwojem elektromobilności. Kolejna potencjalnie problematyczna rzecz to zmiana
myślenia o transporcie i o systemie elektroenerge-
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skiej ustawy są wspomniane już bardzo szeroko zakrojone konsultacje publiczne. Stawiając Polskę obok
innych państw, należy uznać, że po wprowadzeniu
pakietu w postaci ustawy o elektromobilności i ustawy o Funduszu Niskoemisyjnego Transportu Polska
jest z pewnością w czołówce krajów rozwijających paliwa alternatywne i elektromobilność.

vehicles. Another advantage of the Polish Act is the
already mentioned wide public consultation. Putting
Poland together with other countries,
it should be acknowledged that after the introduction of the Act on Electromobility and the Act on the
Low-Emission Transport Fund, Poland is certainly
one of the leading countries developing alternative
fuels and e-mobility.
The e-mobility market in Poland is being created
from scratch, but still on the foundations of existing structures. What can destroy the development scenario of this segment?
The first factor is habits. It’s quite normal – we like
what already exists because it gives us a sense of
comfort and safety. Another issue is funds already
invested in technologies other than alternative fuels
and e-mobility – for example, factories producing
combustion engines. A vast majority of them have
not yet depreciated. Therefore, automotive companies, regardless of what movements they make
in the public space, are not always interested in
the development of e-mobility. Another potentially
problematic issue is a change in thinking about
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Putting Poland together with other
countries, it should be acknowledged
that after the introduction of the Act
on Electromobility and the Act on the
Low-Emission Transport Fund, Poland is
certainly one of the leading countries developing alternative fuels and e-mobility.
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tycznym. Rozwój elektromobilności postępuje równolegle z dużymi zmianami w systemie elektroenergetycznym i w ogóle w myśleniu o energetyce. Zmiany te mogą mu sprzyjać, ale mogą być również postrzegane jako zagrożenie. Elektromobilność może
być bardzo dobrze powiązana z rozproszonymi źródłami energii, ale może się też z nimi wykluczać –
zależnie od zbudowanego modelu i wsparcia rozwoju komplementarnych technologii, głównie magazynowania energii.
Czy pod jakimś względem ustawę o elektromobilności można było napisać lepiej?
Oczywiście, podobnie zresztą jak wiele innych aktów
prawnych. Dlatego ME przygotowało pierwsze uzupełnienia przepisów. Potrzeba wprowadzenia pewnych zmian była dla nas dość jasna już pod koniec
2017 r. Natomiast byliśmy wtedy poddani procedurze w Komisji Europejskiej, która nakazywała nam

Rozwój elektromobilności idzie równolegle z dużymi zmianami w systemie elektroenergetycznym i w ogóle w myśleniu o
energetyce. Zmiany te mogą mu sprzyjać,
ale mogą być również postrzegane jako
zagrożenie.
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transport and the electricity system. The development of e-mobility goes in parallel with major
changes in the electricity system and, in general, in
thinking about energy. These changes may favor
it, but they can also be seen as a threat. E-mobility
can be very well associated with dispersed energy
sources, but it can also be exclusive – depending
on the model built, and the support for the development of complementary technologies, mainly
energy storage.
Was it possible to prepare the Act on Electromobility better in some respects?
Of course, just like many other legal acts. That is
why the Ministry of Energy has prepared the first
complements of regulations. The need for introduction of certain changes was quite clear for us
already at the end of 2017. However, we were then
subjected to a procedure of the European Commission, which ordered us to adopt the Act on

The development of e-mobility goes in
parallel with major changes in the electricity system and, in general, in thinking
about energy. These changes may favor it,
but they can also be seen as a threat.
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jak najszybsze przyjęcie ustawy o elektromobilności. Gdybyśmy
tego nie zrobili, Komisja mogłaby uznać, że nie implementowaliśmy dyrektywy dotyczącej paliw alternatywnych. Poza tym rynek,
który regulujemy ustawą, dopiero powstaje. Trzeba więc sprawdzić, jaka będzie reakcja na przepisy. Wciąż prowadzimy szeroko zakrojone rozmowy z licznymi podmiotami obecnymi na rynku
elektromobilnym i staramy się słuchać ich uwag. Zakładamy,
że zgodnie z rozwojem rynku co najmniej raz w roku trzeba będzie dokonywać ewaluacji i ewentualnie wprowadzać do ustawy
niezbędne zmiany. Jednocześnie chciałem podkreślić, że w procesie konsultacji społecznych Ministerstwo Energii przyjęło ponad
1000 stron uwag od ponad 100 podmiotów. Przepracowanie tych
postulatów i uwzględnienie wielu z nich, tak aby zachować jasność
i spójność przepisów, stanowiło ogromne wyzwanie.

Niektórzy mówią, że elektromobilność może
rozwijać się tylko w krajach bogatych…
To dość skomplikowana kwestia. Aktualnie w elektromobilności i rozwoju paliw alternatywnych rzeczywiście przodują państwa zamożne. Ale tak jest
z każdą technologią. Czy to w rozwoju internetu,
czy sieci telefonii komórkowej – zawsze dominują
państwa bogate ze względu na koszt nowych technologii. Wskazałbym jednak na dwie rzeczy. Niezwykle ważnym graczem na rynku elektromobilności są
Chiny. W przeliczeniu per capita nie są może państwem zamożnym, ale ze względu na potencjał gospodarczy są w stanie zmobilizować ogromne środki i punktowo przeznaczyć je na rozwój danej technologii. Zarówno w Chinach, jak i w Indiach zdiagnozowano, że czysty transport to przyszłość technolo-

Some say that e-mobility can only develop
in rich countries…
It is quite a complicated issue. Currently, prosperous countries are indeed the leaders in e-mobility
and the development of alternative fuels. But that
is the case with every technology. Whether in the
development of the Internet or mobile phone networks, rich countries always dominate due to the
cost of new technologies. I would like to highlight
two things. An extremely important player on the
e-mobility market is China. Per capita, it is not
a wealthy country, but due to its economic potential, it is able to mobilize huge funds and allocate
them to the development of a given technology.
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Electromobility as soon as possible. If we had not done it, the
Commission could have concluded that we did not implement
the directive on alternative fuels. In addition, the market that is
regulated by the Act is just being created. Therefore, we need
to check what the reaction to the regulations will be. We are still
conducting extensive talks with numerous entities present on
the e-mobility market, trying to listen to their comments. We assume that it will be necessary to evaluate and possibly introduce
necessary changes to the Act at least once a year, in line with the
market development. At the same time, I would like to emphasize
that in the process of social consultations, the Ministry of Energy
accepted over 1,000 pages of comments from over 100 entities.
Working out these demands and taking into account many of
them so as to maintain the clarity and consistency of the regulations was a huge challenge.
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giczna, przemysłowa, a zarazem – zdrowotna i środowiskowa. Dlatego moim zdaniem odpowiedź na pytanie czy elektromobilność jest tylko dla bogatych, brzmi – na pewno nie, choć oczywiście w pierwszej
fazie dominują państwa najzamożniejsze, takie jak Norwegia, Holandia czy Niemcy. Niezależnie od tego
elektromobilność będzie służyć również mniej zamożnym krajom.
…które przecież bywają gęsto zaludnione, a więc mają duże potrzeby związane z transportem.
Należy wziąć pod uwagę, że najszybciej urbanizują się państwa położone wzdłuż pasa równikowego.
To tam powstają megamiasta – powyżej 15–20 mln mieszkańców. Utrzymanie pewnego poziomu życia,
choćby jakości powietrza, jak również poziomu zdrowia społeczeństwa bez przejścia na zeroemisyjny
transport jest niemożliwe. Zdają sobie z tego sprawę zarówno decydenci w świecie zachodnim,
jak i w państwach rozwijających się. Szybka urbanizacja, która postępuje wraz z uprzemysłowieniem
krajów tzw. Globalnego Południa, będzie siłą napędową dla elektromobilności. Oczyszczenie miast z zanieczyszczeń generowanych przez transport, chociażby z pyłów PM2,5, PM10, tlenku azotu, siarki, rtęci, jest koniecznością. Ochrona zdrowia jest bardzo kosztowna i będzie pochłaniała w przyszłości jeszcze większą część PKB.
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Both in China and in India, it has been diagnosed that clean transport is a technological, industrial,
health, and environmental future. Therefore, in my opinion, the answer to the question whether
e-mobility is only for rich countries is simple; definitely not, although obviously in the first phase the
most affluent countries like Norway, the Netherlands, or Germany, will dominate. Notwithstanding this,
e-mobility will also serve less prosperous countries.
… which, after all, are densely populated, and therefore have large transportation needs.
It should be taken into account that developing countries located along the equator are the most urbanized. This is where big cities are built – with populations of over 15 to 20 million. The maintenance
of a certain standard of living – even the quality of air, as well as the health level of society – without
the transition to zero-emission transport is impossible. Both decision-makers in the Western world
and those in developing countries are aware of this. Rapid urbanization that progresses along with
the industrialization of countries of the so-called “Global South” will be the driving force for e-mobility.
Cleaning of cities from pollution generated by transport, for example from PM2.5, PM10 dusts, nitric
oxide, sulfur, and mercury, is a must. Health care is very expensive, and it will absorb even more of GDP
in the future.
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moim zdaniem odpowiedź na pytanie czy
elektromobilność jest tylko dla bogatych, brzmi – na pewno nie, choć oczywiście w pierwszej fazie dominują państwa
najzamożniejsze, takie jak Norwegia, Holandia czy Niemcy.

Polski też to dotyczy.
Tak, ponad 45 tys. ludzi w Polsce umiera rocznie w
wyniku zanieczyszczenia powietrza i chorób z tym
związanych. W Chinach czy Indiach wszystkie te liczby są wielokrotnie wyższe.
W moim przekonaniu elektromobilność będzie też
sprzęgnięta z innym niż dotychczas globalnym rozłożeniem rozwoju i potencjału gospodarczego. Gospodarki rozwijające się (jak Chiny, Indie, Brazylia
czy Wietnam), które często nie posiadają rodzimego
przemysłu motoryzacyjnego i związanych z tym korzyści, ale także obciążeń, chętnie będą inwestować
w nowe technologie zapewniające przewagę gospodarczą w XXI wieku.

This also relates to Poland.
Yes, over 45,000 people in Poland die of air pollution and related diseases every year. In China or in
India, these numbers are many times higher.
From my point of view, e-mobility will also be
connected with a different global distribution of
development and economic potential other than
what is currently generally considered. Developing economies, which often do not have domestic
automotive industry and related benefits, but also
burdens (such as China, India, Brazil or Vietnam),
will willingly invest in new technologies ensuring
economic advantage in the 21st century.

ON ELECTROMOBILITY

in my opinion, the answer to the question whether e-mobility is only for
rich countries is simple; definitely not,
although obviously in the first phase the
most affluent countries like Norway, the
Netherlands, or Germany, will dominate.
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Tu mówimy już o obszarach ze znacznie słabiej
rozwiniętą infrastrukturą.
Oczywiście kontrargumentem może być fakt, że
około 1,3 mld ludzi nie ma dostępu do energii elektrycznej. To blisko 1/5 ludzkości. Nie ma ona też zazwyczaj dostępu do dobrej jakości wody pitnej czy
służby zdrowia. Nie zmienia to jednak faktu, że liczba ludzi, którzy będą w stanie pozwolić sobie na zakup auta elektrycznego, przy jego szybko spadającej w ciągu następnych 10 lat cenie, będzie rosła.
Tak jak rośnie klasa średnia w Chinach, niezależnie
od ogromnych dysproporcji w tym państwie. W tej
perspektywie zmniejszy się liczba ludzi bez dostępu do energii elektrycznej. Wpływ na to będzie miał
m.in. rozwój rozproszonych źródeł energii, w tym
również źródeł odnawialnych. Budowa sieci elektroenergetycznej może się okazać w niektórych rejo-

nach, dotychczas jej pozbawionej, zupełnie nieopłacalna. Energia
zasilająca pojazdy elektryczne częściowo będzie wytwarzana lokalnie, w dużej mierze ze źródeł odnawialnych. Oczywiście jak szybko ten proces nastąpi, zależy od tempa spadku ceny baterii, a tym
samym pojazdu elektrycznego oraz tempa rozwoju infrastruktury
do ładowania tych pojazdów i rozproszonych źródeł energii elektrycznej.
A jaki wpływ będzie miała elektromobilność na klimat?
Na pewno jest jednym z istotnych czynników poprawiających jakość powietrza, redukujących emisję zanieczyszczeń i gazów cieplarnianych. Natomiast trzeba pamiętać, że transport jest tylko
jednym ze źródeł emisji. Inne źródła to rolnictwo, budownictwo
i energetyka. Dlatego należy myśleć całościowo. W tym momencie w Unii Europejskiej skupiliśmy się na energetyce, co ma pewne uzasadnienie, ale tylko częściowe. Jeśli spojrzymy na emisję
pochodzącą z rolnictwa czy mieszkalnictwa, to tu jest duże pole
do poprawy efektywności. Podobnie w transporcie. Czy więc elektromobilność poprawi klimat? Sama nie, ale jest z pewnością ważnym czynnikiem, do tej pory zresztą niedocenianym. Obecna elek-
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We’re talking about areas with significantly less
developed infrastructure?
Of course, the counter-argument may be the fact
that about 1.3 billion people have no access to
electricity. It’s almost one-fifth of all humanity. They
do not usually have access to drinking water of
good quality or health care. However, this does not
change the fact that the number of people who will
be able to afford the purchase of an electric car,
with its price falling rapidly over the next 10 years,
will grow. In just the same way the middle class in
China grows, regardless of the immense disproportions in this country. In this perspective, the
number of people without access to electricity will
also decrease. The development of dispersed energy sources, including renewable sources, will have

an influence. The construction of the power grid may turn out to
be, in some areas, so far deprived of it, completely unprofitable.
Some part of electricity supplying electric vehicles will be generated locally, mostly from renewable sources. Of course, the speed
of the process depends on the rate of decline for the price of the
battery and electric vehicle, as well as the pace of infrastructure
development for charging these vehicles, and dispersed electricity sources.
And what will the influence of e-mobility be on the climate?
Certainly it is one of several significant factors improving air quality and reducing pollutant emissions and greenhouse gases. Nevertheless, it should be remembered that transport is one of many
emission sources. Other sources include agriculture, construction, and electricity. We should therefore think comprehensively.
So far, we have focused on electricity in the European Union,
which has some justification, but only partially. If we look at emissions from agriculture or housing, it gives a large field of possibilities here. The same can be said with regard to transport. So, will
e-mobility improve the climate? Not alone, but it is certainly an
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Obecna elektromobilna rewolucja technologiczna, która odbywa się na naszych
oczach, najlepiej pokazuje ten trend
z perspektywy globalnej, Czyli także z perspektywy szczytu klimatycznego COP24
i z perspektywy wyzwań klimatycznych,
które stoją przed państwami całego świata zgromadzonymi w ONZ.

tromobilna rewolucja technologiczna, która odbywa
się na naszych oczach, najlepiej pokazuje ten trend
z perspektywy globalnej, czyli także z perspektywy
szczytu klimatycznego COP24 i z perspektywy wyzwań klimatycznych, które stoją przed państwami
całego świata zgromadzonymi w ONZ. Wyzwanie klimatyczne nie jest wyzwaniem regionalnym, lecz globalnym. Wszystkie wysiłki, które czynimy na rzecz klimatu, muszą stać się wysiłkami globalnymi. Również
te dotyczące czystego, przyjaznego ludziom i środowisku, transportu.

important factor that has not been fully appreciated yet. The present electromobility technological
revolution that is taking place illustrates this trend
best from a global perspective. That is also from
the perspective of the COP24 climate summit and
from the perspective of climate challenges faced
by countries around the world, gathered at the UN.
The climate challenge is not a regional challenge,
but a global challenge. So, all the efforts we make
for the climate must become global efforts. Also,
those regarding transport that is clean and friendly
for both people and environment.
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The present electromobility technological revolution that is taking place now
illustrates this trend best from a global
perspective. That is also from the perspective of the COP24 climate summit and
from the perspective of climate challenges faced by countries around the
world, gathered at the UN.
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Od lat związany z energetyką i transportem. Jako jeden
z pierwszych menedżerów w Polsce rozwijał elektromobilność
i budował sieć stacji ładowania samochodów elektrycznych,
najpierw jako prezes zarządu w Energa-Operator, później jako
CEO w GreenWay Polska. Ukończył ekonomikę transportu na
Uniwersytecie Gdańskim. W swojej pracy skupia się na znalezieniu rozwiązań wygodnych dla użytkowników i dochodowych
dla firmy. Z firmą GreenWay Polska jest związany od początku
jej istnienia.

rafał czyżewski
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For years associated with the power industry and transport.
As one of the first managers in Poland, he developed e-mobility
and built a network of charging stations for electric cars, first as
the President of the Management Board at Energa-Operator,
and later as the CEO at GreenWay Polska. He graduated from
the University of Gdańsk with a degree in transport economics.
In his work he concentrates on finding solutions that are convenient for users and profitable for the company. He has been
associated with GreenWay Polska since its foundation.
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Transport ewoluował, Pan tę ewolucję obserwuje od kilkunastu lat, a w zasadzie w niej uczestniczy. Nawet ją Pan animował
w skali lokalnej.
Na pewno jesteśmy w momencie, w którym w sposobie przemieszczania się będą następować wielkie zmiany. Tracimy coraz więcej
czasu na przemieszczanie się, bo są korki, bo miasta się rozrastają.
Potrzebne są nowe pomysły na to, by te kwestie rozwiązywać. Następuje moim zdaniem renesans komunikacji publicznej. Ci, którzy
traktowali możliwość zamiany transportu miejskiego na własny samochód jako element awansu społecznego, wracają do wspólnych
podróży, bo jest to tańsze i szybsze. Poprawiają się warunki, w jakich
odbywają się podróże. Ja sam mieszkając na co dzień w Trójmieście,
bardzo często korzystam z transportu publicznego.
Następuje moim zdaniem renesans
komunikacji publicznej.
Ci, którzy traktowali możliwość
zamiany transportu miejskiego na
własny samochód jako element
awansu społecznego, wracają do
wspólnych podróży, bo jest to
tańsze i szybsze.

Ja mam w głowie taki Pana obraz sprzed kilku miesięcy. Po
konferencji, zorganizowanej przez Fundację Promocji Pojazdów
Elektrycznych, wsiadł Pan na rower miejski w Warszawie
i pojechał w garniturze na kolejne spotkanie.
To chyba nic dziwnego. Skorzystałem z niskoemisyjnego transportu
(śmiech). W Warszawie jest to znacznie wygodniejsze niż podróżowanie własnym samochodem i szukanie miejsca do zaparkowania.
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In my opinion, there is a renaissance of public transport. Those
who treated the possibility of
converting urban transport
into their own car as an element of social advancement are
returning to joint journeys,
because it is cheaper and faster.

Transport has evolved. You have been observing this evolution for over ten years and basically you have been participating in it and have been even animating it on a local scale.
We are certainly at a moment when the way of moving will be
subject to great changes. We are losing more and more time
to transport because there are traffic jams and cities are growing. New ideas are needed to solve these issues. In my opinion,
there is a renaissance of public transport. Those who treated the
possibility of converting urban transport into their own car as an
element of social advancement are returning to joint journeys,
because it is cheaper and faster. The conditions under which
journeys take place are improving. I live in the Tri-City in Poland
and I often use public transport.
I remember a few months ago, after the conference organized by the Foundation for the Promotion of Electric
Vehicles, you got a city bike in Warsaw and went for the next
meeting dressed in a suit.
Nothing special. I used low-emission transport (laughter). It is
much more convenient in Warsaw than travelling in your own car
and searching for a place to park.
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Czy można pokusić się o taką refleksję, że człowiek ponownie
pojawił się w centrum zainteresowań firm produkujących pojazdy?
Faktycznie trochę tak jest. Zaczęto myśleć o czasie, który można zaoszczędzić, o emisji szkodliwych substancji, o hałasie jaki generuje transport – to wszystko negatywnie wpływa na człowieka. Poszukuje się alternatywnych sposobów przemieszczania się. Bardzo bliska jest mi idea tworzenia stref, po których nie mogą poruszać się
pojazdy spalinowe. Jestem za tym, żeby powstawały ulice handlowe.
Miasta powinny być zwracane ludziom przemieszczającym się na
własnych nogach lub rowerem. To jest sposób na zacieśnianie więzi
społecznych. To bardzo ważne w nowoczesnych miastach. A to,
że przy okazji dbamy o jakość powietrza, to dodatkowy element.

Jakość powietrza w Polsce to jest „palący” problem niezależnie od pory roku. Pan odpowiadał
za zelektryfikowanie taboru użytkowych pojazdów, będąc jeszcze w Enerdze Operator.
To był projekt o charakterze pilotażowym. Staraliśmy się wykorzystać pojazdy elektryczne tam, gdzie
ilość pokonywanych dziennie kilometrów nie jest
duża. Zakupiliśmy wtedy takie zelektryfikowane pojazdy. Wtedy też Energa była prekursorem budowania infrastruktury, a właściwie sieci szybkich ładowarek. Powstały one na terenie Trójmiasta i służą do
dziś. Między innymi za te innowacje w Grupie Energa odpowiadała spółka Enspirion. Wtedy stało się dla
nas jasne, że elektryfikacja w transporcie osobowym
i w transporcie publicznym, bo takie projekty też były
przygotowywane, to jest przyszłość. Być może byliśmy trochę zbyt optymistyczni, jeśli chodzi o rozwój
rynku, bo 5–6 lat temu te prognozy zakładały szybszy wzrost i były bardziej obiecujące, niż to co się wydarzyło. Dziś prognozy czasem nie nadążają za tym,
co dzieje się na rynku. Na pewno jesteśmy w momencie przełomowym.
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Poszerza nam się wachlarz możliwości dostępnych w miastach.
Tak, na rynku jest oferowanych wiele nowych usług. Duży wpływ na
to na pewno miała usługa Uber, która zredukowała koszt podróży pojazdem podobnym do taksówki. Pojawił się car-sharing, carpooling. Nie muszę mieć własnego samochodu, żeby się nim poruszać. Mogę przyjechać do innego miasta koleją i na miejscu wypożyczyć auto na minuty. Ja często poruszam się pomiędzy miastami. Od
kiedy mam możliwość przemieszczania się wygodnie pociągiem pomiędzy miastami, zrezygnowałem z podróży samochodem.

Can you be tempted to think that man has once again appeared in the centre of interest of companies producing
vehicles?
It is like this actually a bit. They started thinking about the time
that can be saved, about the emission of harmful substances,
about the noise that is generated by transport. All of this negatively affects the human being. There are searches for alternative ways of moving. I am into the idea of creating zones where
combustion vehicles cannot drive. I am for shopping streets.
Cities should be returned to people moving on foot or by bicycle.
This is a way to strengthen social bonds. This is very important
in modern cities. And the fact that we care about air quality is an
additional element.

Air quality in Poland is a serious problem
regardless of the season of the year. You were
responsible for the electrification of the fleet
of commercial vehicles while working at Energa
Operator.
It was a pilot project. We tried to use electric
vehicles where the number of kilometres travelled
per day was not large. We bought such electrified
vehicles then. At that time, Energa was the precursor of building infrastructure, actually a network
of fast chargers. They appeared in the Tri-City and
they are still in use today. Among others, Enspirion
was responsible for these innovations in Energa.
Then it became clear to us that electrification in
passenger transport and public transport is the
future, because such projects were also being prepared elsewhere. We may have been too optimistic
about the development of the market, because
5 to 6 years ago these forecasts assumed faster
growth. They were more promising than what has
happened. Today, forecasts sometimes do not keep
up with what is happening in the market. We are
definitely at the turning point.

ON ELECTROMOBILITY

The range of possibilities available in cities is expanding.
Yes, there are many new services on the market. The Uber service, which reduced the cost of travelling by a vehicle similar to
a taxi, definitely had an impact on it. Car-sharing and carpooling
appeared. I do not need to have my own car to move. I can arrive
in another city by train and rent a car for minutes. I often move
between cities. Since I was able to travel comfortably between
cities by train, I gave up travelling by car.
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A co wtedy skłoniło Pana do podjęcia takiego pionierskiego działania?
Nie chciałbym, żeby mylnie postrzegano je jako coś
bardzo dużego. Ale faktycznie byliśmy jednymi z
pierwszych. Było to też związane z poszukiwaniem
nowych obszarów aktywności. Chcieliśmy poszerzyć
zakres świadczonych przez Grupę Energa usług. Zastanawialiśmy się, jakie obszary mogą szybko wzrastać w przyszłości. Jedną z takich przestrzeni była właśnie elektromobilność, a jednym z elementów planu było zamówienie konwersji partii samochodów Seicento ze spalinowych na elektryczne. Były one wykorzystywane przez służby technicznej obsługi odbiorców zajmujące się obsługą układów pomiarowych
w Energa Operator. Dodatkowo Grupa testowała i
udostępniała pracownikom samochody elektryczne,
które były jej własnością.

W 2014 roku pojawiła się dyrektywa, która nakładała na kraje
europejskie obowiązek rozwijania rynku paliw alternatywnych.
Czy Pana zdaniem implementując te przepisy dopiero w 2018
roku, trochę „przespaliśmy” najlepszy moment na działanie?
Na pewno wiele rzeczy można było osiągnąć łatwiej. Gdyby wcześniej pojawiły się przepisy porządkujące pewne kwestie techniczne, wtedy impuls dla rynku byłby szybszy. Z perspektywy czasu widzę, że samo pojawienie się dyrektywy nie odniosłoby skutku bez
odpowiednich warunków rynkowych, które pozwalają rozwijać biznes. Biorąc pod uwagę stan rozwoju rynku pojazdów, ile było dostępnych modeli samochodów elektrycznych dwa lata temu, to nie
wydaje mi się, żebyśmy mieli do czynienia z jakimś boomem, nawet
gdyby te przepisy były wprowadzone wcześniej. Także sądzę, że niewiele straciliśmy. Sam fakt wdrożenia przepisów oceniam dobrze.
Jest to jakiś impuls do rozwoju rynku.

Poznałam kilka osób, które prowadziły „dzienniczki” w czasie tych testów i mówiły mi, że największą trudnością było przestawienie się na procenty zasięgu w baterii i „spalanie” w kWh.
To ciekawe, że właśnie to zapamiętali.

Co konkretnie one dały?
Na pewno przyczyniły się do tego, że więcej osób dyskutuje o elektromobilności, jest zainteresowanych samym tematem czy zakupem
samochodu elektrycznego. Pojawia się więcej osób poszukujących
za granicą używanych samochodów elektrycznych. Same regulacje
porządkujące kwestie związane z budową infrastruktury są bardzo
ważne. Na przykład to, że już nie trzeba mieć pozwolenia na budo-

What prompted you to take such pioneer action?
I would not like this project to be mistaken as something very big. But actually, we were one of the first.
It was also related to the search for new areas of
activity. We wanted to expand the range of services
provided by Energa Group. We were wondering
what areas could grow quickly in the future. One
of those areas was e-mobility, and one of the elements of the plan was to order the conversion of
Seicento cars from combustion to electric ones.
They were used by the technical service dealing
with the operation of measuring systems at Energa
Operator. In addition, the Group tested and made
available its electric cars to employees.

countries to develop the alternative fuels market. In your
opinion, have we missed the best moment to act by implementing these regulations as late as 2018?
Certainly, many things could have been achieved more easily. If
there had been any provisions ordering some technical issues
before, then the movement in the market would be faster. In
retrospect, I see that the directive would not have been effective without the appropriate market conditions that enable
businesses to develop. Taking into account the condition of the
vehicle market development and number of electric car models
which were available two years ago, I do not think that we would
have experienced any boom even if these provisions had been
introduced earlier. Also, I think that we have not lost much. I see
the fact of introducing the regulations as good. It is a drive for
market development.

I met a few people who kept “diaries” during
these tests and told me that the biggest difficulty was to switch to the percentage range in
battery and “burning” in kWh.
It is interesting that they remembered it.

How exactly are these regulation contributing?
They certainly contributed to the fact that more people are
discussing e-mobility. People are becoming interested in the
subject itself and in the purchase of the electric car. There are
more people looking for used electric cars abroad. The provisions
regulating the issues related to the construction of infrastructure
are very important. For example, the fact that you do not need a
building permit to set up a charging station and you do not need
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In 2014, a directive was imposed on European
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Za sprawą elektromobilności w Pana życiu zawodowym też
wydarzyła się rewolucja. Zmienił Pan korporację na kameralną firmę.
Pracując w Enerdze z zespołem, rozważaliśmy wiele opcji dotyczących
tego, jak będzie wyglądał rynek energii i elektromobilności. Widzieliśmy wtedy potencjał i szansę na rozwój właśnie takich firm jak GreenWay. Dlatego zmieniając barwy, łatwo było mi zaangażować się w niewielkiej, jak Pani powiedziała, kameralnej firmie, w której wyzwania menedżerskie są zupełnie inne. GreenWay to firma powstająca w zasadzie od zera, która musi wypracować mechanizmy działania, procesy,
ułożyć sobie relacje, żeby skutecznie budować infrastrukturę przy drogach. Muszę przyznać, że ta praca przynosi wiele satysfakcji.

Wiele osób, z którymi rozmawiam o elektromobilności, interesujących się tematem, mówi o
rozwoju nie z perspektywy wielkich koncernów,
ale dostrzega szansę dla małych firm, dla start-upów, dla firm specjalizujących się w wąskich
dziedzinach.
W pełni się z tym zgadzam, bo jesteśmy naprawdę na
wczesnym rozwoju rynku elektromobilności i on się
na pewno będzie teraz szybko rozszerzał. Można wygenerować tam istotną wartość. Natomiast kluczowe
pytanie jest takie: w jakim modelu biznesowym
i w jakim obszarze. Ryzyko inwestycyjne jest duże
i ono może nie być akceptowalne dla korporacji.
Tutaj jest rola start-upów, firm, które wierzą w idee,
rozumieją punkt, w jakim się znajdują i są w stanie ponieść ciężar ryzyka. Tak naprawdę to one będą ten rynek popychać do przodu. Na pewno wiele pomysłów
nie przetrwa, ale to jest naturalne dla każdego rynku,
który dopiero się rodzi.
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wę, żeby postawić stację ładowania i nie trzeba występować o koncesję na obrót energią. Wystarczy zgłoszenie. Bardzo cenne są deklaracje Ministerstwa Energii, że przepisy będą dopasowywane
do zmieniającego się rynku. Wprowadzane nowelizacje pokazują,
że faktycznie jest to możliwe. Z optymizmem patrzę na rozwój elektromobilności w Polsce.

Thanks to e-mobility, a revolution has also occurred in your
professional life. You have changed the corporation into a
small company.
When I worked with the team at Energa, we considered many
options regarding what the energy and e-mobility markets would
look like. We saw then the potential and opportunity for the
development of such companies as GreenWay. Therefore, it was
easy for me to get involved in a small and, as you said, intimate
company in which managerial challenges are completely different.
GreenWay is a company emerging basically from scratch, which
must develop the mechanisms of action, processes, and establish relationships to effectively build infrastructure at the roads. I
must admit that this job brings a lot of satisfaction.

Many people with whom I have talked about
e-mobility and who are interested in this topic
discuss development, but not from the perspective of large corporations; they see the opportunity for small businesses, start-ups, and companies specializing in narrow areas.
I totally agree with this because we are really at an
early stage in the development of the e-mobility
market and it will certainly be expanding. You can
generate a significant value there. The key question
is: in what business model and in what area. The
investment risk is high, and it may not be acceptable for corporations. This is where the role of
start-ups lies, that is companies which believe in
ideas and understand the point they are in and
are able to bear the burden of risk. In fact, they will
push this market forward. Certainly, many ideas will
not survive, but it is natural for every market that is
just being developed.

ON ELECTROMOBILITY

to apply for a license to trade in energy. All you need is a notification. The declarations of the Ministry of Energy that the regulations will be adapted to the changing market are incredibly valuable. Introduced amendments show that it is actually possible. I
am optimistic about the development of e-mobility in Poland.
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Założenie, że z końcem 2020 roku w Polsce będzie
6400 punktów ładowania, w tym 400 szybkich, to
jest spore wyzwanie. Jak sobie zliczymy, ile to jest
dni, okaże się, że codziennie na mapie powinny
pojawiać się takie punkty ładowania.
Ja na te założenia liczbowe patrzę jak na kierunek
działania. Osobiście uważam, że powinniśmy mieć
znacznie więcej stacji szybkiego i ultraszybkiego ładowania, niż to co jest zapisane w regulacjach.
To jest zalążek?
Tak, ale biorąc pod uwagę terminy…, wydaje mi się to
mało realne, zważywszy na to, ile czasu zajmuje przyłączenie stacji do sieci. Wielu inwestorów prywatnych
nie mając wsparcia w budowie infrastruktury ładowania, na której jeszcze przez jakiś czas nie zarobią, bo
samochodów elektrycznych jest mało, nie podejmie
ryzyka. Bardzo trudno jest dziś uzasadnić inwestowanie tylko prywatnych pieniędzy w budowę infrastruktury. Biorąc pod uwagę możliwość pozyskania finansowania, znalezienia lokalizacji, zaprojektowania przyłączy, to wydaje mi się, że do 2019 roku wiele się nie

Impuls został dany rynkowi i to już się
będzie dalej toczyło. Ten przyrost infrastruktury nastąpi, ale nie będzie on
tak gwałtowny.
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The assumption that there will be 6,400 charging points in Poland, including 400 fast ones
at the end of 2020, is a huge challenge. When
we count the number of days, it turns out that
there should be new charging points appearing
on the map every day.
I look at these assumptions as the direction of action. Personally, I think that we should have many
more fast and ultra-fast charging stations than what
is written in the regulations.
Is it, then, just the beginning?
Yes, but taking into account deadlines... it seems
to me that it is unrealistic, considering how long it
takes to connect the station to the network. Many
private investors – who have no support in the construction of charging infrastructure on which they
will not make money for some time because there
are too few electric cars – will not take risks.
It is very difficult today to justify investing only
private money in the construction of infrastructure.
Considering the possibility of obtaining financing, finding a location, and designing connections,
it seems to me that not a lot will happen in the

The drive has been provided
to the market and it will continue.
The necessary infrastructure growth
will take place, but it will not be
so rapid.

A co dałoby teraz, na tym wczesnym etapie rozwoju, wprowadzenie jakichś udogodnień, subsydiów dla osób już decydujących się na zakup elektrycznego samochodu?
Posiadanie i prowadzenie samochodu elektrycznego samo w sobie jest rzeczą bardzo przyjemną. Taki samochód daje wiele radości. Nie spotkałem jeszcze osoby, która byłaby niezadowolona z faktu, że podjęła decyzję o zakupie samochodu elektrycznego. To są
osoby, które są pasjonatami i takie niedogodności jak korzystanie z
przedłużacza czy szukanie możliwości ładowania w czasem naprawdę dziwnych miejscach ich nie zniechęcają. To są ludzie gotowi na

Co konkretnie dzięki niej zyskali?
Bezpłatne parkowanie, możliwość korzystania z buspasów, później możliwość wjazdu bez opłat do stref
niskoemisyjnych – to są istotne dla nich przywileje.
Ważne są też nowe bodźce, które miałyby wpływ na
pobudzenie rynku, szczególnie tej strony popytowej.
W pierwszej kolejności zniesienie akcyzy (na co cały
czas czekamy), a później być może jakaś forma dopłat, kiedy już zostanie uruchomiony Fundusz Niskoemisyjnego Transportu. Na pewno istotny byłby dalszy rozwój infrastruktury do ładowania samochodów,
mówię tu o infrastrukturze publicznej, a także coś o
czym chyba do tej pory nie mówiono – rozwój infrastruktury nocnego ładowania tam, gdzie ludzie mieszkają, czyli na osiedlach mieszkaniowych.
Tutaj dobrych przykładów kooperacji jak na razie
mamy jak na lekarstwo.
Dostęp do ładowania w trakcie dnia, kiedy ludzie się
przemieszczają ze względów zawodowych czy rodzin-
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Pojawi się nowa rola operatorów systemów dystrybucyjnych,
którzy będą budować punkty ładowania.
I będą je następnie przekazywać w drodze przetargów innym podmiotom, ale na pewno prywatni inwestorzy też będą działać i to jest
najważniejsze. Wyznaczyliśmy pewien kierunek, a mniej istotne jest
to, ile dokładnie będzie tych punktów ładowania w 2020 roku. O liczby bym się nie spierał.

zmiany, zainteresowani nowościami, ochroną środowiska, często też bardziej majętni niż krajowa średnia.
Dla nich wprowadzenie ustawy jest szalenie ważne.
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wydarzy w zakresie projektów, które zostaną zainicjowane po wejściu w życie przepisów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Ale w sumie nie to jest najważniejsze. Impuls został dany
rynkowi i to już się będzie dalej toczyło. Ten przyrost infrastruktury
nastąpi, ale nie będzie on tak gwałtowny.

There will be a new role for distribution system operators
who will build charging points.
And they will transfer them to other entities by way of tenders,
but certainly private investors will also work, and this is the most
crucial thing. We have set a certain direction and it is less important how many of these charging points will appear in 2020. I
would not argue about the figures.
What would the introduction of some facilities and subsidies
for those already deciding to buy an electric car give us at
this early stage of development?
Having and driving an electric car is a very pleasant thing. Such
a car gives a lot of joy. I have not met a person who would be
dissatisfied with the fact that he or she decided to buy an electric
car. These are enthusiasts who are not discouraged by such
inconveniences as using an extension cable or searching for a
charging station in really strange places. These are people ready

for changes, interested in new products, environmental protection, and who are often wealthier
than the national average. For them, the introduction of the Act is of paramount importance.
What exactly did they gain thanks to it?
Free parking, the ability to use bus lanes, and the
possibility of entering low-emission zones without
fees – these are privileges essential to them. New
incentives that would have an impact on stimulation of the market – especially on the demand side
– are also vital. In the first place, abolishment of
excise duty (which we are waiting for all the time),
maybe some form of subsidies once the Low-Emission Transport Fund has been launched. For sure
further development of car charging infrastructure
would be fundamental. I mean public infrastructure. And also, something that has not been talked
about until now – night charging infrastructure
where people live, i.e. in housing estates.
In that area, we have very few examples of good
cooperation.
Access to charging during the day when people
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scope of the projects that will be initiated after the adoption of
the provisions of the Act on Electromobility and Alternative Fuels
by 2019. But all in all, this is not the most important thing. The
drive has been provided to the market and it will continue. The
necessary infrastructure growth will take place, but it will not be
so rapid.
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nych, już jest zapewniony i cały czas wzrasta, ale kwestia możliwości ładowania samochodu w nocy, tam
gdzie jest zaparkowany, to sprawa trochę pomijana,
a bardzo ważna. Udostępnianie miejsc do ładowania
mieszkańcom osiedli, z perspektywy użytkowników,
żywotności baterii czy systemu elektroenergetycznego, jest szalenie ważne. Powinno się promować ten
temat i rozmawiać z przedstawicielami osiedli, tłumacząc, że udostępnienie zwykłego gniazdka rozwiązuje
problem nocnego ładowania, jest proste i tanie.
Dla właściciela samochodu jest to niezwykle wygodne.
I mamy dylemat: kij czy marchewka? Zachęcać
czy nakazywać udostępnianie takiej prostej infrastruktury?
Wymaga to pewnego wsparcia, jakichś wskazówek,
przepisów, które dawałyby możliwość rozmawiania ze spółdzielniami i zarządcami osiedli na ten temat. To może być także narzucenie pewnych zadań
operatorom systemów dystrybucyjnych, którzy będą

mieć obowiązek instalowania gniazdek z podlicznikami w halach garażowych czy na parkingach podziemnych należących do spółdzielni mieszkaniowych. Moim zdaniem trochę zapomniano o tym temacie, bo w ustawie mówi się tylko o nowych budynkach, a miasta już
przecież istnieją i jakoś trzeba rozwiązać kwestię nocnego ładowania w przypadku mieszkańców starszych osiedli. Ci, którzy mieszkają
w domkach jednorodzinnych, problemu nie mają, tam kwestia jest
prosta.
Samochody się pojawią, będziemy mieli je gdzie ładować, będziemy zwiększać w miksie energetycznym udział OZE, ale pozostaje jeszcze kwestia obsługi samych pojazdów.
Nastąpi zmiana w strukturze zatrudniania w obszarze napraw samochodów. To jest kwestia bezsprzeczna. Pracownik warsztatu nie
będzie miał do czynienia ze smarami, olejami. Serwisowanie to będzie w znacznej mierze elektronika.
Wiele mówi się o predykcji w nowej elektrycznej odsłonie motoryzacji.
Tak, to samochód sam będzie decydował, kiedy i co należy wykonać, jak go serwisować. Być może regularne wizyty w warsztatach
w ogóle nie będą konieczne, bo w razie potrzeby przyjedzie mobilny warsztat, a część napraw będzie mogła odbywać się zdalnie. Pod
tym kątem będzie widać wyraźne zmiany.
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move for professional or family reasons is already
provided and is growing all the time, but the issue
of the possibility of charging the car at night, where
it is parked, is a little overlooked, but a very important matter. It is extremely important to provide
the residents of housing estates with places for
charging from the perspective of users, battery life,
or power system. This topic should be promoted,
and we should explain to housing estate representatives that providing an ordinary socket solves the
problem of night charging, is simple, and cheap.
It is extremely convenient for the car owner.
We have a dilemma: a stick or a carrot? Encourage or order making such a simple infrastructure available?
This requires some support, guidelines, and regulations that would give the opportunity to talk with
housing cooperatives and housing estate managers

about this topic. It may also require imposing certain tasks on
distribution system operators who will be required to install sockets with sub-meters in garage parks or in underground car parks
belonging to housing co-operatives. In my opinion, this topic was
forgotten a bit, because the Act defines only new buildings, and
the cities already exist, and somehow the issue of night charging in case of residents living in older housing estates should
be solved. Those who live in single-family houses do not have a
problem, the issue is simple there.
Cars will appear. There will be places to charge them. We will
increase the share of RES in the energy mix, but there is still
the issue of servicing the vehicles.
There will be a change in the structure of employment in the area
of car repairs. This is unquestionable. The car service workshop
employee will not have to deal with lubricants or oils. Servicing
will be largely about electronics.
Much is said about new electric cars being smart.
Yes, the car will decide when and what should be done, how to
service it. Perhaps regular visits in car service workshops will not
be necessary because, if necessary, a mobile service will arrive
and some repairs can be carried out remotely. So, the changes
will be clearly seen from this perspective.
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To jest bardzo ważny temat z perspektywy
edukacyjnej, jeśli chodzi o życie w mieście.
Trzeba tu czerpać z doświadczeń innych
krajów. Tam gdzie regulacje wprowadzano
kilka czy kilkanaście lat temu, tam świadomość ekologiczna mieszkańców jest znacznie większa.

A co nam przyniesie następna dekada?
Więcej modeli samochodów, z większym zasięgiem
na jednym ładowaniu, które będą tanieć. Koncerny
wiele robią, aby obniżać koszty produkcji. Na pewno
niebawem będziemy wykorzystywali usługi ultraszybkiego ładowania. To wszystko będzie się przekładało na obniżenie emisji szkodliwych substancji w miastach i obniżenie hałasu. Wierzę, że będą się pojawiać
strefy niskoemisyjnego transportu, że znajdą się już
niebawem odważni. To jest bardzo ważny temat
z perspektywy edukacyjnej, jeśli chodzi o życie w mieście. Trzeba tu czerpać z doświadczeń innych krajów.
Tam gdzie regulacje wprowadzano kilka czy kilkanaście lat temu, tam świadomość ekologiczna mieszkańców jest znacznie większa.

What will the next decade bring us?
More car models with a larger range on one charge
which will be cheaper. Concerns do a lot to reduce
production costs. Surely, we will soon be using
ultra-fast charging services. All this will result in the
reduction of harmful emissions and noise in cities.
I believe that low-emission transport zones will appear and that there will soon appear brave entities.
This is a very significant topic from an educational
perspective when it comes to living in a city.
The experience of other countries should be taken
into account. In countries where regulations were
introduced a few or a dozen years ago the ecological awareness of residents is much higher.
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This is a very significant topic from an
educational perspective when it comes to
living in a city. The experience of other
countries should be taken into account.
In countries where regulations were
introduced a few or a dozen years ago
the ecological awareness of residents is
much higher.
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Prezes zarządu Nextbike Polska S.A.
Menedżer z wieloletnim doświadczeniem
w zarządzaniu na styku B2B i B2C. Zanim trafił
do Nextbike, budował biznes w Polsce i Rosji dla
Sodexo. Ukończył Uniwersytet Łódzki oraz program MBA na kanadyjskim Quebec University.
Prywatnie jest wielkim entuzjastą dwóch kółek,
ale widzi też realne problemy wynikające z rozrastania się miast i zmian w strukturze społecznej, jakie zachodzą na naszym kontynencie.
W swojej pracy stawia na otwarcie na nowe
technologie i wyspecjalizowanie się w dostarczaniu najlepszych usług mobilności.

Phe President of the Management Board
of Nextbike Polska S.A. He is a manager
with many years of experience in management in the field of B2B and B2C. Before he
found himself at Nextbike, he conducted
business activities for Sodexo in Poland and
Russia. He graduated from the University of
Łódź and he completed a MBA program at
the Canadian University of Quebec. Privately, he is a great enthusiast of cars, but he
also sees real problems resulting from the
growth of cities and changes in the social
structure that occur on our continent.
In his work, he focuses on opening up to
new technologies and specializing in providing the best mobility services.
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Elektryczny rower przebojem zdobywa świat.
W 2017 roku Szwedzi uznali go za najbardziej pożądany prezent świąteczny. Co daje użytkownikowi elektryczny rower?
Przede wszystkim – poczucie wolności. Już nie trzeba
się męczyć, żeby wjechać pod górkę: mogę przyjechać
do pracy bez obaw o to, że polegnę na najbliższym
pagórku. Mogę w tym samym czasie pokonać dłuższy
dystans. Warto tu zaznaczyć, że są dwa rodzaje rowerów z napędem elektrycznym. Tak naprawdę w Polsce mamy do czynienia z „pedelecami”, czyli zelektryfikowanymi rowerami, w których napęd elektryczny
wspiera pedałowanie. Bez naszego udziału elektryczny napęd nie zadziała. Drugi typ to rower, który może
jechać, nawet kiedy nie pedałujemy, czyli motorower.
Kiedy mówimy „rower elektryczny”, mamy na myśli
ten pierwszy typ pojazdów.
Gdzie Polacy mogą się sami przekonać, że rower
elektryczny ma wiele zalet? Na razie skala inwestycji w ten środek transportu nie jest duża, ale
chyba już widać, czy się sprawdza?

Miasta, które nie chcą wpuszczać
do swoich centrów kierowców podstarzałych diesli, powinny zaproponować
mieszkańcom coś w zamian. Rowery
są dobrym pomysłem.

The electric bike is conquering the world. In
2017, the Swedes recognized it as the most desirable holiday gift. What does the electric bike
offer to the user?

Cities that do not want to allow older
diesel vehicles to enter their centres
should offer residents something in
return. Bikes are a good idea.
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Above all – a sense of freedom. You do not have
to worry anymore about going uphill: I can arrive
at work without worrying that I will fail to climb
the nearest hill. I can at the same time cover a
longer distance. It should be noted that there are
two types of bikes with an electric drive. In fact, in
Poland we deal with “pedelecs” (electrified bikes) in
which the electric drive supports pedalling. Without
human interference, the electric drive will not work.
The other type is a bike that rides even when you
do not pedal (a moped). When we say “an electric
bike” we mean the first type of the above-mentioned vehicles.
How can Poles see for themselves the many
advantages of the electric bike? Currently, the
scale of investment in electric bikes isn’t all that
big, but it is working.

Ja z wielką radością zauważam panów w garniturach, którzy wkładają teczki albo plecaki do koszy
rowerowych i tak podróżują ze spotkania
na spotkanie. Mój znajomy lekarz, który pojechał
na sympozjum do Amsterdamu, był zaskoczony,
że tam rower to pojazd dla wszystkich. Najbardziej demokratyczny pojazd, jaki widział. Jeździli wszyscy, więc i on pozbył się uprzedzeń i ruszył
za tłumem.
To jest ciekawy wątek. Ta demokratyzacja w przestrzeni miejskiej wybrzmiewa coraz częściej w wielu
dyskusjach odnośnie przyszłości miast.

[ROZMOWY]

Rowery elektryczne są obecne od Chin przez Nową Zelandię, wspomniane USA, po kraje skandynawskie. Dla władz
miast stanowią pewne wyzwanie, ale jednocześnie mogą stać
się wsparciem w walce z zanieczyszczeniami pochodzącymi z
transportu.
Miasta, które nie chcą wpuszczać do swoich centrów kierowców
podstarzałych diesli, powinny zaproponować mieszkańcom coś w
zamian. Rowery są dobrym pomysłem. Dziś rower w mieście to nie
tylko proste dwa kółka. To rowery cargo, bardzo cenione za funkcjonalność, rowery elektryczne, trójkołowce dla osób starszych lub mających problemy ze zdrowiem. Na ulicach miast widać tandemy z

wypożyczalni, rowery dla dzieci. Wachlarz możliwości
jest bardzo szeroki. Co ważne, polskie miasta wyznaczyły kierunki rozwoju dla innych. My byliśmy pionierami w kwestii dopłacania do rowerów publicznych
i traktowania ich jak równoprawnego środka transportu publicznego.
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Tak. Już po pilotażowym wdrożeniu w Warszawie widzimy, że elektryczne rowery są bardzo dobrze odbierane. Bardzo ważne jest to,
że w tym konkretnym mieście są one wypożyczane średnio o 30
procent częściej niż rowery konwencjonalne. Tak jak powiedziałem,
mamy system w Warszawie, niebawem uruchomimy rower metropolitalny w Trójmieście. Planujemy pilotaże w mniejszych miastach,
gdzie pojawią się wszystkie typy rowerów. Według danych z Waszyngtonu, Baltimore czy San Francisco rowery elektryczne zostały
bardzo dobrze przyjęte. Szczególnie w San Francisco, gdzie ukształtowanie terenu wymaga od rowerzystów tężyzny fizycznej, są bardzo atrakcyjną alternatywą. W Waszyngtonie pokonują one codziennie 10 razy więcej mil niż rowery klasyczne.

Electric bikes are present from China through New Zealand,
the aforementioned USA, to Scandinavian countries. There is
a certain challenge for city authorities, but at the same time
they can be a support when combating pollution caused by
traditional transport.
Cities that do not want to allow older diesel vehicles to enter their
centres should offer residents something in return. Bikes are a
good idea. Today, a bike in the city is not just simply two wheels.
These are cargo bikes, very much appreciated for their functionality; electric bikes, tricycles for the elderly or those with health
problems. Rented tandems or children’s bikes can be noticed on
city streets. The range of possibilities is very wide. The important

thing is that Polish cities have set development directions for others. We were the pioneers in paying
extra costs for public bikes and treating them as an
equal means of public transport.
I am very happy to notice men in suits who put
their briefcases or backpacks into bike baskets and travel from meeting to meeting. My
friend, who is a doctor, went to a symposium
in Amsterdam and he was surprised to see that
the bike was a vehicle for everyone. The most
democratic vehicle he had ever seen. Everyone
travelled, so he also got rid of prejudices and
followed the crowd.
This is an interesting issue. This democratization
in urban space is more and more often heard of in
many discussions about the future of cities.
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Yes. After the pilot implementation in Warsaw, we can see that
electric bikes are being very well-received. It is vital that in this
particular city that they are being rented on average 30% more
often than conventional bikes. As I said, we have a system in
Warsaw, and soon we will launch a metropolitan bike in Tricity.
We plan pilot projects in smaller cities where all types of bikes will
appear. According to data from Washington, Baltimore, or San
Francisco, electric bikes have been very well-received. Especially
in San Francisco, where the city topography requires physical fitness from cyclists, it is a very attractive alternative. In Washington,
e-bikes travel ten-times more miles every day than classic bikes.
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Druga kwestia to „przełamanie się”.
To fakt, ale jeżdżenie rowerem jest już modne.
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Rozmawiając o rowerze elektrycznym, nie możemy uciec od tematów związanych z energetyką. I tu muszę przywołać słowa prezesa PSE, który
w rozmowie przeprowadzonej na potrzeby książki, wspomniał o egalitaryzacji w energetyce. Nie
brakuje przykładów miejsc, gdzie rower zapobiega wykluczeniu. Tam, gdzie trzeba daleko dojść
do stacji kolejowej, autobusy jeżdżą rzadko albo
wcale…
Rower daje przewagę. Zbudowanie systemu wypożyczalni miejskiej, choć stanowi dla samorządu wyzwanie, jest o wiele mniej skomplikowane i kosztowne, niż się może wydawać. Dodatkowo władze ograniczają zanieczyszczenia, zwłaszcza szczególnie szkodliwego pyłu PM2,5 emitowanego przez silniki wysokoprężne. Mieszkańcy więcej się ruszają. Takie są doświadczenia samorządów, które już się na rowery
zdecydowały.

Wyzwaniem na pewno jest finansowanie, ale już widać po polskich miastach, w których Nextbike jest obecny (a jest ich ponad 40), że rower to dobra inwestycja.
Najlepsza inwestycja – jeśli myśli się o nim jako o elemencie całego systemu, jeśli wykorzystuje się multimodalność w mieście. Planując wdrożenie takiego systemu, trzeba zdecydować się na typ stacji,
określić ich liczbę, wybrać typy rowerów. Im bardziej ambitne plany i
bardziej rozbudowany system, tym większe wyzwanie i droższy
CAPEX. W tym roku aura jest bardzo łaskawa, rowery miejskie wystartowały zacznie wcześniej.
Zatem jest więcej kosztów i macie klęskę urodzaju?
(śmiech) Na to wygląda. Przed nami budowa systemu opartego w
pełni o rowery elektryczne, do tego dostępne cały rok.
Nareszcie. Skoro w Skandynawii dzieci podróżują do szkół rowerem cały rok, to i u nas jest to możliwe. Naprzeciw potrzebom użytkowników rowerów wychodzą producenci odzieży.
Rower naprawdę może zastąpić samochód.
Oczywiście, że może. Wiele osób świadomie rezygnuje z samochodów. Jeśli nie robią tego z powodu zanieczyszczeń powietrza, to
zwyczajnie liczą: ile kosztuje parkowanie, serwisowanie, ubezpieczenie. Do tego świadomość, że samochód przez większość swojego
życia stoi, a nie jeździ… Ale żeby zrezygnować z samochodu muszę
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The second issue is “to break oneself”.
True, but riding a bike is already trendy.
When talking about the electric bike, we cannot escape from energy-related topics. And
here I must recall the words of the president
of the PSE who, during a conversation I held
with him for the needs of the book, mentioned
unification in the energy sector. There are many
examples of places where the bike prevents exclusion. Wherever you have to go a long way to
reach the railway station, buses go there rarely,
or not at all.
The bike gives you an advantage. Building a city
rental system, although it is a challenge for local
governments, is much less complicated and expensive than it may seem. In addition, the authorities
gain a reduction in pollution, especially the particularly harmful PM 2.5 dust emitted by diesel engines.
Residents are more active. These are the experiences of the local governments who have already
decided to introduce bikes.

The financial aspect is certainly a challenge, but it can already be observed that in Polish cities in which Nextbike
is present (and there are over 40 of them), the bike is
a good investment.
The best investment – if you think of it as an element of the
whole system, if multimodality is used in the city. When planning the implementation of such a system, a decision on the
type of station, indication of their number, selection of types of
bikes has to be made. The more ambitious the plans and the
more extensive the system the greater challenge and the more
expensive CAPEX. This year the weather is very nice, so city bikes
started earlier.
So, are there more costs and do you have an oversupply?
(Laughter) It seems so. We face the construction of a system
based entirely on electric bikes available all year round.
Finally. After all, if children in Scandinavia travel to school
by bike all year round, it is possible in Poland as well. Clothing manufacturers respond to the needs of bikers. The bike
can really replace the car.
Of course they can. Many people intentionally resign from cars.
If they do not do it due to reasons connected with air pollution,
they simply consider how much parking, servicing, and insurance
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Wiele osób świadomie rezygnuje
z samochodów. Jeśli nie robią tego
z powodu zanieczyszczeń powietrza,
to zwyczajnie liczą: ile kosztuje parkowanie, serwisowanie, ubezpieczenie.

No dobrze, ale czy wraz z rozwojem i dostępnością rowerów elektrycznych w systemach miejskich nie będzie tak, że wypożyczenie będzie tylko
dla tych nowoczesnych i scyfryzowanych mieszkańców?
To bardzo ważna kwestia. Trzeba pamiętać, że nie każdy ma smartfon (z różnych powodów), nie każdy chce
dokonywać płatności kartą. To kolejne wyzwanie dla
planujących miejskie systemy. Na świecie są wdrażane systemy zintegrowane z kartami miejskimi, prepaidowe, abonamentowe – pomysłów jest wiele. Ważne, żeby rozwiązanie odpowiadało potrzebom mieszkańców, żeby pogoń za nowoczesnością nie przysłoniła potrzeby funkcjonalności wybranego rozwiązania.
Proces wypożyczenia roweru zaczyna się od rejestracji
i pobrania opłaty inicjalnej, potem można jeździć. Wypożyczenie zamyka oddanie pojazdu i rozliczenie czasu wypożyczenia. Jeśli powstaje system publiczny, to
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mieć pewność, że w razie potrzeby będę mógł skorzystać z taksówki czy samochodu z miejskiej wypożyczalni. Muszę mieć zaufanie do operatora, że nie zostanę „na lodzie”. W Kopenhadze co czwarta rodzina
ma rower cargo.

fees cost. Furthermore, the fact that the car sits,
rather than drives, for most of its life. But to give up
the car, I need to be certain that I will be able to use
a taxi or a car from a municipal rental company, if
necessary. I need to have confidence in the operator that I will not be “left in the lurch”. In Copenhagen, every fourth family has a cargo bike.
In addition to the development and availability
of electric bikes in urban systems, will there not
be a situation where the rent is only available
for these modern and digitized residents?
This is a very important issue. It should be remembered that not everyone has a smartphone (for
various reasons) and not everyone wants to pay
by card. This is another challenge for the designers of urban systems. All over the world, there are
systems integrated with city cards, prepaid cards,
and subscription cards. There are a lot of ideas. It
is important that the solution suits the needs of
residents so that the pursuit of modernity would
not overshadow the need of the functionality of a
chosen solution. The bike rental process starts with
registration and collection of the initial payment,
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Many people intentionally resign from
cars. If they do not do it due
to reasons connected with air pollution,
they simply consider how much parking,
servicing, and insurance fees cost.
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on powinien uwzględniać potrzeby i możliwości skorzystania z niego przez różnych użytkowników. Dlatego tak uczulam na kwestie związane z rozwiązaniami
w pełni odbywającymi się w sieci, bez stacji i terminali.

Czytałam, że na świecie rocznie sprzedaje się ich już blisko
100 milionów. Optymiści liczą, że w ciągu najbliższych 30 lat
na świecie sprzedanych zostanie 2 miliardy rowerów elektrycznych.
Potencjał jest ogromny! W odróżnieniu od samochodu elektrycznego rower nie potrzebuje nawet drogiej infrastruktury szkieletowej
do ładowania, której oczekują od władz kierowcy.

Jeżeli rower elektryczny to taki doskonały produkt, to może powinien powstać flagowy polski
rower elektryczny, a nie samochód?
Polski samochód elektryczny jest potrzebny zarówno gospodarce, jak i użytkownikom. Rower oczywiście
można zbudować znacznie łatwiej. Taka produkcja
nie wymaga też ogromnych nakładów. Na razie widzę,
że mamy szansę zyskać producentów pojazdów, które są czymś więcej niż rower, ale nie są to jeszcze samochody. Chyba do najbardziej znanych rozwijanych
dziś projektów tego typu („made in Poland”) należy
Triggo. Rower elektryczny, który powstałby na masową skalę w Polsce, doskonale pozwalałby uzupełniać
ofertę miejskich wypożyczalni. Gdyby był przystępny
cenowo, to wróżę mu sukces także wśród odbiorców
indywidualnych.

Pojazdy elektryczne zasilane odnawialną energią to niemal
sztandarowe hasło entuzjastów tego typu rozwiązań.
Naturalnie. Rower elektryczny jest na pewno kluczowym pojazdem elektrycznym dla przyszłości multimodalnego, ekologicznego,
efektywnego kosztowo, przyjaznego dla użytkowników transportu publicznego. Powinien działać w symbiozie z miastem, z użytkownikami.

then you can ride. The rental is closed with the
return of the bike and settlement of the rental time.
If a public system is created then it should include
the needs and possibilities of using the system by
different users. That is why I point out the issues
related to solutions that are fully online, without
stations or terminals.

I have read that nearly 100 million electric bikes are sold
every year all over the world. Optimists believe that over the
next 30 years, two billion electric bikes will be sold around
the world.
The potential is huge! Unlike the electric car, the bike does not
even need an expensive backbone charging infrastructure, expected from authorities by drivers.

If the electric bike is such an excellent product,
then maybe a flagship Polish electric bike, not
a car, should be manufactured?
A Polish electric car is needed for both economy
and users. Of course, the bike can be constructed
much easier than a car. Such manufacturing does
not require huge expenditure either. For now, I see
that we have a chance to gain manufacturers of
vehicles that are something more than a bike, but
these are not cars yet. Triggo probably belongs to
the most well-known projects of this “made in Poland” type today. The electric bike, which would be
manufactured on a massive scale in Poland, would
perfectly complement the offer of city rental companies. If it were affordable, I expect it would be a
great success also among individual customers.

For operators, electric bikes are also an energy issue, because we have to think of the place for charging. The ideal
solution would be to produce and store energy locally for the
needs of bike charging stations.
This would reduce the costs associated with the construction of
connections, and in the future, it would even be possible to earn
money on such storage. This is an interesting business issue that
will surely develop.

Dla operatorów rowery elektryczne to zagadnienie także energetyczne, bo musimy zatroszczyć się o miejsce do ładowania.
Ideałem byłoby lokalnie wytwarzać i magazynować energię na
potrzeby stacji ładowania rowerów.
Pozwoliłoby to ograniczyć koszty związane z budową przyłączy,
a w przyszłości może umożliwiłoby nawet zarabianie na niej. To ciekawy wątek biznesowy, który będzie się na pewno rozwijał.
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Electric vehicles powered by renewable energy are almost
a flagship slogan of enthusiasts of this type of solutions.
Naturally. The electric bike is definitely a key electric vehicle for
the future of multimodal, green, cost-effective, and user-friendly
public transport. It should work in symbiosis with the city and
users.
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Widać, że Polacy się do współdzielenia
przekonują. Możemy kreować w tym obszarze trendy, implementować nasze rozwiązania w Europie. Nowoczesny
bike-sharing w Polsce rozwija się prawdopodobnie najszybciej w Europie – Polacy
pokochali rowery miejskie.

Polskie metropolie są zatłoczone, ludzie godzinami stoją w korkach. To powoduje frustracje. Zrywane są więzi pomiędzy mieszkańcami miast. Do
tego dochodzi sezonowe zanieczyszczenie powietrza w gminach miejsko-wiejskich. Nie możemy liczyć na to, że wszyscy solidarnie wymienią
samochody spalinowe na elektryczne, żeby chociaż wyeliminować zanieczyszczenia pochodzące
z transportu.
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Rozsądne byłoby też jego współdzielenie, a więc
wypożyczalnie.
Widać, że Polacy się do współdzielenia przekonują.
Możemy kreować w tym obszarze trendy, implementować nasze rozwiązania w Europie. Nowoczesny bike-sharing w Polsce rozwija się prawdopodobnie najszybciej w Europie – Polacy pokochali rowery miejskie. Liczba wypożyczeń jest z roku na rok coraz większa. Teraz czas na pilotaże i testy poważnych systemów miejskich i firmowych, opartych nie tylko o rowery tradycyjne, ale też elektryczne i elektryczne cargo.

Sharing the bikes seems reasonable, so a bikesharing system in action.
It can be seen that the Poles are more and more
willing to share products. We can create trends
in this area and implement our solutions across
Europe. Modern bike sharing in Poland is probably
the fastest developing idea in Europe – the Poles
have fallen in love with city bikes. The increase in
the number of rentals is growing year by year. Now
it is the time for pilot projects and tests of major
urban and company systems, based not only on
traditional bikes, but also on electric and electric
cargo bikes.
Polish metropolises are crowded; people get
stuck in traffic jams for hours. This causes frustration. The ties between city residents are broken. Additionally, there is seasonal air pollution
in urban-rural communes. We cannot believe
that everyone will jointly replace combustion
cars with electric cars, at least to eliminate pollution caused by transport.
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It can be seen that the Poles are more and
more willing to share products. We can
create trends in this area and implement
our solutions across Europe. Modern
bike sharing in Poland is probably the
fastest developing idea in Europe – the
Poles have fallen in love with city bikes.
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Otóż to. Zamienienie 1:1 samochodów spalinowych
na elektryczne nie rozwiązuje też problemu korków. Trzeba więc znaleźć jakiś sposób, żeby nie pojawiało się na ulicach tak wiele aut, dużych aut, w których siedzi tylko jedna osoba… Życzyłbym też sobie,
żeby uczciwie podchodzono do kontroli pojazdów
spalinowych. Jeśli ktoś świadomie wycina filtr DPF, to
niech poniesie tego konsekwencje. Jeśli pojazd służący transportowi odpadów nie spełnia norm jakości spalin – niech jego właściciel poniesie konsekwencje. Każdego dnia widzę w centrum miasta samochody zostawiające czarną chmurę dymu za sobą! Często
są to samochody dostawcze, zdarzają się i taksówki.
Uczciwość względem nas samych i sąsiadów nakazuje
przestrzeganie prawa. Nie można świadomie truć siebie i innych. Nie widzę dla tego usprawiedliwienia.
Powinny być za to surowe kary.

Polacy poświęcają średnio 41 minut dziennie na dojazd do pracy. Płacą za jazdę autem średnio 4–6 razy więcej niż za komunikację miejską, mimo to jeżdżą samochodami osobowymi. Dlaczego?
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Well, that’s it. One-to-one replacement of combustion cars with electric cars does not solve the
problem of traffic jams. So, we have to find a way to
reduce the number of cars in the streets – big cars
in which only one person is sitting. I would also like
people to have an honest approach towards the
control of internal combustion vehicles. If someone
knowingly cuts out the DPF filter, let them bear the
consequences. If a vehicle used for waste transport
does not meet the exhaust quality standards, let its
owner bear the consequences. Every day in the city
centre I see cars that leave a black cloud of smoke
behind them! These are often delivery vans, but also
taxis. Honesty towards ourselves and our neighbours requires respecting of law. You cannot consciously poison yourself and others. I do not see any
excuse for this. There should be severe penalties.

Poles spend 41 minutes a day travelling
to work. They pay for driving a car about
4 to 6 times more than for public transport, yet they drive cars. Why?

Następuje niekontrolowana suburbanizacja, która jest
głównym powodem, dla którego dziesiątki tysięcy,
a w Warszawie setki tysięcy aut wjeżdża codziennie
do miasta. Mimo to jestem za poprawą sytuacji ludzi,
zanim się wprowadzi ograniczenia. Planowane
i już wprowadzane rozwiązania typu rower-kolej-rower są bardzo dobrym przykładem tego, jak można
planować podróż „od drzwi do drzwi” bez użycia samochodu osobowego, nawet elektrycznego.
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Włodarzy miast może kusić, żeby tylko zabraniać.
Byłbym jednak ostrożny w stosowaniu zakazów, zanim nie wprowadzi się dla mieszkańców rozwiązań pozwalających im poprawić
swoją sytuację życiową. Polacy poświęcają średnio 41 minut dziennie na dojazd do pracy. Płacą za jazdę autem średnio 4–6 razy więcej niż za komunikację miejską, mimo to jeżdżą samochodami osobowymi. Dlaczego? Paradoks polega na tym, że poprawa stanu dróg
w Polsce skłania ludzi do jazdy samochodem. Pogarszająca się jakość życia w centrach miast skłania do wyprowadzek poza miasto.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Uczciwe kontrole techniczne to może być dobry początek
zmian. Jednocześnie, wraz ze wzrostem świadomości na temat
szkodliwych substancji pochodzących z silników diesla, sami
mieszkańcy „głosując portfelami”, mogą wspierać te firmy, które stawiają na rozwój zielonego transportu.
Oczywiście. Myślę, że szybko pojawią się nowe modele biznesowe, które będą wykorzystywać rowery elektryczne do zarabiania. Już
dziś mówi się, że nawet jedna czwarta towarów przewożonych w
miastach vanami mogłaby być wożona na rowerach cargo. Rowerami cargo mogą poruszać się hydraulicy, masażyści czy osoby zajmujące się sprzątaniem w domach. Czytałem szacunki, według których
77 procent wszystkich wyjazdów samochodem po zakupy mogłoby
swobodnie zostać zastąpionych wyjazdami rowerem.

City authorities can be tempted to start introducing bans.
I would, however, be careful in the application of bans before
the introduction of solutions that would help the residents to
improve their life situation. On average, Poles spend 41 minutes
a day travelling to work. They pay for driving a car about 4 to 6
times more than for public transport, yet they drive cars. Why?
The paradox is that the improvement of the condition of roads in
Poland encourages people to drive. The deteriorating quality of
life in city centres drives them to move out of the city. Uncontrollable suburbanization follows, which is the main reason why tens

of thousands, and hundreds of thousands of cars in
Warsaw, enter the city every day. Nevertheless, I am
in favour of improving the situation of people before
restrictions are introduced. Planned and already
implemented bike-railway-bike solutions are a very
good example of how to plan a door-to-door journey
without using a car, even an electric car.
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Sensible technical checks can be a good start towards changes. At the same time, along with the growing awareness of
harmful substances caused by diesel engines, the residents,
by “donating”, can support the companies that focus on the
development of green transport.
Of course. I think that new business models which will use electric bikes to earn money will soon appear. Even today it is said
that one quarter of goods transported in cities by vans could be
carried by cargo bikes. Plumbers, masseurs, or housekeepers
can ride cargo bikes. I have read estimates which suggest 77% of
all shopping trips by car could be easily replaced with bikes.
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Unii Europejskiej. W PSE jako dyrektor Departamentu Współpracy Międzynarodowej ma szansę nie tylko obserwować to. czym zajmują się energetycy w innych krajach, ale i dzielić się ich doświadczeniami w polskich strukturach.
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Samochód elektryczny, choć to świetna koncepcja, nie wszystkim się podoba. Motoryzacja to
przecież wielkie emocje, a wygrać ma rozsądek.
To prawda. Kilka lat temu, jeszcze zanim wybuchła
afera Dieselgate i zanim pojawiło się elektryczne Porsche, byłem w Berlinie i po obejrzeniu prezentacji tamtejszych start-upów działających w obszarze elektroenergetyki zapytałem znajomego: „Jak to
jest, że u was jeszcze nie ma elektrycznych samochodów?”. I w tym momencie zza budynku wyjechał warczący głośno samochód sportowy. Wtedy mój znajomy uśmiechnął się i powiedział: „No właśnie dlatego!
Po prostu dla niektórych samochód musi mocno warczeć”. Motoryzacja rozwija się także w odniesieniu
do naszych wyobrażeń i potrzeb mentalnych.
Skoro doceniamy walory aut nie warczących,
to może iść za ciosem i używać ich, ale nie posiadać? Na przykład współdzielić.
Być może kiedyś tak, ale zapewne dopiero wtedy, gdy
zmienią się nasze preferencje w stosunku do motoryzacji. Gdy przestaniemy chcieć, jako społeczność, bardziej mieć niż używać.

Ale my boimy się udostępniać swoje dane i korzystać z inteligentnego opomiarowania, wykorzystując jego możliwości.
A to kiedy i jak korzystamy z samochodu, pralki, komputera.
odziera nas z prywatności.
Ja sam nie podłączyłem jeszcze suszarki do ubrań do wifi (śmiech),
ale też nie dlatego, że ktoś przejmie informację na temat moich preferencji suszenia ubrań. Po prostu jeszcze nie ma po co. Dotykamy w naszej rozmowie obszarów dość mocno oddalonych od znanych nam dobrze zachowań konsumenckich. Zakładam jednak, że
powszechna elektryfikacja życia codziennego wraz z upowszechnieniem prosumentów, a także powszechna elektromobilność, która zapewne przyczyni się do rozwoju car-sharingu, zmienią praktykę używania przez nas różnych przedmiotów co najmniej tak dalece, jak
smartfony zmieniły sposób używania telefonu.
Moim zdaniem naturalnym środowiskiem samochodu elektrycznego jest środowisko „smart”. Pełne czujników, działające sprawnie dzięki przetwarzanym danym, dostarczanym niemal non stop.
Powiedziałbym, że Pani założenie, że smart city i samochód elektryczny to środowisko symbiotyczne, jest słuszne. Niemniej nie widzę niezbędnego związku przyczynowo-skutkowego. Nie wydaje mi
się, że trzeba zbudować smart city, by móc jeździć samochodem
elektrycznym.
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Although the electric car is a great concept, not
everyone likes it. After all, the automotive industry is all about emotions and common sense is
supposed to win.
It is true. A few years ago, before the “Dieselgate”
scandal broke out, and before the electric Porsche
appeared, I was in Berlin, and after seeing the presentation of local start-ups operating in the field of
electric power engineering, I asked a friend: ”How is it
possible that you still do not have electric cars?” And
at that moment, a sports car roaring loudly drove out
from behind the building. Then my friend smiled and
said: “That’s why! The car must roar for some people.”
The automotive industry is also developing in relation
to our imagination and desires.
If we appreciate the qualities of non-roaring cars,
then maybe we should keep up the momentum
and use them, but not possess them? For example, we can share them.
One day, probably yes, but only when our preferences towards automobiles begin to change. When we
stop, as a society, wishing to have more than to use.
But we are afraid to share our data and to use

smart metering – to use its capabilities. The time and the manner in which we use a car, a washing machine, or a computer
take away our privacy.
I have not connected my tumble dryer to Wi-Fi yet (laughs), but not
because someone will receive information about my preference
related to drying clothes. There is simply still no need to do it. In
our conversation, we are touching on areas that are quite remote
from well-known consumer behaviors. However, I assume that the
widespread electrification of everyday life – along with the popularization of prosumers and widespread access to e-mobility that will
probably contribute to the development of car-sharing – will change
the practice of using various items at least as far as smartphones
have changed the way the phone is used.
In my opinion, the natural environment of the electric car is
the “smart” environment. The environment full of sensors, operating efficiently thanks to processed data, that are delivered
almost all the time.
I would say that your assumption that a smart city and an electric car
form a symbiotic environment is right. Nevertheless, I do not see the
necessary cause and effect relationship. I do not think that we need
to build a smart city to be able to drive electric car.
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Przyszłości nie znamy, ale wydaje
mi się, że to nie zachwyty nad inteligentnymi rozwiązaniami będą przyczyną
upowszechnienia samochodów
elektrycznych.

A co należy zrobić już teraz?
Myślę, że najpierw infrastruktura, a potem samochody elektryczne. W początkowej fazie rozwoju elektromobilności infrastruktura do ładowania samochodów elektrycznych powinna być budowana przez władze publiczne. Bo to jest pewnego rodzaju obowiązek władzy publicznej, żeby umożliwić dalszy rozwój
technologii, która została zidentyfikowana jako wartościowa. Jeżeli zakładamy, że to jest dobre rozwiązanie,
że taki transport jest czystszy, cichszy, to władza publiczna powinna wziąć odpowiedzialność i zbudować
szkielet sieci stacji ładowania.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

A czy bez smart city wykorzystamy w pełni potencjał, jaki ma auto elektryczne?
Jeśli chodzi o potencjał, to zapewne wszelkie rozwiązania smart przyniosą wiele nowych i nowatorskich
możliwości wykorzystania pojazdów elektrycznych.
Przyszłości nie znamy, ale wydaje mi się, że to nie zachwyty nad inteligentnymi rozwiązaniami będą przyczyną upowszechnienia samochodów elektrycznych.
Rozwój obu strumieni technologicznych pewnie będzie szedł równolegle, ale jak dokładnie się to wszystko potoczy – nie wiemy.

And can we use the full potential of the electric
car without a smart city?
As for the potential, probably all smart solutions will
bring many new and innovative possibilities of using
electric vehicles. We do not know the future, but it
seems to me that it is not the delights over intelligent
solutions that will contribute to the widespread use
of electric cars. The development of both technological streams will probably parallel one another, but we
do not know exactly how it will all go.
And what should be done now?
I think that infrastructure must come first, and then
electric cars will follow. In the initial phase of the development of e-mobility, the infrastructure of charging electric cars should be built by public authorities,
because it is a kind of a public authority’s obligation
to facilitate the further development of technology
that has been identified as valuable. If we assume
that this is a good solution and that such transport
is cleaner and quieter, then public authority should
take responsibility and create a backbone of charging
stations. And to make it clear: not the whole backbone, and not for ever. The creation of a backbone
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We do not know the future, but
it seems to me that it is not the delights
over intelligent solutions that will contribute to the widespread use
of electric cars.
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Żeby było jasne: nie cały i nie na zawsze. Powstanie infrastruktury szkieletowej uruchomi dalszy proces i tak też rozumiem konstrukcję ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych. Zadaniem
władz powinno być zapewnienie możliwości naładowania samochodu elektrycznego, by móc przejechać
z punktu A do punktu B. Takiej gwarancji użytkownik nie ma, jeśli nie powstanie infrastruktura szkieletowa.
Chodzi o poczucie bezpieczeństwa.
Tak. Można sobie jednak wyobrazić, że i bez tego poczucia bezpieczeństwa będzie możliwy endogeniczny rozwój, taki jaki widać w Tesli. Ja ten model nazywam kalifornijsko-norweskim. Charakteryzuje się tym,
że rozwój rynku pojazdów elektrycznych finansowany jest przez nadwyżki finansowe: publiczne (dopłaty)
i prywatne (zdolność do kupowania droższych form
transportu). Kalifornia i Norwegia to miejsca, gdzie
żyje spory odsetek ludzi, którzy mogą sobie pozwolić
na to, żeby ich kolejny samochód był elektryczny, nawet jeśli będzie sporo droższy. Grawitacyjny model
ekonomiczny powiada, że bez interwencji władz publicznych zmiany rozwojowe też z czasem dotrą do

miejsc biedniejszych, jednak czas zmian w transporcie obejmowałby
w takim przypadku dziesięciolecia. Do Polski też by w końcu dotarło wiele samochodów elektrycznych. Żeby to przyspieszyć, uruchomić kraje, które są biedniejsze, obowiązek rozpoczęcia rozwoju infrastruktury powinien spoczywać na władzach publicznych.
Dróg nie budują kierowcy…
Tak. Jak państwo buduje drogi, bo to jest racjonalne z punktu widzenia całej społeczności, tak też powinno zapewnić bazową infrastrukturę do ładowania. Cieszę się, że w Polsce ustawa o elektromobilności już powstała i mam nadzieję, że jej skutkiem będzie stworzenie
sieci szkieletowej stacji ładowania samochodów elektrycznych. Wykonaliśmy pierwszy krok, żeby rozwijać elektromobilność w Polsce.
A dlaczego elektryfikacja transportu musiała nastąpić? Czy u
jej podstaw leży tylko chęć uniezależnienia się od dostaw paliw kopalnych? Czy koszty związane z emisją CO2 popchnęły
decydentów do działań mających na celu zmiany w transporcie?
Myślę, że elektryfikacja transportu wywodzi się z nurtu, który powstał w czasie rewolucji młodzieżowej w latach sześćdziesiątych.
To jest rozumowanie, które nie jest oryginalnie moje. Często uważa się, że aspekt środowiskowy w naszym myśleniu o rozwoju i o gospodarce pojawia się gdzieś około roku 1968. Rewolucja lat sześć-
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infrastructure will trigger a further process, and so I
understand the objective of the Act on Electromobility and Alternative Fuels in Poland. It should be the
task of the authorities to ensure that the electric
car can be charged in order to be able to drive from
point A to point B. Such a guarantee is not available if
the backbone infrastructure is not first created.
It is about feeling safe.
Yes. We can, however, imagine that even without this
sense of security, endogenous development, as seen
in the case of Tesla, will be possible. I call this
a “Californian-Norwegian” model. It is characterized by the fact that the development of the electric
vehicle market is financed by financial surpluses: both
public (subsides) and private (the purchasing power
- ability to buy more expensive forms of transort).
California and Norway are the places with a large percentage of people who can afford to buy another car
which is an EV, even if it is much more expensive. The
gravitational economic model says that without the
interference of public authorities in poorer places,
development changes will reach such places over
time, but this kind of development in transport would

probably take decades. A lot of electric cars would finally reach
Poland, too. In order to speed this up and to engage countries that
are poorer, the obligation to start the development of infrastructure
should lie with public authorities.
Roads are not built by drivers…
Yes. As the state builds roads – because it is reasonable from the
point of view of the entire society – so it should also provide the
base infrastructure for charging. I am glad that the Act on Electromobility has already been established in Poland and I hope that it
will result in the creation of a backbone network of EV charging stations. We have made the first step to develop e-mobility in Poland.
And why did the electrification of transport happen? Is it based
only on the desire to become independent from the supply
of fossil fuels? Have the costs associated with CO2 emissions
pushed decision-makers into actions aimed at changes in
transport?
I think that the electrification of transport comes from the trend
that emerged during the youth revolution in the Sixties. This
reasoning is not originally mine. It is often believed that the environmental aspect in our thinking of development and economy
appeared somewhere around 1968. The revolution of the sixties
is also a dream that the water is clean, and the grass is green. Their

Dlaczego to musiało się wydarzyć?
Transport elektryczny jest zwyczajnie czystszy.
Nie wszyscy skłaniają się ku tej teorii.
Nie chodzi o to, że transport elektryczny nie zatruwa środowiska w
ogóle. Trzeba to rozgraniczyć. Jednak nawet transport elektryczny
zasilany z węgla nie zatruwa środowiska tam, gdzie się z niego ko-

Czysty transport to nieco romantyczne podejście.
Rok 1968 jest protestem pewnego pokolenia w stosunku do tego, co miało miejsce w latach czterdziestych, pięćdziesiątych i wczesnych latach sześćdziesiątych ubiegłego wieku. Wystarczy dzisiaj spojrzeć
na zdjęcia z Essen z tego okresu, żeby zobaczyć, czym
w tamtym czasie był smog w miejscach uprzemysłowionych. Bezpośrednia aktywność człowieka nie powinna zatruwać w sposób bezpośredni okolic, w których na stałe żyje. Z tego punktu widzenia wydaje mi
się, że samochód spalinowy jest skazany na porażkę,
ponieważ zostawia za sobą strużkę zanieczyszczeń,
a samochód elektryczny stojący pod domem, sąsiadowi pod balkonem, na ulicy, przy przejściu dla pieszych czy przy przedszkolu – tej strużki nie zostawia.
Ja oczywiście znam wyliczenia, które pokazują, że sa-
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I wzięło się za walkę o klimat. Zafundowało sektorowi motoryzacyjnemu wiele emocji w związku z nakładaniem kolejnych
ograniczeń w emisjach szkodliwych substancji. Zaczęło się od
katalizatorów…
Transport i tak długo nie był uwzględniany w planach dotyczących
zmian. Był w zasadzie ostatnim segmentem. Ograniczenia związane
z polityką klimatyczną nakładane były na przemysł czy energetykę, w
tym na sposoby pozyskiwania energii elektrycznej z preferencją dla
odnawialnych źródeł. Dążenie do tego, by w przyszłości gospodarka
w stu procentach opierała się o odnawialne źródła energii, długo nie
dotykało transportu.

rzysta, czyli tam, gdzie są największe skupiska mieszkańców. Całkowicie czysty transport elektryczny nie
istnieje. Nawet jeśli samochód elektryczny zasila energia pochodząca z przetworzonych promieni słonecznych, to panele, dzięki którym cały proces jest możliwy, trzeba wyprodukować, a potem poddać je utylizacji. To samo dotyczy energii pochodzącej z wiatru.
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dziesiątych ubiegłego stulecia to także marzenie o tym, żeby woda
była czysta, a trawa zielona. O tym wtedy śpiewano. To pokolenie
weszło potem w dorosłość, objęło władzę w administracji, pojawiło
się w polityce i biznesie.

And they started to fight for the climate. It caused the automotive industry a lot of difficulty as further restrictions on
emissions of harmful substances were imposed. It started with
catalytic converters…
Transport was not included in the change of plans for a long time.
It was basically the last segment. Restrictions related to climate
policy were imposed on industry or energy, including the methods
of obtaining electricity with preference for renewable sources.
The pursuit to ensure that the future economy is 100% based on
renewable energy sources took a long time to impact the transport
sectors.
That is why it had to happen?
Electric transport is simply cleaner.
Not everyone is inclined to agree with this theory.
It is not about the fact that electric transport does not pollute the
environment at all. It should be distinguished. However, even electric transport supplied from coal does not pollute the environment
where it is used, meaning, places with the largest concentrations

of inhabitants. No electric transport is totally clean.
Even if the energy from the processed solar rays
supplies the electric car, the panels – thanks to which
the whole process is possible – have to be produced
and then subjected to utilization. The same applies to
wind energy.
Clean transport is a bit of a romantic approach.
The year 1968 was a protest of a certain generation, in relation to what took place in the Forties,
Fifties, and early Sixties of the last century. Today it
is enough to look at the photos of Essen, Germany,
from that period, to see what smog in industrialized
places was at that time. Direct human activity should
not directly pollute the surroundings in which people
permanently live. From this point of view, it seems
to me that the combustion engine car is doomed to
disappear. It produces a stream of pollution, while
an electric car does not do that in front of the house,
under the neighbour’s balcony, on the street, at the
pedestrian crossing or next to the kindergarten.
Of course, I am familiar with the calculations which
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mochód elektryczny wcale taki ekologiczny i czysty nie
jest. Jak się do niego załaduje energię wyprodukowaną z węgla, to ostatecznie czystszy nie jest. Ale ważne
jest to, że emisje nie są w miejscu, gdzie się mieszka.
Ważne jest też to, że właściciel samochodu elektrycznego może go ładować tak, jak chce. Może też robić
to za pomocą własnych paneli fotowoltaicznych w kraju węglowym.
Więc jeśli mielibyśmy się zastanawiać, dlaczego
w Polsce jest potrzeba rozwoju elektromobilności, to czy przede wszystkim z powodu niskiej
emisji, która jest w Polsce powszechna?
Około 60 procent niskiej emisji w polskich miastach
to efekt ruchu pojazdów. Jeśli wymieciemy to zanieczyszczenie z miejsca, gdzie potrzebne jest czyste
środowisko, to efekty będzie można zobaczyć naprawdę szybko. Tym bardziej jest to dla nas istotne, że my mamy ropę w stu procentach importowaną, do tego importowaną z nieprzyjaznego otoczenia. Geostrategicznie wyeliminowanie takiego importu jest szalenie ważne.

Dla mnie jednak najważniejsze jest to,
że można wpływać na koszty operacyjne
transportu poprzez rozwój
elektromobilności.
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show that an electric car is not so green and clean.
If you charge it with energy produced from coal, it is
not cleaner on a net basis. But the fundamental thing
is that there are no emissions in the place where you
live. It is also important that the owner of an electric
car can charge it the way they want. They may also
use their own photovoltaic panels in a predominantly
coal country.
So, if we were to wonder why there is a need for
the development of e-mobility in Poland, is it
mainly due to low emissions, which is common in
Poland?
About 60 percent of low emissions in cities in Poland
result from vehicle traffic. If we rid pollution from
a place where a clean environment is needed, the
effects can be seen really quickly. It is even more important to us as we import 100 percent of the crude
oil we use – in addition, it is imported from
a hostile environment. Geostrategically, the elimination of such imports is extremely crucial.
We live in rapidly changing conditions. Many

For me, the most important thing
is that we can influence the operational
costs of transport through
the development of e-mobility.

[ROZMOWY]

W produkcji?
W codziennym używaniu – to jest najważniejsze. Kilometr przejechany samochodem elektrycznym jest
zdecydowanie tańszy niż przejechany samochodem
spalinowym. W produkcji – pomijając baterię – też,
ale dla użytkownika koszt przejechania jednego kilometra jest ważny. Problemem jest więcej pieniędzy, które trzeba wydać na początku, na kupno, w
porównaniu z autem z silnikiem spalinowym. Z tym
na wiele sposobów można sobie poradzić. Dla mnie
jednak najważniejsze jest to, że można wpływać na
koszty operacyjne transportu poprzez rozwój elektromobilności. Bo jeśli dla mnie przejechanie jednego kilometra będzie tańsze i dla pani też, to będzie
to tańsze dla naszych przedsiębiorstw. A to powoduje, że ogólne koszty transportu mogą się zmniejszać
– będzie to tańsze dla całej gospodarki. To z kolei
jest istotne, bo szukamy rozwiązań prorozwojowych,
a obniżenie kosztów transportu da nam szansę na
wzrost konkurencyjności. Oddziałując na elektryfikację transportu drogowego, oddziałujemy prokonkurencyjnie na całą gospodarkę. To jest jeszcze istotne
także dlatego, że logistyka jest kosztowna.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Żyjemy w szybko zmieniających się realiach. W ciągu najbliższej
dekady czeka nas wiele rewolucji. Jedną z nich będzie możliwość magazynowania energii z niestabilnych źródeł energii, jakimi są te odnawialne. Przed nami stoi też w najbliższym czasie
kilka wyzwań związanych z innym spojrzeniem na mobilność
i na konsumpcję energii. Są już na świecie ciekawe przykłady
rozwiązywania problemów dotyczących energetyki transportu. Doskonałymi przykładami są Kostaryka czy Norwegia, które konsekwentnie dążą do osiągnięcia 100 procent produkcji
energii z odnawialnych źródeł. Nasza sytuacja jest diametralnie różna. Czy zatem my powinniśmy szukać wzorów, czy też
tworzyć własny model działania?
Trzeba patrzeć na innych, ale nie po to, żeby skopiować to, co oni
zrobili, lecz by uniknąć ich błędów. My oczywiście też pewne błędy
popełnimy, ale będą one wynikały z własnego podejścia. Jednym
z elementów rozwoju elektromobilności jest m.in. kwestia dopłat
do zakupu samochodów elektrycznych. Przykłady Norwegii, USA czy
Niemczech pokazują, że dopłaty nie przekładają się jeszcze na takie
początkowe nasycenie rynku, z którego wynikałby dalszy organiczny
rozwój tego sektora. To jest bardzo ciekawa lekcja. Ponieważ Polska
jest ciągle krajem w jakimś stopniu „na dorobku”, dlatego właśnie
powinniśmy spróbować mieć samochody elektryczne rodzimej produkcji. Samochód elektryczny jest tańszy.

To produce?
In everyday use – this is the most important thing.
A kilometer driven by an electric car is definitely
cheaper than a kilometer driven by a car with a combustion engine. In production – apart from the battery – too, but the cost of traveling one kilometer is
important for the user. The problem is more money
that must be spent at the beginning for purchase, in
comparison with a car with a combustion engine. But
we can deal with this in many ways. For me, the most
important thing is that we can influence the operational costs of transport through the development
of e-mobility. Because, if travelling one kilometer is
cheaper for me and for you, it will be cheaper for our
businesses. And this means that the overall transport
costs may decrease and that it will be cheaper for the
whole economy. This, in turn, is essential, because we
are looking for pro-development solutions, and the
decrease of transport costs will give us a chance to
increase our competitiveness. By affecting the electrification of road transport we have a pro-competitive
influence on the entire economy. This is also significant because logistics are expensive.

ON ELECTROMOBILITY

revolutions await us in the next decade – one of them will be
the possibility of storing energy from variable energy sources,
such as renewable ones. A few challenges related to a different view of mobility and energy consumption await us in the
near future. There are already interesting examples of solving
problems related to energy and transport in the world. Costa
Rica and Norway are excellent examples since they consistently strive to achieve 100% energy production from renewable sources. Our situation in Poland is radically different.
So, should we look for patterns or should we create our own
model of action?
We have to look at others, but not to copy what they have done, but
to avoid their mistakes. We, of course, also make some mistakes,
but they will result from our own approach. For example, one of the
elements of e-mobility development is the issue of subsidies for the
purchase of electric cars. Subsidies in Norway, the USA, or Germany
show that they still do not translate into such an initial saturation
of the market that would result in further organic development of
this sector. This is a very interesting lesson. Since Poland, to some
extent, “is still working its way up”, we should therefore try to have
domestically produced electric cars. The electric car is more economical.
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Samochody elektryczne w mieście, tak jak ja sobie to wyobrażam, to także carporty i gniazda pozwalające wolno ładować, gdzie to tylko możliwe…, a z doświadczenia wiem, że bywa to niełatwe.
Ja sobie wyobrażam, że jeśli powstanie infrastruktura szkieletowa, to zmobilizuje mnie to do podjęcia decyzji i kupienia samochodu elektrycznego. A już mam
upatrzony taki za 7500 dolarów drukowany w całości
na drukarce 3D w 50 częściach. Wyobrażam sobie, że
będę chciał ten samochód ładować tam, gdzie mieszkam - w bloku. Jak będę chciał to zrobić, to ja sobie
jakoś ten kabel do ładowania pociągnę. Żeby naładować samochód na tyle, żeby mógł przejechać 100
km, można to zrobić nocą. To jest najlepsze dla baterii samochodu i dla systemu elektroenergetycznego też. Dlatego spodziewam się, że pojawią się taryfy, które dodatkowo będą dla mnie jako użytkownika
samochodu atrakcyjne.

Sam zapłacę za podlicznik, nie będę oczekiwał, że ktoś mi go
założy? A póki co mam specjalny przedłużacz, żeby sobie pomóc…
Proszę spojrzeć na to w ten sposób: w Polsce jest 15 milionów gospodarstw domowych. Według danych GUS, około 12 procent z nich
korzysta z elektrycznych płyt czy kuchni do gotowania. Czyli mamy
milion osiemset tysięcy urządzeń. Jestem w tej grupie – moja płyta
w kuchni ma moc 7,4 kW. Można powiedzieć, że mamy w Polsce milion osiemset tysięcy urządzeń o mocy porównywalnej do mocy przydomowych ładowarek do samochodów elektrycznych. Oczywiście
kuchniami elektrycznymi nie będziemy ładować samochodów, ale ta
moc, o której mówimy, potrzebna do nocnego ładowania samochodów elektrycznych, nie jest wyzwaniem dla systemu elektroenergetycznego, co pokazują nam już dziś zainstalowane w blokach i domach kuchnie elektryczne.
Ale żeby z nich korzystać potrzebny jest elektryk z uprawnieniami, a nie specjalista z Urzędu Dozoru Technicznego. Jednak
system elektroenergetyczny w ciągu doby jest obciążony w różnym stopniu, a to mu nie służy…
Mamy do czynienia ze szczytem porannym i szczytem wieczornym,
kiedy wszyscy uruchamiają różne sprzęty. Po to właśnie powinny
funkcjonować nowe taryfy, żeby zachęcić do ładowania w nocy, kiedy
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As I imagine it… electric cars in the city are also
carports and slots that allow for charging slowly,
wherever it is possible... and I know from experience that this is not so easy.
I imagine that if a backbone infrastructure is created it will mobilize me to make a decision to buy
an electric car. And I have already chosen one for
USD$7,500, printed entirely with a 3D printer in 50
parts. I imagine that I will want to charge this car
where I live – in my block of flats. If I want to do that, I
am going to somehow get a charging cable. To charge
the car so that it can travel 100 kilometres, it must
be done at night. This is best for car batteries and for
the power system, too. Therefore, I expect that there
will be tariffs that will additionally be attractive to me
as a car user.

Will I pay for the sub-meter myself, and can I expect that anyone will be able to set it up for me? And for now, I also have
a special extension cable to cope with…
Look at it in this way: there are 15 million households in Poland.
According to the Polish Central Statistical Office, about 12 percent
of them use electric hobs or cookers to cook. So, we have 1,800,000
devices. I am in this group – my hob in the kitchen has a power of
7.4 kW. It can be said that in Poland we have 1,800,000 devices with
a power comparable to the power of household chargers for electric cars. Of course, we will not charge cars with electric cookers,
but this power which we talk about, needed for the night charging
of electric cars, is not a challenge for the electricity system, as the
electric cookers already installed in blocks of flats and houses show
us today..
And you need an electrician with a license in order to use
them, and not a specialist from the Office of Technical Inspection. However, the electricity system is burdened to a different
degree over 24 hours and such fluctuations do not serve
it right…
We deal with the morning peak and the evening peak, when
everyone starts using different appliances. This is why new tariffs
should be offered in order to encourage night charging when the

[ROZMOWY]

Mamy do czynienia ze szczytem porannym i szczytem wieczornym, kiedy wszyscy po wstaniu uruchamiają różne sprzęty. Po to właśnie powinny funkcjonować nowe taryfy, żeby zachęcić do ładowania w nocy, kiedy system elektroenergetyczny ma swoją dolinę.

Nie wygra lenistwo? Zostaniemy przy samochodach spalinowych, bo już przywykliśmy do ich obsługi?
Oczywiście, łatwiej byłoby mi korzystać z gniazda
w garażu, a nie „bawić” się z 20-metrowym kablem
przerzuconym przez balkon. Na świecie takie rozwiązania jak gniazdo w latarni ulicznej nikogo nie dziwią.
Wierzę, że pojawią się niebawem i u nas.
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system elektroenergetyczny ma swoją dolinę. Trudniej
byłoby przekonać ludzi do tego, że powinni gotować
obiad w środku nocy, niż do tego, żeby ładowali samochód… Jeśli zaś akurat samochód zostaje na dzień
przy domu, rozwinie się jego ładowanie z własnych
paneli fotowoltaicznych. To już całkiem za darmo,
gdy raz poniesiemy koszt zakupu takich paneli.

power system has its own off-peak period. It would
be more difficult to convince people that they
should cook dinner in the middle of the night than
to charge a car...
If the car is left for the day at the house, its charging from its own photovoltaic panels will develop.
It’s totally free once we bear the cost of buying such
panels.
Won’t laziness win out? Won’t we stay with combustion cars because we’ve already become used
to servicing them?
Of course, it would be easier for me to use the slot
in the garage, and not to “play” with a 20-meter cable
thrown over the balcony. In the world, such solutions
as a socket in a street lamp are not surprising.
I believe that they will appear soon in Poland.
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We deal with the morning peak and the
evening peak, when everyone starts using different appliances after getting
up. This is why new tariffs should
be offered in order to encourage night
charging when the power system has its
own off-peak period.
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To są jednak inwestycje. Potrzeba na nie środków.
Ja się nie martwię tym, że trzeba coś dziś strukturalnie przebudowywać. Przebudowywać będziemy wtedy, kiedy pojawi się 10 milionów samochodów elektrycznych. To dłuższa perspektywa.

[ROZMOWY]
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Jednak już powinniśmy się przygotowywać.
Dlatego warto zerknąć na Brytyjczyków, którzy zastanawiają się, czy tamtejszy operator sieci przesyłowych
National Grid nie powinien postawić infrastruktury do
ładowania, takiej sieci ładowarek najwyższych mocy.
Mówimy tu o dużych punktowych zapotrzebowaniach
na moc, porównywalnych do fabryk.
To nie będzie prawdopodobnie duża sieć?
Nie, tych miejsc na mapie Polski widziałbym docelowo około 100. Wtedy wchodzimy na ścieżkę patrzenia
w daleką przyszłość w kontekście rozwoju organizacji.
Taka sieć oczywiście musiałaby być uzupełniona o ładowarki średnich i niższych mocy ładowania oraz ładowarki przydomowe.

Czekają nas w związku z rozwojem elektromobilności i inne
wyzwania, na przykład zapewnienie dostaw surowców do produkcji baterii.
O tak, pierwsze wyzwania stoją też przed Teslą, która przeciera tu
szlaki. Widać jak ten rynek szybko się rozwija i problem konkurencji na rynku baterii pojawił się szybciej, niż można się było spodziewać. Chodzi o wielkoskalowe magazyny energii, na które rośnie zapotrzebowanie tam, gdzie pojawia się wiele niestabilnej generacji z
OZE. Magazyny te nie są jeszcze w stanie buforować energii na czas,
kiedy nie wieje i nie świeci, ale wspomagają nas w tak zwanych usługach systemowych.
Czy dobrym przykładem jest magazyn Tesli zbudowany w 2017
roku w Australii?
Tak, to doskonały przykład z Australii. Został rekordowo szybko zbudowany i rekordowo szybko zaczął przynosić dochody. Choć sama
inwestycja była stymulowana przez władze stanowe w Australii i była
eksperymentem biznesowym, dla Tesli, to „zagrało”.
My także będziemy potrzebowali magazynów energii.
Tak. Nasz system będzie musiał się uelastyczniać i wspierać go będą
magazyny energii. Planowany milion elektrycznych samochodów to
dopiero początek.

ON ELECTROMOBILITY

[talks]

104
However, these are investments. Money is
needed.
I am not worried about the fact that something has to be
rebuilt structurally today. We will truly rebuild when 10
million electric cars appear. It’s a long-term perspective.
However, we should already be preparing ourselves.
Therefore, it is worth looking at British people who
wonder if the National Grid transmission system
operator should put up charging infrastructure, such
a network of higher power chargers. We are talking
here about large-point, concentrate power demand,
comparable to factories.
It probably won’t be a large network, will it?
No, I would probably see about 100 of these places
on the map of Poland, ultimately. Then, we enter the
path of looking into the distant future in the context
of organizational development. Such a network,
of course, would have to be supplemented with
medium- and lower-power chargers, as well as home
chargers.

We will face other challenges in connection with the development of e-mobility. For example, the supply of raw materials
for the production of batteries.
Oh yes! The first challenges are already ahead of Tesla, which blazes
the trail for others. You can see how fast this market is developing,
and the problem of competition in the battery market appeared
faster than expected. It is about large-scale energy storage facilities,
for which there is a growing demand, where there is a lot of variable generation from RES. These facilities are not yet big enough to
buffer energy for the time during which the wind does not blow, or
the sun does not shine, but they support us in the so-called system
services.
Is the Tesla storage facility built in 2017 in Australia a good
example?
Yes, this is a great example from Australia. It was built extremely
quickly, and it rapidly began to generate revenue. Although the
investment itself was stimulated by the state authorities in Australia,
and it was a business experiment for Tesla, it succeeded anyway.
We will also need energy storage facilities.
Yes. Our system will have to become more flexible and will be supported by energy storage facilities. The planned million electric cars
is just the beginning.

[ROZMOWY]

Gdy pojawi się już sieć ładowarek
i będziemy mieli gdzie ładować,
by jechać, to drugim czynnikiem,
który zachęci do kupowania, będzie
mnogość dostępnych na rynku modeli. Jeśli te dwa komponenty jednocześnie wystąpią, ludzie nie będą mieli poczucia, że biorą udział w jakimś przejściowym eksperymencie.
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Elektromobilność w Polsce za 5, 10 i 15 lat.
Ja jestem optymistą. Będzie jeździło dużo samochodów elektrycznych i będzie nam się lepiej w miastach żyło. Gdy pojawi się już
sieć ładowarek i będziemy mieli gdzie ładować, by jechać, to drugim czynnikiem, który zachęci do kupowania, będzie mnogość dostępnych na rynku modeli. Jeśli te dwa komponenty jednocześnie
wystąpią, ludzie nie będą mieli poczucia, że biorą udział w jakimś
przejściowym eksperymencie. Skoro firmy A, B i C mają w swojej
ofercie po kilka modeli elektrycznych samochodów dostępnych
w wielu krajach, to ja nie będę się martwił o ich serwis i o to czy
potem swój elektryczny samochód odsprzedam. To zresztą nie są
tylko moje przemyślenia, lecz efekt analiz rynkowych. Mamy już
ten drugi element – modeli samochodów elektrycznych pojawia
się całkiem sporo. Brakuje nam jeszcze infrastruktury bazowej.
A ta wkrótce się pojawi.

When the network of chargers appears and we have charging stations,
the second factor that will encourage people to buy EVs will be a multitude of models available on the market. If these two components occur
at the same time, people will not have
the feeling that they are participating in some transient experiment.
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E-mobility in Poland in 5, 10, and 15 years?
I am an optimist. Many people will drive electric cars and life
in cities will become better. When the network of chargers appears and we have charging stations, the second factor that
will encourage people to buy EVs will be a multitude of models
available on the market. If these two components occur at the
same time, people will not have the feeling that they are participating in some transient experiment. Since companies A, B, and
C have several models of electric cars available to offer in many
countries, I will not worry about their service, about whether I will
later re-sell my electric car. It is, in fact, not only my thoughts, but
the effect of market analyzes. We already have the latter element.
Quite a lot of electric car models have appeared. We still lack the
basic infrastructure. But it will appear soon.
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A member of the Management Board of Digital Europe, the President
of ZIPSEE Cyfrowa Polska. He supports entrepreneurs in effective
management. He represents the members of ZIPSEE on the European
forum and locally. By representing the Association of Importers and
Manufacturers of Electrical and Electronic Equipment, he deals with
copyright, the issue of waste, and re-use of raw materials.
E-mobility is a new challenge for ZIPSEE.
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Członek zarządu Digital Europe, prezes ZIPSEE Cyfrowa Polska. Wspiera przedsiębiorców w skutecznym zarządzaniu, reprezentuje na forum
europejskim i lokalnie członków Związku Importerów i Producentów
Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego. Zajmuje się zarówno prawem
autorskim, jak i kwestią odpadów i powtórnym wykorzystywaniem surowców. Elektromobilność jest nowym wyzwaniem dla ZIPSEE.
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Samochody elektryczne nie są czymś nowym.
W świetle dzisiejszych regulacji staną się niebawem wyzwaniem nie tylko dla branży elektroenergetycznej, dzięki której będzie zapewniona infrastruktura do ładowania (ta bazowa), ale i dla firm
zajmujących się odzyskiwaniem surowców ze zużytych baterii.
Oczywiście baterie montowane w elektrycznych pojazdach możemy traktować podobnie jak akumulatory samochodowe i dzięki temu dałoby się jakoś tę powstającą lukę załatać. Jednak nie oszukujmy się: bateria litowo-jonowa o pojemności 30 czy 60 kWh jest
czymś innym niż akumulator kwasowo-ołowiowy. Taka
bateria będzie więc z rynku wracać w innej postaci.
Jak będzie to wyglądało w praktyce? Kto będzie
odpowiadał za to, żeby zestaw baterii zużytych lub
uszkodzonych odebrać? Kto jest wprowadzającym
na rynek?
Teoretycznie jest nim producent samochodu, bo to on
wystawia klientowi końcowemu fakturę na cały pojazd.
To on w takim razie wprowadza taką baterię na rynek.
Powstaje jednak pytanie o odbiór z miejsca użytkowania. Dotychczasowe regulacje (w tym ustawa, która

mówi o tym, co powinno się robić z bateriami i akumulatorami) nie
przewidują odbierania ich z miejsca użytkowania danego sprzętu.
Mamy zapis, feralny, o odbiorze z „miejsca dostawy”.
Gdybyśmy zastosowali podobne kryteria, to mamy następujące problemy: kto ma jechać po taką baterię (producent samochodu czy dealer) i jak to sobie wyobrażamy, że ta ekipa odbiera cały samochód?
Nowe wyzwania logistyczne.
Tak, logistyka takiego przedsięwzięcia pewnie będzie jeszcze przez
jakiś czas niedoskonała. Trzeba określić miejsce dealera i producenta w całym łańcuchu. Dodatkowym wyzwaniem jest stworzenie warunków, w których użytkownicy samochodów elektrycznych będą
mogli się w łatwy sposób pozbyć takiego akumulatora. Standardem
powinno być to, że każdy salon czy serwis zajmujący się bateriami,
taki zestaw baterii przyjmuje.
Na razie są to gdybania, ale za nie więcej niż pięć lat można
się spodziewać, że kierowcy będą się pojawiali z samochodami, których parametry baterii będą uzasadniały chęć wymiany.
Będą chcieli poddawać je recyklingowi i kupować nowsze.
No tak, i co wtedy? Przyjadę samochodem do serwisu, oni mi tę baterię wymontują, a ja zostanę z samochodem bez możliwości dalszego jeżdżenia? Może trzeba będzie taką usługę skorelować z zamówieniem i montażem nowej baterii? Będzie to wtedy usługa serwi-
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Electric cars are nothing new. In the light of
today’s regulations, they will soon become a challenge not only for the power engineering industry
– thanks to which charging infrastructure (the
basic one) will be provided – but also for the companies dealing with the recovery of raw materials
from used batteries.
Of course, battery packs installed in electric cars can
be treated similarly to regular car batteries and, as
a consequence, it could be somewhat possible to
bridge the gap. But let’s face it: a lithium-ion battery
with a capacity of 30 or 60 kWh is something different
from a lead-acid battery. Thus, this battery in another
form will be coming back from the market.
What will it look like in practice? Who will be
responsible for the collection of a set of used or
damaged batteries? Who will introduce it to the
market?
Theoretically, it will be the car manufacturer, because
they issue an invoice for the entire vehicle to the
final customer. Therefore, they will introduce such
a battery to the market. However, there appears a
question about collection from the place of use. The

existing regulations (including the act that specifies what should be
done with batteries and car batteries) do not provide for their collection from the place of use of the equipment. There is an unfortunate
provision about collection from the “place of delivery”.
If we apply similar criteria, then we face the following problems: who
is going to collect such a battery (a car manufacturer or a dealer)?
How do we imagine that? Will the team collect the whole car?
New logistics challenges.
Yes, the logistics of such a venture will probably be imperfect for
some time. The place of the dealer and producer in the entire
process should be determined. An additional challenge is to create
conditions in which the users of electric vehicles will be able to easily
get rid of such a car battery. Each car showroom or car service dealing with batteries should collect such a set of batteries – this should
be a standard.
For now, these are just speculations. But, it can be expected
that in no more than five years drivers will drive cars whose
battery parameters will justify their willingness to replace. They
will want to recycle them and buy new ones.
Well, what then? I will arrive at the car service, they will disassemble
the battery for me, and I will be left with the car without any possibility of further driving? Maybe this service should be correlated

Przedstawiciele producentów najchętniej kupowanych elektrycznych aut mówią, że nie jest łatwo (nawet w laboratoriach)
zepsuć baterie instalowane w samochodach. Te, których parametry spadają i są wymontowywane z pojazdów, trafiają do
magazynów energii.
To jest jedna z opcji, jakie dają tego rodzaju baterie.
A co w przypadku zakupu samochodu używanego, który został
po raz pierwszy zarejestrowany na rynku amerykańskim?
Mamy kilka możliwości. Jeśli ja jako Michał Kanownik wszedłem na

Ale tutaj mamy do czynienia z baterią specyficzną.
Trudno „stworzyć sieć”, kiedy jeszcze nie ma aż tak
wiele baterii, żeby opłacało się tę sieć tworzyć.
Czy gdzieś w Europie taki system już funkcjonuje?
Ja o nim nie słyszałem. Cała Europa raczej czeka
na to, co się wydarzy w ciągu kolejnej jednej, może
dwóch dekad. Plan Rozwoju eElektromobilności
w Polsce zakłada, że w 2025 roku pojawi się pierwszy
milion samochodów elektrycznych.

[ROZMOWY]

W takim razie już teraz powinniśmy zadbać
o kadry, które się tym zajmą.
Niestety tak. To wymaga inwestowania, przeszkolenia. Na razie nikt
się nie kwapi, żeby takie inwestycje poczynić. Należałoby stworzyć
odpowiednią sieć odbioru takich baterii. W tej chwili, dopóki samochodów jest niewiele, nie ma problemu, ale powinniśmy o tym pomyśleć, bo to inwestycje we wcale nie tak odległą przyszłość.

stronę typu „tani samochód z usa” i kupiłem go jako
prywatny użytkownik od innego prywatnego użytkownika, to jestem w pustce totalnej. Nie mam wprowadzającego ten samochód na rynek. Muszę sam znaleźć miejsce i sposób, w jaki taką zużytą baterię oddam. Jeśli skorzystałem z usług jakieś firmy, która ten
samochód dla mnie sprowadziła i jeśli ta firma wystawia mi fakturę za taką usługę i za samochód, to mam
jakiś punkt zaczepienia. Teoretycznie, bo w samej
ustawie o bateriach nie ma mowy wprost, co w takiej
sytuacji zrobić. Ona mówi bardziej o tym, że wprowadzający powinien tworzyć sieć zbiórki.
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sowa. Moim zdaniem w punktach serwisowych specjalizujących się
w serwisie samochodów elektrycznych powinny powstawać punkty zbiórki takich baterii. Kupujący powinien od razu otrzymywać informację dotyczącą dalszego możliwego postępowania. Gdzie ma się
zgłosić, co ma zrobić.

In that case, we should take care of the staff that will see to it.
Unfortunately, yes. It requires investment and training. For now, no
one is willing to make such investments. An appropriate collection
network of such batteries should be created. As long as there are
not so many cars, there is no problem, but we should think about it,
because these are investments in the not-so-distant future.
Representatives of the most-bought electric cars manufacturers say that it is not easy even in the laboratories to break
batteries installed in cars. The batteries whose parameters decrease and are disassembled from vehicles are placed in energy
storage facilities.
This is one of the options offered by this type of batteries.

What if you buy a used car that was first registered in the US
market?
We have several options. If I, as Michał Kanownik, browse the

“CheapCarsUSA” website and buy the car as a private
user from another private user, then I have a problem. I have no person introducing this car to the
market. I have to find my own place and the way in
which I will give back this used battery. If I used the
services of a company that imported this car for me
and if they issue an invoice for such a service and
for the car, then I am in a better situation. But only
theoretically, because the Act on batteries does not
specify what exactly should be done. It focuses more
on the fact that the introducer should create a collection network.
But here we deal with a specific battery.
It is difficult to “create a network” when there are not
so many batteries left to make it worthwhile to create
this network.
Is there a system like that somewhere in Europe?
I have not heard about it. The whole of Europe is waiting for what will happen within the next one
- to two-decades. The plan for the development of
e-mobility in Poland assumes that the first million cars
will appear in 2025.

ON ELECTROMOBILITY

with the order and the assembly of a new battery? It will then be a
service. In my opinion, points of collection of such batteries should
appear at the service points specializing in electric car service. The
buyer should immediately receive information about further possible procedures: where he should report and what he should do.
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Nie wszystkie z nich będą nowe. Mogą to być samochody wyprodukowane w tym roku, ale i trzy
lata temu. W 2025 roku będą miały prawie 10 lat.
Możemy liczyć na to, że potrzeba będzie matką wynalazków. Rynek próżni nie lubi. Ktoś wymyśli jakiś model biznesowy, w którym takie baterie z samochodów elektrycznych staną się źródłem zarobku. Jednak moim zdaniem skoro Polska chce stać się liderem
albo chociaż zająć istotne miejsce na rynku (ma konkretne plany związane z rozwojem elektromobilności),
to powinna o kwestiach recyklingu jako modelu biznesowego już zacząć myśleć.
Moglibyśmy stać się liderem na europejskim rynku recyklingu baterii z pojazdów elektrycznych?
Tak, potencjał jest. Ważne jest prowadzenie inwestycji i
zadbanie o regulacje prawne. Który kraj będzie pierwszy, ten będzie miał największe kontrakty. Polska teraz
nie jest liderem w recyklingowaniu żadnego ze sprzętów elektronicznych. Trudno się dziwić, bo dołączyliśmy
do stawki dość późno. Cała Europa Zachodnia miała
już linie do rozbiórki. Opanowaliśmy to co się dało, ale
wciąż mamy niszę i nie mamy na przykład wyspecjalizowanych zakładów zajmujących się kineskopami.

Wróćmy do specyfiki baterii. To trudny odpad?
Tak, odpad sklasyfikowany jako niebezpieczny. Zatem: trudny do
zbiórki, przewożenia i przechowywania. Wszystko musi być bezpieczne dla zbierających i dla środowiska. Mamy już rozwijającą się fabrykę LG, która ma produkować baterie do samochodów elektrycznych.
Staramy się ściągać inwestycje. Mamy to pierwsze ogniwo, czyli produkcję. Warto byłoby zamknąć ten obieg i odzyskiwać surowce. Być
może udałoby się stworzyć może nawet nie zagłębie co specjalizację
odpadową. Europa takiej specjalizacji potrzebuje.
O gospodarce o obiegu zamkniętym (GOZ) w Polsce mówi się od
niedawna, tak naprawdę od ostatnich dwóch lat. Elektryfikacja
transportu to też jest świeży dla nas temat. Obserwujemy zmiany zachodzące w energetyce. To trzy obszary, które będą się
krzyżować. Na razie te branże uczą się kooperować.
Ja się temu nie dziwię. W momencie, kiedy resort środowiska zajmuje
się środowiskiem, resort energii zajmuje się energetyką.
I od niedawna samochodami…
…od bardzo niedawna. Również od niedawna są de facto dwa resorty związane z rozwojem. Jeden zajmuje się innowacjami i to tam „zaczepiony” jest GOZ, a drugi inwestycjami między innymi w fabrykę
baterii. Koordynowanie polityki pomiędzy kilkoma resortami jest bardzo trudne. Podobne problemy występowały przy okazji cyfryzacji,
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Not all of the cars will be new. They can be cars manufactured this year, but also manufactured three
years ago. In 2025 they will be almost 10 years old.
We can hope that necessity is the mother of invention. The market does not like the vacuum. Someone
will come up with a business model in which such
electric car batteries will become a source of income.
In my opinion, however, if Poland wants to become the
leader – or at least wants to take a significant place on
the market and it has specific plans related to the development of e-mobility – it should start thinking about
the issues of recycling as a business model.

tion lines. We managed to master what we could, but we still have a
niche and we do not have specialized kinescope plants.

Could we become the leader on the European market of recycling used electric vehicle batteries?
Yes, there is such potential. It is important to make
investments and be aware of legal regulations.
The country that will be first will conclude the largest contracts. We, as a country, are not the leader
in recycling of any electronic equipment. It is hardly
surprising, because we joined the market quite late.
The whole of Western Europe already had demoli-

The issue of a circular economy (CE) in Poland has been discussed recently, in fact, for the last two years. Electrification of
transport is also a new topic for us. We observe changes in the
energy sector. These are three areas that will cross each other.
For now, these industries are learning to cooperate.
I am not surprised. At the moment, when the Ministry of Environment
deals with environment, the Ministry of Energy deals with energy.

Let’s go back to the specificity of the battery. Is it a difficult waste?
Yes, this is a waste classified as dangerous because it is difficult to
collect, transport, and store. Everything must be safe for the collectors and the environment. We already have a developing LG factory
which will produce batteries for electric cars. We try to attract investments. We have this first link – i.e. the production. It would be worth
closing this cycle and recovering raw materials. Perhaps it could be
possible to create a waste specialization, not necessarily an industry.
Europe needs such a specialization.

And with cars recently…
… very recently. Also, recently, two ministries related to development
have been formed. One deals with innovations –and there is a focus

Mogą na samym początku powstać patologie, które trudno będzie później wyplenić?
Tak, jeśli podmioty doświadczą tego, że lekceważąc
pewne regulacje albo naginając je, zarabiają więcej.
Wówczas będą torpedować wszystkie pomysły mające
nałożyć na nie nowe obowiązki albo nakazujące skrupulatne przestrzeganie reguł.
Co w takim razie jest potrzebne, żeby GOZ w branży motoryzacyjnej zafunkcjonował w sposób naturalny?
Potrzebne jest stworzenie rozbudowanej „mapy drogowej”. Branża motoryzacyjna jest w tej uprzywilejowanej sytuacji, że można ją powiązać z ideą smart ci-
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Co może stać się takim impulsem?
Dziś możemy sobie mówić, że gospodarka o obiegu zamkniętym
to pieśń przyszłości, podobnie jak samochody elektryczne, ale GOZ
to pewna idée fixe, do której powinniśmy dążyć. Wszyscy dążą, nikt
jeszcze jej nie złapał, ale za dwa, trzy, a na pewno pięć lat to będzie
temat na „już” i my musimy być do niego przygotowani. A mamy to
zrobić nie dlatego, że Komisja Europejska nam wyznacza jakieś limity, ale dlatego, że ma się to nam zwyczajnie opłacać.
A mamy, brutalnie mówiąc, kim i czym tych zmian dokonać?
Nie bardzo. Nie mamy technologii, nie mamy inwestycji napędzających zmiany. Brakuje nam też świadomości, i to po różnych stronach, wśród wielu interesariuszy (i u decydentów, i u polityków, i u
konsumentów), o co w tym całym GOZ-ie chodzi.
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kiedy różne resorty działały w oderwaniu od siebie. W resorcie rozwoju powstał zarys, zrąb GOZ-u polskiego. Niestety ministerstwo nie
miało przełożenia na to, jak w praktyczny sposób podejść do zagadnienia. Stworzyło model, schemat. Ministerstwo Środowiska na razie
nie bardzo potrafi politykę odpadową dopasować do GOZ. Inne są
priorytety resortu energetyki i trudno się nawet temu dziwić. Trochę
„drepczemy” w miejscu, a potrzebny jest impuls do działania.

Brakuje też narracji, oswojenia z megatrendami,
które pewnie za mniej niż dekadę staną się codziennością.
Bez takiego naturalnego pędu i zrozumienia, że nam
wszystkim to się zwyczajnie opłaca, nie możemy liczyć
na sukcesy. Bez przekonania podmiotów, które będą
działały w konkretnym otoczeniu prawnym, że to jest
właściwy kierunek, trudno będzie osiągnąć sukces.

What can be such an impulse?
Today, we can say that the circular economy is a science fiction, just
like electric cars, but the CE is an idee fix that we should pursue.
Everyone is pursuing, but no one has caught it yet. However, it will
be a “hot” topic in two or three and certainly five years, and we must
be prepared for it. We have to do it not because the European Commission sets us some limits, but because it is simply worth it.

Do we have, brutally speaking, somebody to make
these changes?
Not really. We do not have technology and we do not
have investments driving the changes. There is no
awareness, on various sides, among many stakeholders, decision makers, politicians, and consumers what
the CE means.
There is also a lack of narrative – familiarity with
megatrends which will probably become commonplace in less than a decade.
Without such a natural pursuit, understanding that it
all just pays off for us, we cannot hope for success.
If the entities that will operate in a specific legal environment are not sure that this is the right direction,
it will be difficult to succeed.
Will there be dysfunctional situations at the very
beginning, which will be difficult to eradicate
later?
Yes, if the entities find out that they earn more by
neglecting or bending certain regulations, then they
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on the “CE” – and the other one deals with investments, among
others, in battery factories. Coordinating the policy between several
ministries is very difficult. Similar problems occurred with regard to
digitization, when various ministries worked separately. In the Ministry of Development, an outline and a framework of the Polish CE
were created. Unfortunately, the Ministry did not have an idea how
to approach the issue in a practical way. It created a model and a
scheme. The Ministry of Environment cannot adapt the waste policy
to the CE at the moment. The priorities of the Ministry of Energy
are different, and it is hardly surprising. We “stand still” a bit and we
need an impulse to act.
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Wiele osób stara się znaleźć analogie pomiędzy elektryfikacją
transportu a rozwojem sieci komórkowych. Jednak jak pokazała
historia na przykład Nokii, wcale nie było łatwo przewidzieć, jak
potoczą się losy producentów telefonów komórkowych.
Samochodu nie zmieniamy co rok czy co dwa lata, tak jak telefonów,
za które płacimy w ramach abonamentu.

Na razie mamy stagnację?
Niestety tak to widzę.

Samochody elektryczne z racji swojej mniej złożonej konstrukcji
mają być trwalsze, zatem będziemy je zmieniać jeszcze rzadziej
niż do tej pory.
Tutaj dotykamy szalenie delikatnej materii – zachowań konsumentów. Trudno je przewidzieć. Za ile lat temat samochodów elektrycznych będzie tematem powszechnym? Czy wtedy, każdy z nas idąc
do salonu samochodowego, będzie wybierał w pierwszej kolejności wśród pojazdów elektrycznych, a sprzedawca ewentualnie będzie chciał go namówić na kupno spalinowego? Ktoś kto przewidzi
moment, kiedy elektromobilność stanie się powszechna, będzie bogatym człowiekiem. Na razie w Polsce ładowanie samochodów elektrycznych poza miastem jest wyzwaniem.

Magazyny energii są kosztowne.
To są ogromne inwestycje. Przetwarzanie może być
dużo tańsze, niekoniecznie prostsze. Co będzie za
pięć lat, trudno powiedzieć.

Może się stać tak, że napędzimy sprzedaż samochodów elektrycznych, a zabraknie infrastruktury do ich ładowania. Rozwój
tych dwóch dziedzin powinien być ze sobą powiązany. Moim
zdaniem wzrost liczby ładowarek powinien trochę wyprzedać

will come up with ideas that are supposed to impose
new duties on them or to order strict compliance
within the rules.

Many people try to find analogies between the electrification of
transport and the development of mobile networks. However,
as shown by, for example, Nokia, it was not so easy to predict
how the fate of mobile phone manufacturers would run.
We do not change a car every year or two, unlike mobile phones for
which we pay as part of the subscription.

ties. To dodatkowy impuls, żeby zainteresować nie tylko samą branżę motoryzacyjną, ale i samorządy, które
zobaczą sens inwestowania (nie tylko finansowego)…
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Dbania o wizerunek?
Tak. Samorządy będą mogły przez zaangażowanie
w samą zmianę napędzić koło zamachowe programu.
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What is needed so that the CE will function in
a natural way in the automotive industry?
It is necessary to create an extensive “road map”.
The automotive industry is in the privileged position
of being linked to the idea of smart cities. This is an
additional impulse to attract not only the automotive
industry itself, but also local governments that will see
the sense of investing (not only in terms of finance).
Taking care of reputation?
Yes, local governments will be able to stimulate the
circle of the program by engaging in the change.
Do we have a standstill right now?
Unfortunately, this is the way I see it.
Energy storage facilities are expensive.
These are large investments. Processing can be much
cheaper, not necessarily simpler. It is hard to say what
will happen in five years.

Electric cars are supposed to be more durable because of their
less complex construction, so we will change them less often
than before.
Here we touch on an extremely delicate matter – the consumers’
behaviour. It is difficult to predict how they will behave. In how many
years will the topic of electric cars become common? Will this be the
time when each of us first chooses an electric vehicle when visiting
the car showroom? And will the seller want to persuade us to buy
a combustion car? Someone who can predict the moment when
e-mobility becomes common will be a rich man. For now, charging
electric cars outside the city is a challenge in Poland.
It may happen that we will drive the sale of electric cars, but
there will be no infrastructure to charge them. The development of these two areas should be interrelated. In my opinion,
the increase in the number of chargers should keep one step
ahead of cars, so that drivers can feel safe.

Wracając do kwestii związanych z bateriami. Pojawiają się dwa
wykluczające się scenariusze dotyczące tego, co stanie się z bateriami pochodzącymi z pojazdów elektrycznych. Pierwszy to
taki, w którym bateria służy przez kilkanaście do kilkudziesięciu
lat w magazynie energii. Drugi zakłada szybki recykling baterii.
Ponieważ wydobycie surowców potrzebnych do wyprodukowania baterii jest w rękach kilku krajów, a zarazem niewielkiej liczby firm, bardziej opłacalne może być ponowne wykorzystanie
baterii niż ich unieruchomienie w postaci magazynu.

Trudno dziś powiedzieć, jaki scenariusz dla polskiego
rynku będzie lepszy. Wydłużając żywotność baterii
i wykorzystując je „na full”, damy zarobić firmom, które
zajmą się ich rozbieraniem, przetwarzaniem i odzyskiwaniem surowców. Jeśli natomiast baterie będą częściej wymieniane albo regenerowane, to rozwinie się
nam inny segment rynku. Rynek sam to zweryfikuje.
Dziś mamy w Polsce silny segment produkujący akumulatory i baterie, choćby wspomniany wcześniej LG
Chem czy BMZ, a z drugiej strony nie mamy nic. Być
może pojawi się nawet trzeci scenariusz. Niestety dziś
rozmawiamy czysto teoretycznie i ja bym się nie odważył powiedzieć, co będzie prostsze. Możemy to analizować od strony inwestycyjnej.
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Może nastąpi to wtedy, kiedy energetyka konwencjonalna zostanie w dużej mierze zastąpiona OZE?
Będziemy się teraz uważniej, jako ZIPSEE, przyglądali przepisom wykonawczym, bo one będą dotyczyć członków naszej organizacji.
Do tej pory obserwowaliśmy prace nad rozwojem elektromobilności
dość biernie.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

sprzedaż samochodów, żeby kierowcy mieli poczucie bezpieczeństwa.
Ustawa nam pewne kwestie reguluje i zakłada równoczesne pobudzanie rynku i budowy infrastruktury bazowej. Jednocześnie, moim
zdaniem, trochę ogranicza możliwość rozwoju małym przedsiębiorcom. Bo przecież dla spółek energetycznych obsługa sieci ładowania
nie będzie podstawowym biznesem.

Maybe when conventional power engineering will be largely
replaced with renewable energy?
We, as the Association of Importers and Producers of Electrical and
Electronic Equipment, will now watch more closely the executive
provisions, because they will concern members of our association.
Until now, we have been observing the work on the development of
e-mobility quite passively.
Coming back to the issues related to batteries. There are two
mutually exclusive scenarios detailing what will happen to electric car batteries. The first one says that the battery will last for
several years to several dozens of years in an energy storage
facility. The other one assumes fast battery recycling. Since the
extraction of raw materials needed to produce batteries is in
the hands of several countries, and at the same time, of a small
number of companies, re-use may be more profitable than immobilization in the form of a storage facility.

It is difficult to say today what scenario will be better
for the Polish market. By extending the battery lifetime and using it “fully”, we give money to companies
that will deal with their disassembly, processing, and
recovery of raw materials. If the batteries are replaced
or remanufactured more frequently, then another
segment of the market will develop. The market
will verify it. Nowadays, we have a strong segment
producing batteries and car batteries in Poland – even
the previously mentioned LG Chem, BMZ and – on
the other hand, we have nothing. Maybe even the
third scenario will appear. Unfortunately, today we are
talking in a purely theoretical manner and I would not
dare to say what will be simpler. We can analyse
it from the investment side.
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The Act regulates certain issues and assumes simultaneous stimulation of the market and construction of the basic infrastructure.
At the same time, in my opinion, it limits the possibility of development for small entrepreneurs. After all, charging network services
will not be core business for energy companies.
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Dyrektor zarządzający Triggo S.A. Zapalony motocyklista, żeglarz i pilot.
Absolwent École Nationale Supérieure des Télécommunications w Rennes we Francji. Przez prawie 20 lat związany z innowacjami, przede wszystkim z branżą telekomunikacyjną. W 2015 roku odszedł ze stanowiska wiceprezesa w Interoute Communications, aby poświęcić się produkcji pojazdu
własnego pomysłu - Triggo. Obecnie zarządza zespołem specjalistów odpowiedzialnych za jego projekt, prototypowanie i produkcję.

The Managing Director of Triggo S.A. He is an enthusiastic motorcyclist,
sailor, and pilot. He is a graduate of the Ecole Nationale Superierure des
Telecommunications in Rennes, France. He has been associated with innovations – primarily with the telecommunication industry – for almost
20 years. In 2015, he left the position of Vice President at the Interoute
Communications in order to devote himself to manufacturing a vehicle
of his own design – Triggo. Currently, he manages a team of specialists
responsible for the design, prototyping, and manufacturing of the vehicle.
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Przyjechał Pan na spotkanie ze mną samochodem
współdzielonym i będzie Pan produkował pojazdy
do współdzielenia.
Tak, bardzo chętnie i często jeżdżę samochodem z
systemu car-sharingowego. Praktycznych powodów
jest wiele, ale istotnie ciekawym psychologicznym
aspektem jest to, jak mało mówi on o naszym statusie.
To czym jeździmy, podobnie jak to w co się ubieramy,
implikuje to, jak jesteśmy postrzegani. Z jednej strony
auto z automatycznej wypożyczalni mówi w zasadzie
tylko tyle, że jesteśmy postępowi, nowocześni. Z drugiej strony samochód przestaje określać status społeczny, tak jak to było jeszcze parę lat wstecz. Dziś jest
on w zasięgu większości ludzi. Używane auta są tanie
w zakupie.
Ale potem okazuje się, że kosztowne w utrzymaniu.
Zdecydowanie. Rosną koszty serwisowania, ubezpieczenia, opłaty za parkowanie… Do tego dochodzi
utrata wartości, czasem – nawet w przypadku modeli ze średniej półki – sięgająca nawet kilku złotych
za godzinę.

O samochód z wypożyczalni nie muszę się tak martwić.
Tak, to jest jego niebywała zaleta. Nie ja zajmuję się tankowaniem, nie
ja muszę go myć czy pamietać, pamiętać o zmianie opon. Mogę mieć
w takim współdzielonym samochodzie przyjemność z prowadzenia go,
posłuchać tego radia, które lubię. Tych zalet nie ma taksówka, też pojazd współdzielony. Do tego mogę pojeździć różnymi markami.
Nawet modelami elektrycznymi.
Tak. Myślę, że ich udział we flocie sharingowej będzie rósł. Poza oczywistymi zaletami związanymi z ochroną środowiska z definicji nie posiadają manualnych skrzyń biegów, co w mieście jest użyteczne.
I dlatego zdecydował się Pan na wyprodukowanie pojazdu
stworzonego do miasta, który będzie dostępny tylko dla klientów biznesowych?
Przeciwnie! Będzie dostępny dla wszystkich. Każdy będzie mógł go
wynająć – szybko, tanio i sprawnie, bez konieczności ponoszenia dużej, jednorazowej inwestycji. Ten model komercjalizacji to dla nas
stricte racjonalna decyzja biznesowa. Produkowanie dla odbiorcy
B2B daje nam większą stabilność i efektywność kosztową. Mówimy
przecież o dużych seriach jednakowych pojazdów dla konkretnego,
pojedynczego odbiorcy. Z jego perspektywy pojazd musi być przede
wszystkim rentowny, a zatem odporny i wytrzymały, tak aby mieć jak
najmniej przestojów. Również kwestie osiągów są dla niego wtórne.
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You arrived to meet me by a shared car and you
will be producing vehicles for sharing?
Yes, I often and willingly drive a car from the carsharing system. There are many practical reasons,
but the interesting psychological aspect is how little
this car says about our status. What we do and what
we wear implies how we are perceived. A car from
an automatic car rental basically says only that we
are progressive and modern. On the other hand, the
car ceases to define our social status, as it did a few
years ago. Today, the car is within the reach of most
people. Used cars are cheap to buy.

With a rental car, I have less to worry about, correct?
Yes, this is a huge advantage. I do not have to refuel or wash it, or
remember to change tires. I can have the pleasure of driving such
a shared car, I can listen to the radio I like. A taxi, which is also
a shared car, does not have such advantages. In addition, I can
drive cars of different makes.

But then it turns out that they are expensive
to maintain.
Definitely. The costs of servicing, insurance, and
car park fees increase. There is also a loss of value,
sometimes – even in the case of middle-priced models – even up to several zlotys per hour.

And that is why you decided to produce a vehicle designed for
the city, which will be available only for business customers?
On the contrary! It will be available for everyone. Everyone will be
able to rent it quickly, cheaply and efficiently, without having to bear
huge, one-time investment costs. This commercialization model
is strictly a rational business decision for us. Production for B2B
recipients gives us greater stability and cost-effectiveness. After all,
we are talking about large series of identical vehicles for a specific
individual recipient. From their perspective, the vehicle must, first
of all, be economical and, therefore, resistant and durable, so as to
have as little downtime as possible. Also, the issue of performance

Even models of electric cars.
Yes, I think that their presence in the sharing fleet will grow. In addition to obvious advantages associated with environmental protection, by definition, they do not have a manual gearbox, which is
useful in the city.

[ROZMOWY]

Swoje wyjątkowe
własności Triggo zawdzięcza
unikatowej konstrukcji przedniego
zawieszenia o zmiennej geometrii,
którą opatentowaliśmy w wielu krajach na świecie, w tym w Chinach, Japonii, USA i w Europie.

Wróćmy do początku. Czym jest Triggo i jak się zrodził pomysł
na ten pojazd?
Jestem zapalonym motocyklistą i staram się korzystać z jednośladu tak często, jak się da. Przez wiele lat pokonywałem trasę do pracy
przez centrum Warszawy i widziałem, jak wiele czasu jestem w stanie zaoszczędzić, jeżdżąc motocyklem zamiast samochodem. Jednak
pomimo wielu zalet, jednoślady są obarczone całym szeregiem wad.
Oczywiście kluczowe są kwestie braku bezpieczeństwa, ale również
mała ogólna praktyczność – brak kabiny powoduje, że motocyklem
naprawdę trudno jeździć cały rok. Proste dorobienie do tego typu
pojazdu zamkniętej obudowy nie wchodzi w grę – powodowałoby,
że stałby się niestabilny i w rezultacie jeszcze bardziej niebezpieczny.
Swoje wyjątkowe własności Triggo zawdzięcza unikatowej konstrukcji przedniego zawieszenia o zmiennej geometrii, którą opatentowaliśmy w wielu krajach na świecie, w tym w Chinach, Japonii, USA i w Europie. Dla niewielkich prędkości Triggo potrafi „złożyć się” do szerokości mniejszej niż 90 cm, czyli przeszło 20 cm mniej niż szerokość
np. mojego motocykla. Dzięki temu radzi sobie w korkach, a przede
wszystkim – jest szalenie łatwe do zaparkowania. Dla większych
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Dla naszego klienta będzie raczej ważne, żeby dochodziło do jak najmniejszej liczby kolizji i wypadków. Sprawy estetyczne są istotne,
ale nie na tyle, aby stanowiły jedno z kluczowych kryteriów wyboru.
Co oczywiście nie znaczy, że Triggo będzie brzydalem – o nie!

is secondary to them. What will rather matter to our customer is
that the number of collisions and accidents is as low as possible.
Aesthetic matters are important, but not so much that they were
one of the key selection criteria. This, of course, does not mean
that Triggo will be ugly – no way!
Let’s get back to the beginning. What is Triggo and how was
the idea for this vehicle conceived?
I am an enthusiastic motorcyclist and I try to use a two-wheel vehicle as often as I can. For many years, I had been covering
a distance to work through the center of Warsaw and I saw how
much time I could save by riding a motorcycle instead of driving
a car. However, despite many advantages, two-wheel vehicles have
a whole range of defects – the key matter, of course, is the lack
of security. But also, a low general practicality – no compartment
makes it really difficult to ride a motorcycle all year round. The
construction of a closed cab for this type of vehicle is not possible
– it would cause it to become unstable and as a result even more
dangerous. Triggo owes its unique features to the unique design of
its variable-geometry front suspension, which we have patented in
many countries around the world, including China, Japan, the USA,
and Europe. For small speeds, Triggo can “fold up” to a width of less
than 90 cm – i.e. 20 centimetres less than the width of my motorcycle. Thanks to this, it can deal with traffic jams and, above all,
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Triggo owes its unique features
to 0the unique design of its variablegeometry front suspension, which
we have patented in many countries
around the world,
including China, Japan, the USA,
and Europe.
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prędkości, od 25 do 90 km/h, zawieszenie jest rozłożone do szerokości 150 cm. To zapewnia stateczność, dzięki której Triggo może mieć
przestronną, zamkniętą dwuosobową kabinę, wyposażoną m.in.
w samochodowe pasy bezpieczeństwa.
W naszych oczach i zamierzeniach Triggo jest połączeniem najlepszych cech świata samochodów i jednośladów.

[ROZMOWY]
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Chociaż ma cztery koła.
Teraz ma cztery, chociaż w początkowej fazie projektu miał ich trzy,
stąd nazwa. Czwarte koło dodaliśmy, aby dostosować Triggo do wymogów nowych przepisów homologacyjnych w UE. Dzięki temu nasz
pojazd będzie mógł być prowadzony przez każdego posiadacza zwykłego, samochodowego prawa jazdy.
Ładowanie jest sporym wyzwaniem dla miast.
W tak zwartej tkance, jaka jest w dużych aglomeracjach, dodanie odpowiedniej infrastruktury do ładownia bywa trudne.
Wiem o tym doskonale. Większa część mojego zawodowego życia to
praca w telecomach. Proszę mi wierzyć, położenie nowego okablowania w mieście to koszmar. Jedna kwestia to koszt samego przyłącza,
druga to ogrom wymaganych formalności.

W Triggo stosujemy wymienne baterie. Dzięki relatywnie niewielkim gabarytom pojazdu również jego magazyny energii są niezbyt duże
i niezbyt ciężkie. Można je wymieniać
znacznie prościej niż w przypadku
pełnowymiarowych samochodów.

it is extremely easy to park. For higher speeds of 25 to 90 kilometres per hour (km/h), the suspension can be spread to a width
of 150 centimetres. This ensures stability, in addition to which
Triggo can have a spacious, closed, and two-person compartment
equipped with, among others, car seat belts.
We see Triggo as a combination of the best features of cars and
two-wheel vehicles.

We use replaceable batteries in Triggo. Due to the relatively small size
of the vehicle, its energy storage
facilities are not so big or heavy,
either. They can be replaced much
easier than in the case
of full-size cars.

ON ELECTROMOBILITY

[talks]

118

Even though it has four wheels.
Now it has four wheels; however, in the initial phase of the project
it had three of them, hence the name. We have added the fourth
wheel to adapt Triggo to the requirements of the new EU approval
regulations. Thanks to this, our vehicle could be driven by any ordinary car license holder.
Charging is a real challenge for cities. In the case of compact
design as seen in large agglomerations, it may be difficult to
add appropriate charging infrastructure.
I know it very well. Most of my professional life has been spent
working for telecoms. Believe me, the implementation of new wiring
in the city is a nightmare. One issue is the cost of the connection
itself, the other is the number of formalities required.

[ROZMOWY]

Na przykład Toyotę i jej niewielkie pojazdy miejskie.
Tak.Toyota ma już pewne doświadczenia i od kilku lat
pracuje nad pojazdem i-Road mającym podobne cechy
do Triggo – choć oczywiście nie mającym naszego unikatowego podwozia. Pojawiły się skutery elektryczne,
hulajnogi, rowery. Zresztą rowery są także bardzo ważnymi pojazdami z perspektywy ekonomii współdziele-

O ELEKTROMOBILNOŚCI

To jak w takim razie ma być ładowany Triggo?
W Triggo stosujemy wymienne baterie. Dzięki relatywnie niewielkim gabarytom pojazdu również jego magazyny energii są niezbyt
duże i niezbyt ciężkie. Można je wymieniać znacznie prościej niż
w przypadku pełnowymiarowych samochodów. Rozwiązanie takie ma szereg ważnych zalet. Nie wymaga budowy stacji ładowania – jedynie kilka punktów wymiany baterii. Metropolia rozmiarów Warszawy wymagałaby 8–10 takich punktów. Zatem inwestycja w infrastrukturę jest wielokrotnie mniejsza i o wiele szybsza.
Sam proces wymiany trwa ledwie kilka minut. Pojazdy nie mają
więc wielogodzinnych przestojów na ładowanie baterii, w czasie
których nie mogą zarabiać. Zamiast pojedynczej dużej baterii możemy zastosować również kilka mniejszych – na przykład rowerowych. To umożliwia np. stworzenie jednego typu baterii – wspólnego dla naszych pojazdów i rowerów miejskich. Baterie mogą być
ładowane lokalnie w takich punktach, ale mogą być również dowożone z innych dogodnych lokalizacji, w których mogą także stanowić element stabilizujący sieć energetyczną. Operator takiego systemu jest zatem dobrym partnerem dla energetyki. Może m.in. kupować energię w nocy, kiedy jest dolina zapotrzebowania i występują nadmiary dostępnej energii.

A nie boi się Pan, że tak jak w przypadku izraelskiego start-upu Better Place model wymiennych
baterii będzie jednak trudny i kosztowny?
Jak wspomniałem, ze względu na gabaryty magazynów
energii, proces wymiany w naszym przypadku jest
zdecydowanie łatwiejszy. W przeciwieństwie do Better
Place nie wymaga budowy dużych zrobotyzowanych
stacji, które byłyby w stanie automatycznie obsługiwać
szereg różnych pojazdów. Przygotowujemy się solidnie do startu i staramy się, aby nasze rozwiązania były
dobrze przemyślane. Prace nad Triggo to już kilka ładnych lat. Kiedy w 2010 roku ten pomysł zaświtał mi w
głowie, o elektromobilności niewiele się mówiło. Dziś
wszyscy jesteśmy bogatsi w doświadczenia. No i nie jesteśmy sami – mamy towarzystwo.

Are you not afraid that, as in the case of the
Israeli Better Place start-up, the model of replacement batteries will be difficult and expensive?
As I mentioned, due to the size of energy storage facilities, the replacement process in our case
is definitely easier. Unlike Better Place it does not
require the construction of large robotic stations that
would be able to automatically operate a range of
different vehicles. We are preparing thoroughly for
the start and we do our best to make our solutions
well thought-out. Works on Triggo have been going
on for a few years. When I came up with this idea in
2010, e-mobility was not so popular. Today, we are
all richer in experience. And we are not alone – there
are others.
For example, Toyota and its small city vehicles.
Yes. Toyota already has some experience and it has
been working on iRoad vehicles with similar characteristics to Triggo for several years – although obviously it does not have our unique chassis. The market
is growing with electric motor scooters, scooters, and
bicycles. Besides, bicycles are also very important
vehicles from the perspective of a sharing economy.
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How do you charge Triggo, then?
We use replaceable batteries in Triggo. Due to the relatively small
size of the vehicle, its energy storage facilities are not so big or
heavy, either. They can be replaced much easier than in the case
of full-size cars. This solution has a number of essential advantages.
It does not require the construction of a charging station – instead,
only a few battery change points are needed. A metropolis like
Warsaw would require 8 to 10 such points. Therefore, investment
in infrastructure is many times smaller and much faster. The battery
replacement process itself takes just a few minutes. Vehicles do not
therefore have many hours of downtime to recharge batteries, during which they cannot make money. Instead of a single, large battery, we can also use a few smaller ones – such as bicycle batteries.
This allows, for example, for creating one type of battery, common
for our vehicles and city bicycles. Batteries can be charged locally
at such points, but they can also be transported from other convenient locations, where they can also serve as an element stabilizing
the power grid. The operator of such a system is therefore a good
partner for the energy sector. They may, among others, buy energy
at night when there is an off-peak period demand and there is an
excess of energy available.
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nia. Proszę spojrzeć na rozwój Nextbike, który będzie
uruchamiał największy w Europie system oparty o rowery elektryczne (system Mevo).
Te ewolucyjne zmiany, które zachodzą w transporcie, dają niebywałą szansę małym firmom, start-upom.
Oczywiście, ale nie mamy ambicji i fantazji stawać
do rywalizacji o klienta jak równy z równym z firmami,
które mają nawet po 120 lat doświadczenia. Dlatego
wybraliśmy niszę: szybko rosnący rynek platform carsharing i kategorię homologacji L7 stawiającą radykalnie niższą barierę wejścia niż tradycyjne kategorie samochodowe „M”. Oczywiście wiąże się ona z ograniczeniami – masy, prędkości, mocy – ale są one jak najbardziej do zaakceptowania w miejskich warunkach
eksploatacji. Naszemu klientowi zależy na tym, żeby
pojazd był dostosowany do specyfiki platform współdzielenia, a to są inne wymagania niż rynku indywidualnego, o który walczą motoryzacyjne koncerny. Charakter komercjalizacji bardziej przypomina sprzedaż
autobusów – na czym bądź co bądź w Polsce bardzo
dobrze się znamy.

Jaką wielkość produkcji Pan planuje?
Mamy oczywiście ambicje produkować Triggo na masową skalę, ale
dziś zaczynać będziemy od półmanufaktury. Tak jak produkowali mikrosamochody Francuzi: Microcar, Aixam, Mega, Ligier czy Chatenet.
Ich rynek był ograniczony praktycznie do Francji, więc te firmy rozwijały się organicznie przez ostatnie 30–40 lat. Poza tym nie dysponowały żadnym przeważającym atutem. Nam jest o tyle łatwiej, że nasze rozwiązanie jest unikatowe i objęte międzynarodową ochroną
patentową. Również techniki projektowania i produkcji oraz inżynieria materiałowa poczyniły ogromne postępy. Zaawansowane systemy CAD-owskie skróciły czas od koncepcji do gotowych prototypów.
Roboty przemysłowe są o wiele bardziej dostępne niż choćby dekadę temu. W końcu jasno określona nisza B2B o zasięgu europejskim
stwarza dla nas ogromną szansę.
B2B – i tu wracamy do pojazdu Toyoty.
Toyota i-Road jest najlepszą legitymizacją naszego pomysłu na Triggo. Ona też postawiła na pojazd stworzony dla car-sharingu. Od
dwóch lat pojazdy te są testowane w Grenoble we Francji i w Japonii.
Cały świat mógł je zobaczyć w trakcie Igrzysk Olimpijskich w Korei w
2018 roku. Wierzymy, że skoro taki model działania i rozwoju biznesu dostrzega Toyota, to jest to dobra droga także dla nas.
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Look at the development of Nextbike, which will
launch the largest system based on electric bikes in
Europe (the Mevo system).
These evolutionary changes that take place
in transport give an unprecedented opportunity
for small businesses and start-ups.
Of course, but we do not have ambitions or fantasies to compete as equals for the customer with
companies who have even 120 years of experience.
That is why we have chosen a niche: a fast-growing
market of car-sharing platforms and the L7 approval
category that creates a drastically lower entry barrier
than the traditional “M” car categories. Of course,
it involves restrictions of mass, speed, and power,
but these are acceptable in urban operating conditions. Our target customer seeks a vehicle that will be
adapted to the specifics of car-sharing platforms, and
these are different requirements from those on the
individual market, for which automotive companies
fight. The nature of commercialization is more like the
sale of buses – in which, after all, we have expertise
in Poland.

What volume of production do you plan?
Of course, we have ambitions to produce Triggo on a mass-scale,
but today we will start with half-production, just like the French
produced microcars: Microcar, Aixam, Mega, Ligier or Chatenet.
Their market was limited to France, so these companies have grown
organically over the last 30 to 40 years. Besides, they did not have
a competitive edge. It is so much easier for us that our solution is
unique and is covered by international patent protection. Design
and production techniques as well as material engineering have
also made great progress. Advanced CAD systems have reduced
the time from concept to completed prototypes. Industrial robots
are much more available than even a decade ago. Finally, a clearly
defined B2B niche with a European range creates a great opportunity for us.
B2B – and here we go back to Toyota vehicle.
The Toyota i-ROAD is the best competitor to Triggo. It also relied on
a vehicle created for car-sharing. For two years, these vehicles have
been tested in Grenoble, France, and in Japan. The whole world
could see them during the Olympic Games in Korea in 2018. We believe that since such a model of action and business development is
noticed by Toyota, it is a good way for us as well.

Tak.
Otóż z racji ograniczeń, jakim podlegają pojazdy kategorii L7e-CP, nie
ma takiego obowiązku w czasie procedury homologacyjnej. Natomiast my prawdopodobnie takie testy przeprowadzimy.
Kategoria L przez wiele koncernów była ignorowana, ale są firmy, które dostrzegły niszę.
Tak. Choć te największe koncerny, poza wspomnianą wcześniej Toyotą, nie były zainteresowane tą kategorią pojazdów, to muszę przyznać, że istnieją ciekawe przykłady niszowych pojazdów z rynku francuskiego czy włoskiego. We Francji funkcjonuje pojęcie „samochodu
bez prawa jazdy” już od kilkudziesięciu lat. Korzystają z tego rozwią-

Francja to także ojczyzna małego elektrycznego pojazdu koncernu Renault – Twizy. Polska jest
zapleczem dla wielu firm motoryzacyjnych, także tych największych. To u nas są produkowane i
składane podzespoły do światowych marek.
Taki paradoks, prawda? To, że mimo naszego potencjału nie mamy swojej marki samochodowej?
Ma Pan ambicje to zmienić?
Odpowiem może przewrotnie. Nasz patent obejmuje
kraje, w których mieszka 2,5 miliarda ludzi. To ogromny
potencjał. Nasze rozwiązanie jest rozwiązaniem w sensie dosłownym. Triggo rozwiązuje problemy korków i
parkowania. Daje więcej możliwości przewozu – zarówno dzieci, jak bagażu czy zakupów – tego nie daje motocykl.

[ROZMOWY]

A jak jest z kwestiami bezpieczeństwa w tej kategorii pojazdów?
Pewnie pyta Pani o tak zwane crashtesty?

zania ludzie bardzo młodzi albo sędziwi. Osiągi tych
pojazdów nie są imponujące i przez wiele lat nie wyglądały one szczególnie atrakcyjnie, lecz teraz to się
zmienia.
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A co różni Triggo od i-Road?
Przede wszystkim nie ma naszego układu zawieszenia o zmiennej
geometrii, a jego prędkość jest ograniczona do 45 km/h, prawdopodobnie ze względu na zastosowanie układu kierowniczego ze skrętnym tylnym kołem. My jeździmy do 90 km/h. i-Road ma również trzy
koła, a my wspomniane już cztery, co poprawia ogólną stabilność.

And how about safety in this vehicle category?
You mean the so-called crash tests?
Yes.
Well, due to the restrictions which apply to L7e-CP category vehicles, there is no such obligation during the approval procedure.
However, we will probably carry out such tests.
Category L has been ignored by many companies, but there
are those who have noticed a niche.
Yes, even though these major companies – apart from the
aforementioned Toyota – were not interested in this category
of vehicles, I must admit that there are interesting examples of
niche vehicles from the French or Italian markets. In France, the
term “a car without a driver’s license” has been functioning for
several decades. Very young or old people use this solution. The

performance of these vehicles is not impressive. For
many years they did not look particularly attractive,
but now it is changing.
France is also a home for the small electric vehicle – Renault Twizy. Poland is a base for many
automotive companies, including the largest
ones. We manufacture and assemble components for global brands.
What a paradox, right? We do not have our own car
brand even though we have a potential.
Do you have the ambitions to change it?
Let me answer this way. Our patent covers countries
where 2.5 billion people live. It has huge potential.
Our solution is a solution in the literal sense. Triggo
resolves the problems of traffic jams and parking.
It gives more possibilities for transportation of children, luggage, or shopping bags. A motorcycle cannot
provide the same thing.

ON ELECTROMOBILITY

What is the difference between Triggo and i-ROAD?
First of all, it does not have our variable-geometry suspension system and its speed is limited to 45 km/h, probably due to the use of
a steering system with a steered rear wheel. We can drive up to 90
km/h. In addition, the i-ROAD has three wheels, and Triggo, as we
have already mentioned, has four wheels, which improves overall
stability
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No i w Triggo nie pada na głowę.
To prawda. Najważniejsze z perspektywy miasta jest
to, że jest on w stanie zaparkować w naprawdę wąskich miejscach. Jeśli popatrzymy na dane, które mówią, że na 43 miejsca parkingowe dla skuterów czy
rowerów przypada jedno samochodowe, to zobaczymy, ile miejsca zyskujemy, proponując mieszkańcom
miast wygodny, bezpieczny pojazd zamiast własnego
samochodu.
Jeśli będzie można go w łatwy i tani sposób wypożyczyć, jeśli będzie on, tak jak już dziś jest rower, częścią
transportu publicznego, to będzie jeszcze bardziej
atrakcyjny dla władz lokalnych.
A co może Pan powiedzieć o samej konstrukcji,
nie zdradzając zbyt wielu szczegółów przed produkcją?
Przede wszystkim będzie dawał frajdę z jazdy (śmiech).
Projektujemy go tak, aby jego prowadzenie wymagało tylko takich umiejętności, co prowadzenie zwykłego samochodu. Udaje się to uzyskać dzięki wykorzystaniu technologii drive-by-wire. Za sterowanie pojazdem odpowiadają mikrokontrolery, odpowiedni ser-

Charakterystykę pojazdu można na przykład dostosowywać do profilu
i preferencji poszczególnych użytkowników. Co jeszcze ważniejsze dzięki drive-by-wire nasze obecne prototypy można
by bardzo łatwo „zautonomizować” przez
wpięcie do naszej istniejącej sieci CAN dodatkowego, odpowiadającego
za autonomię modułu.

And when you are inside Triggo, you are not wet
from the rain.
It is true. From the perspective of the city, the most
vital thing is that it is able to park in really narrow
places. If we look at data that demonstrates that
there is only one car space per 43 parking spaces
for motor scooters and bicycles, we will see how
much space we gain by offering the city residents
a comfortable and safe vehicle instead of their own
car.
If it is possible to rent it in an easy and cheap way,
if it is, as it is today, a part of public transport, it will be
even more attractive for local authorities.

The characteristics of the vehicle can,
for example, be adapted to the profile
and preferences of individual users.
What is even more important, thanks
to Drive-by-Wire, our current prototypes
can already be very easily “automated” by
installing an additional module responsible for autonomy into our existing CAN
network.
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What can you say about the construction itself,
without revealing too many details before production?
First of all, it will be fun to drive it (laughs). We designed it so that its operation requires only such skills
as those necessary for the operating of an ordinary
car. This is achieved thanks to the car’s Drive-by-Wire
technology. The vehicle is controlled by microcontrollers, a suitable servomechanism that affects the

womechanizm, który oddziałuje na koła oraz układ sprzężenia zwrotnego, przekazując kierowcy poprzez kierownicę informacje o efektach jego działań.

Dziś mogę dzięki aplikacji zamówić taksówkę na
przykład dla osoby starszej, mogę śledzić trasę, po
której jest wieziona (zabezpiecza mnie to przed
próbą oszukania) i mogę się rozliczyć na odległość
po całym kursie. Jakie jeszcze zalety ma samochód
w car-sharingu, których nie ma taksówka?
Możemy takie auto wypożyczyć na pół dnia. Przez ten
czas możemy w nim trzymać rzeczy, które są potrzebne, na przykład większe zakupy, jeśli mamy jeszcze kilka rzeczy do załatwienia po drodze. Poza tym możemy słuchać naszej ulubionej stacji radiowej, o co czasem trudno w taksówce, możemy swobodnie rozmawiać przez telefon. No a przede wszystkim – możemy
poprowadzić samemu, co wielu z nas cały czas sprawia przyjemność!

[ROZMOWY]

Mamy do wyboru różne środki transportu.
W krótkim czasie otworzyły się nowe możliwości zarówno dla
firm, jak i dla użytkowników. Stało się tak dzięki temu, że upowszechniły się smartfony.
Tak. Już teraz dzięki aplikacji możemy rezerwować, otwierać i zamykać samochody oraz rozliczać się. Dzięki szybkiemu rozwojowi automatycznego kierowania – autonomii oraz jego spodziewanej legalizacji - już wkrótce będzie można decydować o rozmieszczeniu poszczególnych pojazdów floty w zależności od zapotrzebowania przez
przebazowanie w trybie jazdy automatycznej. W dalszej perspek-

tywie taką autonomiczną „taksówkę” będzie można
przywołać pod wskazany adres. Ma to kolosalne implikacje dla modelu biznesowego platformy car-sharing.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

To bardzo ciekawe rozwiązanie. Jak zapewniają specjaliści,
znacznie odporniejsze na zużycie niż znane hydrauliczne i mechaniczne układy.
Tak, to bardzo perspektywiczne rozwiązanie – otwiera wiele nowych
możliwości. Charakterystykę pojazdu można na przykład dostosowywać do profilu i preferencji poszczególnych użytkowników. Co jeszcze ważniejsze dzięki drive-by-wire nasze obecne prototypy można by
bardzo łatwo „zautonomizować” przez wpięcie do naszej istniejącej
sieci CAN dodatkowego, odpowiadającego za autonomię modułu.

called to the indicated address. This has colossal
implications for the car-sharing platform business
model.

This is a very intriguing solution. According to specialists, it is
much more resistant to wear and tear than known hydraulic
and mechanical systems.
Yes, it is a very promising solution. It opens up many new possibilities. The characteristics of the vehicle can, for example, be adapted
to the profile and preferences of individual users. What is even
more important, thanks to Drive-by-Wire, our current prototypes
can already be very easily “automated” by installing an additional
module responsible for autonomy into our existing CAN network.

Today, using an app, I can order a taxi, for example for an elderly person. I can follow its route (it
secures me against the attempt of cheating) and
I can pay remotely after the trip. What are the
other advantages of a car in car-sharing which
a taxi does not have?
We can rent such a car for half a day. During this
time, we can keep things inside that are needed –
such as more shopping bags – if we have to do some
errands on the way. In addition, we can listen to our
favorite radio station, which is sometimes difficult in a
taxi. Moreover, we can talk freely on the phone. And
above all, we can drive ourselves, which many of us
still enjoy!

We have a choice of different means of transport. In a short
time, new opportunities have opened for both companies and
users. It was due to the fact that smartphones became popular.
Yes. Now, thanks to the application, we can book, open and close
cars, and settle accounts. Thanks to the rapid development of
automatic steering – autonomy and its expected legalization – soon
it will be possible to decide on the distribution of individual fleet
vehicles depending on the demand by redeploying in the automatic
driving mode. In the long run, such an autonomous “taxi” can be
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wheels, and a feedback system which, with the use of the steering
wheel, provides the driver with information about the effects of his
actions.
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Wiele miejsca w rozmowie poświęciliśmy temu,
w jakiej rzeczywistości Triggo będzie używany. Ciekawi mnie jeszcze wygląd. Kto projektuje nadwozie? To szalenie istotny element, bo pierwsze oceny użytkowników będą dotyczyły tego, jak pojazd
wygląda, a nie jak się prowadzi.
Za projekt nadwozia odpowiada u nas Sebastian Nowak. Jest to projektant mający już sukcesy na koncie.
Jego inny projekt – Be-E został wyróżniony w konkursie
zorganizowanym przez ElectroMobility Poland na karoserię Polskiego Samochodu Elektrycznego. Jest też
związany z branżą gier w CD Projekt Red (firma stojącą
za sukcesem gry Wiedźmin).
Wróćmy jeszcze do ekonomii współdzielenia. Pojawienie się usług sharingowych w miastach to sposób na zarabianie. Stabilny i dający możliwość rozwoju?
Na razie to trudny kawałek chleba, ale jak już dziś widać – mający potencjał. Car-sharing to z jednej strony wysokomarżowa usługa – nie mamy kierowcy, który jest największym kosztem, np. z punktu widzenia
Ubera. Z drugiej strony nie jest tajemnicą, że póki co
te samochody jeżdżą niewiele. Trudno się dziwić, sko-

ro na przykład w promieniu kilku setek metrów od Dworca Centralnego można znaleźć ledwie dwa, trzy takie samochody. Niestety pojazdy mają tendencję do bycia akurat nie tam, gdzie są potrzebne.
Stąd ilość wypożyczeń pojedynczego auta w ciągu doby nie jest jeszcze duża, a przychody są dość niskie. Po drugiej stronie skali mamy
usługę Uber, w której obroty są duże, ale z uwagi na obecność kierowcy marża jest relatywnie niewielka. Uber również nadal nie generuje zysków.
Czegoś nam brakuje pomiędzy.
Być może Panią zdziwię, ale jestem przekonany, że lukratywna luka
„pomiędzy” car-sharingiem i Uberem już niebawem wypełni się i my
będziemy mieli w tym swój udział. Taką możliwość przygotowało Ministerstwo Energii, wpisując w ustawę o elektromobilności i paliwach
alternatywnych możliwość testowania pojazdów autonomicznych w
ruchu drogowym. To właśnie one niebawem połączą wysokie marże modelu „prowadzę pojazd z wypożyczalni” z wysokimi obrotami obecnymi w modelu „jestem wieziony przez kierowcę wynajętym
przez niego samochodem”. Autonomiczne pojazdy pozwolą na relokację. Odejdzie problem parkowania wypożyczanych aut na granicy miasta i szukania taniego sposobu na ich przetransportowanie do
centrum, gdzie właśnie zbiegł się przyjazd kilku pendolino i część pasażerów mogłaby skorzystać z usługi car-sharingu, gdyby te pojazdy
stały nieopodal stacji.
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We have talked a lot about in what conditions
Triggo will be used. I am still curious about its
presentation. Who designs the body? This is an
extremely important element, because the first
assessments of users will be about what the
vehicle looks like, not how it drives.
Sebastian Nowak is responsible for the design of
the body. He is a designer who can already boast
of many successes. His other project – Be-e – was
awarded in the competition for the body of the Polish Electric Car organized in 2017 by ElectroMobility
Poland. He is also connected with the game industry
in CD Projekt Red (a company behind the success of
The Witcher video-game series).
Let’s go back to the sharing economy. Sharing
services in cities is a way to earn money – a stable
method giving the opportunity to develop?
For now, it is a hard way, but as you can see today
– one with potential. On one hand, car-sharing is a
high-margin service since we do not have a driver,
who is the biggest cost – as seen by Uber. On the
other hand, it is not a secret that, for the time being,
these cars drive very little. It is hardly surprising if, for

example, within a range of several hundred meters from Central
Station, you can find only two or three such cars. Unfortunately,
vehicles tend to be not quite where they are needed. Hence, the
number of single car rentals per day is not high yet – revenues are
quite low. On the other side of the scale, there is Uber service, in
which the turnover is large, but due to the presence of the driver,
the margin is relatively small. Uber still does not generate profits.
There is a gap in between.
Perhaps I will surprise you, but I am convinced that the lucrative
gap “between” car-sharing and Uber will soon be filled and we will
be involved in it. Such a possibility was prepared by the Ministry of
Energy which defined the possibility of testing autonomous vehicles
in the Act on Electromobility and Alternative Fuels. They will soon
combine the high margins of the “I drive a rental vehicle” model with
the high turnover in the “I am transported by a driver by a rented
car” model. Autonomous vehicles will allow for relocation. The
problem of parking rented cars in the city suburbs and the search
for a cheap way to transport them to the center, where the arrival
of several pendolino trains has just coincided and some passengers
would be able to use car-sharing, will disappear if these vehicles
were located near the station.

[ROZMOWY]

jestem przekonany, że lukratywna luka
„pomiędzy” car-sharingiem i Uberem już
niebawem wypełni się i my będziemy mieli
w tym swój udział. Taką możliwość przygotowało Ministerstwo Energii, wpisując
w ustawę o elektromobilności
i paliwach alternatywnych możliwość testowania pojazdów autonomicznych w
ruchu drogowym.

Autonomiczny pojazd dowiezie też osoby starsze
do przychodni czy do placówki dziennego pobytu. Skoordynuje to jeden opiekun, nie będzie potrzeby zatrudniania wielu osób do tego typu prac.
A mieszkańcy miast się starzeją i będą mieli coraz więcej specjalnych potrzeb i ograniczeń związanych z mobilnością. Transport dzieci do przedszkola czy szkoły codziennie po tej samej trasie,
to także przestrzeń do wykorzystania pojazdów
autonomicznych.
Szereg nowych zastosowań i możliwości zdaje się być
naprawdę długi. I z każdym takim zastosowaniem wartość Triggo będzie wzrastać.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Rozwiązuje się częściowo problem ładowania.
Takie pojazdy mogą same odparkować się do bazy
i tam się naładować. Na przykład indukcyjnie, czy jak
w naszym przypadku – podjechać na wymianę baterii.

The problem of charging is partially resolved.
Such vehicles can unpark themselves to the base
and charge themselves there inductively. Or as in our
case, they can have the battery replaced.
The autonomous vehicle will also bring elderly
people to an outpatient clinic or day care center.
It will be coordinated by a single guardian. There
will be no need to employ many people for this
type of work. City residents are ageing and will
have more and more special needs and limits
related to mobility. Transporting children to kindergarten or school every day on the same route
is also an option for using autonomous vehicles.
A number of new applications and possibilities seem
to be really huge. And with each such application, the
value of Triggo will increase.
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I am convinced that the lucrative gap
“between” car-sharing and Uber will
soon be filled and we will be involved in
it. Such a possibility was prepared by the
Ministry of Energy which defined the possibility of testing autonomous vehicles
in the Act on Electromobility and Alternative Fuels.
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Minister środowiska w latach 2011–2013, pełnomocnik rządu ds. polityki klimatycznej w latach 2013–2015. Aktywny uczestnik konferencji klimatycznych
począwszy od COP19, której przewodniczył. Ukończył École Nationale d’Administration w Paryżu oraz prawo i administrację na Uniwersytecie Warszawskim. W 2016 roku powołał do życia Fundację Promocji Pojazdów Elektrycznych. Zainicjował też Forum Innowacyjnego Transportu - cykliczne spotkania
dla przedstawicieli branż zaangażowanych w elektryfikację transportu.

The Minister of Environment in 2011-2013, Government Plenipotentiary
for Climate Policy in 2013-2015. He participates actively in climate conferences, starting with COP19 when he was the chairman of the conference.
He graduated from the Ecole Nationale d’administrasion in Paris and then he
graduated from the University of Warsaw with a degree in law and administration. In 2016, he established the Foundation for the Promotion of Electric
Vehicles. He also initiated the Innovative Transport Forum, which consists
of cyclical meetings for representatives of industries involved in the electrification of transport.
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Mając samochód elektryczny i wytwarzając energię na swoje potrzeby, można żyć poza systemem?
W idealnym świecie tak. Chociaż to się może udać na
prowincji…
Za taką zmianą pójdzie też zmiana w systemach
rozliczania.
To dopiero będzie rewolucja.

[ROZMOWY]
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Nowy styl życia, nowe pojazdy, nowa energia…
Nawet jeśli nie jest się fanem motoryzacji, ona
odciśnie piętno na naszym sposobie życia w najbliższych latach.
No tak, doznania jakie gwarantuje elektryczny samochód, rekompensują przejściowe niedogodności.
Ja bym powiedział, że to jest trochę tak jak z jazdą na
nartach i jazdą na snowboardzie. Nie musisz się znać,
żeby było fajnie.
Wykorzystuje Pan samochód elektryczny na co
dzień. Jak to jest z „elektrykiem” w mieście?
Jeśli można ładować swój samochód tam, gdzie się
mieszka, to jest to bardzo miłe. Na razie trudno jest
ładować elektryczne samochody w miejscach, gdzie

się pracuje, ale to się niebawem będzie zmieniać. Mnie samochód
elektryczny daje przyjemność z prowadzenia. Wydaje mi się, że taki
hedonistyczny element spowoduje, że ludzie chętnie będą zamieniać samochody spalinowe na elektryczne.
No bo co to za przyjemność podróżować dziś miejskim autem
spalinowym, które jest wołowate, głośne i drogie w utrzymaniu? Dzięki samochodowi elektrycznemu można się wyróżnić.
Można się wyróżnić. Pokazać, że ważna jest dla mnie ekologia i ekonomia.
Ekonomia? Przecież one na razie są stosunkowo drogie.
W zakupie owszem, ale w użytkowaniu już nie. Samo to, że można
przejechać 100 km za około 7 zł, ładując auto z gniazdka w domu,
powoduje, że ono na co dzień się opłaca. Są też systemy wsparcia, takie jak brak opłat za parkowanie. Mniej płacimy za serwisowanie samochodu elektrycznego. Zresztą wcale nie musimy samochodu elektrycznego kupować. Można go wypożyczać. Kolejne miasta
decydują się na uruchamianie car-sharingu, oferując mieszkańcom i
turystom możliwość prowadzenia elektrycznego samochodu, mimo
że nie jest się jego właścicielem.
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Is it possible to live outside the system, off the
grid, if you have an electric car and you generate energy for your needs?
In a perfect world – yes. Or even today in the countryside…
This change will be followed by the change
in the accounting systems.
Then, it will be a revolution.
A new lifestyle, new vehicles, new energy... Even
if you are not a fan of the automotive industry,
it will leave a mark on your way of life in the
coming years.
Well, the sensations guaranteed by the electric car
make up for temporary inconveniences. I would say
that it is a bit like skiing and snowboarding. You do
not need to know how to do it to have fun.
You drive an electric car every day. What’s it like
with the electric car in the city centre?
If you can charge your car where you live, it is very
convenient. For now, it is difficult to charge electric cars at workplaces, but it will change soon.

The electric car gives me the pleasure of driving. It seems to me
that such a hedonistic element will make people more willing to
replace combustion cars with electric cars.
Well, what is the pleasure of travelling today by urban combustion car, which is big, loud and expensive to maintain?
Thanks to the electric car you can stand out.
You can stand out and show that ecology and economics are
important to you.

Economics? After all, they are relatively expensive for now.
To purchase – yes, but to use – no. The fact that you can drive
100 kilometres for about PLN 7 charging the car from the socket
at home makes it pay off on a daily basis. There are also support
systems such as no parking fees. We pay less for servicing an
electric car. Besides, we do not have to buy an electric car at all
– we can rent one. Other cities have decided to offer car-sharing,
offering residents and tourists the opportunity to drive an electric
car without the need to own the car.
We are looking ahead to the future all the time. For the time
being, it is still a vehicle for the wealthy or faithful fans. What
about those who cannot afford an electric car?

Globalnie zaufanie do największych koncernów motoryzacyjnych, paliwowych, energetycznych nieco osłabło. Bezpreceden-

Pojazdy elektryczne mają być częścią globalnych
systemów, mają poruszać się autonomicznie, a
wszystkie pochodzące z nich dane będą w chmurach obliczeniowych. To już teraz budzi sprzeciw.
Stopniowo będziemy się oswajać ze sztuczną inteligencją, która będzie wspierać systemy takie jak Mobility-as-a-Service. To jeszcze potrwa.

[ROZMOWY]

Wydarzyło się wiele, technologie się zmieniły. Sam fakt, że samochód spalinowy jest dostępny dla mas, jest przełomem.
Wciąż jest on dostępny tylko dla pewnej grupy ludzi. Będąc na kolejnych szczytach klimatycznych COP, miałem okazję rozmawiać
z ludźmi pochodzącymi z krajów, w których dostęp do bieżącej
wody jest ograniczony, nie mówiąc o elektryczności. Człowiek w takich sytuacjach ma refleksję, że świat jest złożony z różnych tkanek.
To nam powinno ustawiać optykę, po co nam zmiany w podejściu
do transportu, konsumpcji. Przecież elektryfikacja transportu wynika z troski o nasze zdrowie i troski o planetę.

sowa afera Dieselgate pomaga rozwojowi elektrycznego transportu. Pytanie czy dało się jej
uniknąć? Czy za kilkanaście lat nie okaże się,
że o produkcji baterii też znaliśmy półprawdy?
Pyta mnie Pani, jak temu zapobiegać? Nie sposób
kontrolować wszystkiego i wszystkich. Demokratyzacja, która będzie towarzyszyła rozwojowi odnawialnych źródeł energii, pewnie częściowo nas uchroni
przed kolejnymi skandalami. Następnym elementem
będzie wdrożenie gospodarki o obiegu zamkniętym.
Mamy dążyć do tego, żeby odzyskiwać jak najwięcej
materiałów. To ma się opłacać.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Ciągle wybiegamy w przyszłość. Na razie to wciąż pojazd dla
zamożnych albo najwierniejszych fanów. Co z tymi, którzy nie
mogą sobie na elektryczny pojazd pozwolić?
To jest kwestia, która pomału także będzie rozwiązywana. Na razie mając możliwość użytkowania samochodu elektrycznego, ma się
poczucie, że jest się częścią absolutnie wyjątkowego procesu. Takiej zmiany w transporcie nie było w ciągu ostatnich prawie 100 lat.
Ja już to mówiłem, nie jestem wielkim fanem motoryzacji, ale wydaje mi się, że za mojego dotychczasowego życia w motoryzacji takiego przełomu nie było.

A lot has happened – technologies have changed. The fact
that the combustion car is available to the masses is a breakthrough.
It is still available only to a certain group of people. Having participated in the COP climate summits, I had the opportunity to talk
to people from countries where access to running water is
limited, not to mention electricity. In such situations, one reflects
that the world is composed of various tissues. This should form
our attitude of “why do we need a change in the approach to
transport, consumption?” After all, the electrification of transport
results from concerns for human health and the planet.
People’s trust towards the largest automotive, fuel, and
energy companies has somewhat weakened globally. The
Diesel-gate scandal helped the development of electric transport. The question is: was it possible to avoid it? Will it not

turn out that we knew the half-truths about the
production of batteries in a dozen or so years?
Are you asking me how to prevent this? You cannot
control everything and everyone. Democratization,
which will accompany the development of renewable energy sources, will probably partially protect
us against further scandals. The next element will
be the implementation of a circular economy. We
need to aim towards retrieving as many materials
as possible. It must pay off.
Electric vehicles are to be a part of global systems, to move autonomously and all data coming from them will be available in cloud computing. This is now objectionable.
We will gradually become familiar with artificial intelligence that will support systems such as Mobilityas-a-Service. It will take a while.

ON ELECTROMOBILITY

This is a matter that will also be solved slowly. For now, when you
have the opportunity to drive an electric car, you feel that you are
a part of an absolutely unique process. Such a change in transport has not occurred over the last 100 years. I have already said
that I am not a big fan of the automotive industry, but it seems to
me that there has not been such a breakthrough in the automotive industry in my life.
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A jaka będzie rola polskich firm w elektryfikacji
transportu?
Na spotkaniach na temat samochodów elektrycznych
pojawia się wiele osób. Nawet takich, które wcześniej
nie interesowały się motoryzacją. Szczególne emocje
budzi temat polskiego samochodu elektrycznego. Nie
dziwi mnie to, bo polski przemysł jest głodny sukcesów. Jesteśmy liczącym się partnerem, jeśli chodzi
o dostawy komponentów. Dlaczego zatem nie możemy zbudować marki motoryzacyjnej? Produkcja samochodów elektrycznych to szansa dla gospodarek
i lokalny rozwój miejsc pracy. Powinniśmy dążyć do
tego, żeby być częścią tego wschodzącego rynku.
Szybko przeszliśmy od przyjemności, jaką daje
podróż samochodem elektrycznym, do miejsc
pracy jakie może wygenerować, czyli pragmatycznej strony transformacji.
Bo konstrukcja samochodu elektrycznego jest dużo
prostsza, a więc znalezienie swojego miejsca w łańcuchu dostaw jest również dużo łatwiejsze.

Tesla na razie nie jest tego dobrym przykładem.
Tesla jest zupełnie innym modelem biznesowym. Ma mieć zasięg
globalny i ma robić rzeczy spektakularne. Jest trochę firmą motoryzacyjną, a trochę jednak, z racji produkcji baterii, energetyczną. Zapewniając sobie dostawy baterii, ma szansę odnieść globalny sukces. My możemy na początek zacząć produkować pojazdy niszowe.
Możemy zaproponować ciekawe rozwiązania przedsiębiorcom. To
są miejsca pracy w branży, w której marża jest wysoka. Przy okazji
można kształcić specjalistów.
Żeby na tej płaszczyźnie odnieść sukces, potrzeba dalekosiężnych planów i strategii. Plany rozwoju elektromobilności przyjmowane przez kolejne kraje obejmują dekady.
To też jest szansa, którą można wykorzystać. Nie ma racjonalnych
powodów, żeby opóźniać proces elektryfikacji transportu. Jeśli za
późno zaczniemy przekuwać plany na konkretne działania, to nie
skorzystamy z szansy, jaką daje ta transformacja.
Konkurencyjność europejskich marek ma być wspierana przez regulacje dające impuls do rozwoju. Samo nakładanie ograniczeń w
emisjach gazów cieplarnianych z transportu nie jest przez przedstawicieli branży pozytywnie odbierane. Bardzo wyraźnie widać,
że koncerny motoryzacyjne dostrzegają, że odwrotu nie ma, ale
wciąż chcą czerpać zyski z dotychczasowych linii produkcyjnych.
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What will be the role of Polish companies in the
electrification of transport?
Many people appear at various meetings devoted
to electric cars. Even those who have not been interested in the automotive industry before. The topic of the Polish electric car is particularly exciting. I
am not surprised, because Polish industry strives
for successes. We are a significant partner when
it comes to delivering components. So why can’t
we build an automotive brand? The production of
electric cars means the opportunity for economies
and local development of jobs. We should strive for
being a part of this emerging market.
We have quickly moved from the pleasure of
travelling by electric car to the jobs it can generate, i.e. the pragmatic side of transformation.
Because the construction of the electric car is much
simpler, so finding your place in the supply chain is
much easier.
Tesla is not a good example right now.

Tesla is a completely different business model. It is supposed to
have a global reach and do spectacular things. It is a bit of an automotive company, but due to the production of batteries, it is also a
bit of an energy company. It has a chance to achieve global success
by providing battery supplies. We can start producing niche vehicles
at the beginning and offer interesting solutions to entrepreneurs.
These are jobs in the industry in which the margin is high. The specialists can be trained along the way.
Far-reaching plans and strategies are needed in order to be
successful. Plans for the development of e-mobility adopted
by other countries are plans that cover decades.
This is also a chance that can be used. There are no rational
reasons to delay the electrification of transport. If we start to put
our plans into specific activities too late, we will not arrive at the
chance for transformation.
The competitiveness of European brands is to be supported
by regulations giving a push for development. The imposition
of restrictions on greenhouse gas emissions from transport is
not positively perceived by industry representatives. It is clear
that automotive concerns see that there is no turning back, but
they still want to profit from existing production lines.

Kto zadecydował o transformacji?
Międzynarodowe gremia. Klamka już zapadła. Przede
wszystkim pojawiły się regulacje mające na celu ograniczenie emisji pochodzących z transportu. Branża
motoryzacyjna zrobiła już wiele, aby zredukować emisje pochodzące z produkcji. Teraz należy zająć się
tym, co emitują pojazdy.

W Polsce.
Bo mamy stosunkowo niezłą sieć dróg, mamy dokąd jeździć, odległości też mamy znaczące, transport publiczny nie jest wydajny i nie
daje możliwości swobodnego poruszania się. Więc co zrobić? Kupić
20-letnie auto, przesadnie o nie dbać i nie przejmować się tym, że
jeździ się fabryką szkodliwych pyłów.

Samochody elektryczne to nie same plusy. Mają
też swoje ograniczenia.
Mają, trzeba je ładować. A póki co infrastruktura
u nas jest uboga. Nie mówię tu o stacjach ładowania
z prawdziwego zdarzenia, a montowanie gniazdek
w halach garażowych też nie jest popularne.

[ROZMOWY]

Tych „kopcących”?
Niestety tak. Już teraz widać wyraźnie, że w tych miejscach w Europie, gdzie pojawiły się albo niebawem się pojawią strefy niskoemisyjnego transportu, właściciele starszych samochodów z silnikami Diesla chcą się ich szybko pozbyć. A jak się ich pozbywać, to tam, gdzie
chcą je kupować. A gdzie chcą je kupować?
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Jednak wytwarzanie prądu lokalnie i zostawianie pieniędzy lokalnie
ma większe uzasadnienie niż kupowanie ropy. Nam powinno zależeć na tym, żeby liczba kupowanych aut elektrycznych rosła szybko. Będzie się to przekładało na zmniejszenie importu ropy, a co za
tym idzie - miliardy, które dziś płacimy za jej sprowadzanie, będziemy mogli przeznaczyć na inwestycje i konsumpcję. Musimy też uważać na niebezpieczeństwo związane ze zwiększeniem importu samochodów, niestety nie elektrycznych.

Jeśli ludzi wynoszących śmieci do lasu nie dotyka
ostracyzm, to tych wycinających filtry DPF
z samochodów też nie dotknie.
Tu chyba nie chodzi o ostracyzm, ale o edukowanie
i pokazywanie, że technologie, te najnowocześniejsze,
staną się za kilka lat dostępne. Natomiast samochód
elektryczny, postrzegany dziś jako luksusowy, stanie
się pojazdem dla mas. A za wycinanie DPF należy bezwzględnie karać.

You mean those “chain-smoking” ones?
Unfortunately, yes. It is already clearly visible that places in Europe where low-emission transport zones have emerged, or will
soon appear, cause the owners of older diesel cars to quickly get
rid of them. They get rid of them where people want to buy them.
And where do they want to buy them?
In Poland.
Because we have a relatively good network of roads. We have
places to travel. We also have significant distances. Public transport is not efficient, and it does not allow for free movement. So,
what do we need to do? We need to buy a 20-year-old car, take
care of it, and not worry about the fact that we drive a factory of
harmful dust.

If people who throw garbage into the forest are
not worried about ostracism, then those who
remove DPF filters from cars will not worry either.
This is probably not about ostracism, but about
educating and showing that technologies, the
most modern ones, will become available in a few
years. The electric car, which is perceived today as
a luxury, will become a vehicle for the masses. And
there should be penalties for those removing DPF.
Who made a decision on transformation?
International bodies. The die is cast. Above all,
regulations have appeared which aim at reducing
emissions from transport. The automotive industry
has already done a lot to reduce emissions from
production. Now we have to deal with emissions
from vehicles.
Electric cars are not without their faults. They
also have their limitations.
They have to be charged. Currently, our infrastructure is poor. I am not talking about real charging
stations. Mounting sockets in garage halls is not
popular either.
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However, locally-generated electricity and leaving money locally
has more justification than buying oil. We should care that the
number of purchased electric cars is growing quickly, because
this will result in the reduction of oil imports and, consequently,
we will be able to spend billions – which we pay today for the
import of crude oil – for investment and consumption. We must
also pay attention to the danger related to an increase in the
import of cars, unfortunately not electric ones.
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Wynika to z tego, że mieszkańcy nie chcą się
„zrzucać” na tych, którzy czyszczą samochody
energochłonnymi odkurzaczami albo podłączają
prostownik.
I nadal mogą się na to nie godzić. Przecież można za
pomocą aplikacji rozliczyć ilość pobranej energii, nie
ruszając się sprzed telewizora.

I przyzwyczaimy się do tego, żeby podłączać samochód do ładowania tak często, jak tylko jest to możliwe? Jak telefony i laptopy?
Tak. Samo ładowanie owszem trwa długo, ale czynność podłączenia do ładowania, w którą zaangażowany jest człowiek, to kilkanaście
może kilkadziesiąt sekund. Podobnie jak z telefonem komórkowym.
Nie ma konieczności „pilnowania” ładującego się sprzętu.

Znowu wybiegamy w przyszłość.
Nie aż tak odległą. 20 lat temu niewiele osób wierzyło
w możliwość zrezygnowania z telefonu stacjonarnego,
a jednak… Sądzę, że podobnie będzie z transformacją
w transporcie. Chodzi o to, żeby promować i szukać
nowych rozwiązań. 5 lat temu nikt nie myślał, że po
Wrocławiu będą jeździć elektryczne samochody wypożyczane na minuty.

Pojazdy elektryczne to nie tylko samochody. Rowery elektryczne mają coraz większą rzeszę zwolenników, ale zdaje się, że
najwięcej pozytywnych emocji budzą elektryczne hulajnogi.
W dużych miastach, gdzie transport powinien być intermodalny, to
faktycznie może być doskonałe uzupełnienie. Elektryczną hulajnogą
można dojechać do metra lub tramwaju. Jest ona cicha, szybka i do
tego daje możliwość podróżowania przez większą część roku. Przyjemnie i wygodnie. To też jest szansa dla polskich firm, żeby zaistnieć w mikromobilności.

W ogóle mało kto kilka lat temu myślał o tym, że
może nie mieć samochodu, a jednak nim podróżować.
W miejsce indywidulanych samochodów, których nie
ma gdzie w mieście parkować, pojawi się mobilność
jako usługa, którą będzie można kupować w ramach
abonamentu.

No i hulajnogą można swobodnie poruszać się po strefach
czystego transportu.
Strefy czystego transportu to jest bardzo ważny element kształtowania tożsamości miasta. Niestety polskie przepisy, które ich dotyczą, są bardzo rygorystyczne i myślę, że dopóki ich nie zmienimy,
strefy będą powstawać powoli. Jestem pewien, że liberalizacja usta-
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This is due to the fact that residents do not
want to “pay” for those who clean cars with
energy-intensive vacuum cleaners or connect a
rectifier.
And they still may not agree. After all, the amount
of energy consumed can be settled by using an app
without moving from an armchair in front of the TV.
We are looking ahead to the future again.
The not so distant future. Few people believed
in the possibility of giving up a landline phone 20
years ago, but still... I think that it will be the same
with transformation in transport. The point is to
promote and look for new solutions. Five years
ago, nobody thought that electric cars rented for
minutes would drive around Wrocław.
A few years ago, hardly anyone thought that
they wouldn’t have a car but still be able to
travel.
Mobility as a service will appear soon, which could
be bought as part of subscription, in place of individual cars, which cannot be parked in the city.

We will get used to connecting the car for charging as often
as possible? Like phones and laptops?
Yes. The charging itself takes a lot of time, but the connection to
the charging process, in which the person is involved, lasts only
several or several dozen seconds. Just like with a mobile phone.
There is no need to “watch” the charging device.
Electric vehicles are not just cars. There are more and more
fans of electric bikes, but it seems that electric scooters raise
the most positive emotions.
In large cities where transport should be intermodal, it can actually be a perfect complement. You can reach subway or tram
by electric scooter. It is quiet, fast, and gives the opportunity to
travel for most of the year. It is pleasant and convenient. This is
also a chance for Polish companies to exist in micro-mobility.
The scooter can move freely around clean transport zones.
The clean transport zone is a very important element in shaping
the identity of a city. Unfortunately, the Polish regulations regarding clean transport zones are very strict and I think that zones will
be built slowly until we change the provisions of the Act. I am sure
that the liberalization of statutory requirements would facilitate
the creation of zones. If there was an obligation to spend money
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Marzyłbym, żeby w Polsce (czyli w UE)
zniesiono VAT na samochody elektryczne. Ważnym wsparciem dla elektryfikacji transportu samochodowego w kraju byłaby również
pomoc dla firm budujących infrastrukturę ładowania.

Jest Pan prezesem Fundacji Promocji Pojazdów
Elektrycznych. Jakiej promocji potrzebują dziś pojazdy elektryczne?
Samochody elektryczne będą coraz tańsze, bo i konkurencja pomiędzy producentami będzie coraz bardziej zacięta. Nowe europejskie wymagania co do poziomu emisji spalin też będą stanowiły odpowiednią
zachętę dla producentów samochodów, aby wprowadzali na rynek coraz to nowsze i tańsze modele.
Marzyłbym, żeby w Polsce (czyli w UE) zniesiono VAT
na samochody elektryczne. Ważnym wsparciem dla
elektryfikacji transportu samochodowego w kraju byłaby również pomoc dla firm budujących infrastrukturę ładowania. Mam nadzieję, że zajmie się tym nowo
utworzony Fundusz Niskoemisyjnego Transportu.
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wowych wymogów ułatwiłaby powstawanie stref. Jeśli jednocześnie istniałby obowiązek przeznaczania
pozyskanych pieniędzy na rozwój niskoemisyjnego
transportu, mielibyśmy samonapędzający się mechanizm. Uczylibyśmy się, jaka jest racjonalność wprowadzanych przepisów.

obtained from the development of low-emission
transport at the same time, we would have a selfpropelled mechanism. We would learn what the
rationality of the adopted regulations is.
You are the President of the Foundation for the
Promotion of Electric Vehicles. What promotion
do electric vehicles need today?
First of all, electric cars will be cheaper, because
competition among manufacturers will be more and
more fierce. New European requirements regarding
the level of exhaust emissions will also be an appropriate incentive for car manufacturers to introduce
new and cheaper models to the market.
I would like to see the VAT abolishment for electric
cars in Poland (i.e. such as in the EU). An important
support for the electrification of road transport in
Poland would also be assistance for companies
building charging infrastructure. I hope that this
will be done by the newly created Low-Emission
Transport Fund.
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I would like to see the VAT abolishment for electric cars in Poland (i.e.
such as in the EU). An important support for the electrification of road
transport in Poland would also be
assistance for companies building
charging infrastructure.
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Jedna z najbardziej rozpoznawalnych na świecie polskich modelek.
Promotorka aktywnego stylu życia. Ukończyła studia na kierunku psychologia kliniczna, jest psychodietetykiem. Na co dzień jeździ elektrycznym
samochodem i promuje elektromobilność jako praktyk,
a nie fan motoryzacji.  Dzięki ciepłemu usposobieniu łatwo zaraża
zamiłowaniem do elektromobilności.

kamila szczawińska
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One of the most recognizable Polish fashion models in the world.
She is a promoter of an active lifestyle. She graduated from the Faculty
of Clinical Psychology and she is a psychodietetist. Every day she drives
an electric car and she promotes e-mobility in practice, not as an automotive fan. Thanks to her warm disposition, she easily infects others
with e-mobility.
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Pani praca wiąże się z częstymi wyjazdami, podróżowała Pani po całym świecie. Kiedy i gdzie
zaczęła Pani zauważać samochody elektryczne
na ulicach?
To nie było w Polsce. Kilka lat temu w Niemczech.
Na parkingu pod jakimś budynkiem stały zaparkowane samochody elektryczne. To był ten moment. Myślę, że było to pięć, może sześć lat temu.
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Pewnie nie minęło wiele czasu, a sama zasiadła
Pani za kierownicą elektrycznego auta.
Kiedy to było?
To już było w Polsce, blisko dwa lata temu. Zaczęłam
jeździć Nissanem LEAF pierwszej generacji.
I jak Pani zapamiętała pierwszą jazdę?
Powiem szczerze, że początkowo zupełnie nie wiedziałam, czego się spodziewać, zwłaszcza że pojazd z
zewnątrz prezentował się dość awangardowo. Jednak
gdy zajęłam miejsce za kierownicą, okazało się, że to
samochód jak każdy inny (śmiech). Znaczącej różnicy

nie było, np. jeśli chodzi o prędkość. Zaskoczyło mnie tylko to,
że było tak cicho. Dla mnie to przede wszystkim funkcjonalny samochód. A im więcej nim jeździłam, tym więcej mitów na temat
elektrycznych aut obalałam. A słyszałam ich sporo.
Pierwszy to pewnie zasięg?
Oczywiście. Pozostałe to problemy z ładowaniem, niefunkcjonalność, że kobieta sobie nie poradzi z obsługą takiego samochodu.
A to zabawne, bo znam wielu mężczyzn związanych z szeroko
rozumianą branżą elektromobilną, którzy sami na co dzień nie
jeżdżą samochodami elektrycznymi, ale ich żony owszem.
Panie te mogą się pochwalić imponującymi przebiegami w ciągu roku. A Pani, ile kilometrów pokonała samochodem elektrycznym?
Ja też mam się czym pochwalić! Samochód elektryczny to był mój
podstawowy środek transportu w ciągu ostatnich dwóch lat. Przejechałam nim ponad 40 tysięcy kilometrów.
A jak z zasięgiem? Był wystarczający? Testowała Pani różne
style jazdy, żeby osiągnąć jak największy zasięg?
Udawało mi się przejechać około 200 km. Głównie po mieście
i okolicach: przedszkole, zakupy, praca, zajęcia sportowe, dom.
Więc sama Pani widzi, kwestia zasięgu w mieście nie jest proble-
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Frequent trips are part of your job. You have
travelled all over the world. When and where
did you start noticing electric cars on the
streets?
It was not in Poland. It was in Germany a few years
ago. Electric cars were parked in the car park in
front of a building. This was the moment. I think
that it was five or six years ago.

It probably did not take a lot of time before you
yourself started to drive an electric car.
When was it?
It was in Poland almost two years ago. I started driving the first-generation Nissan LEAF.
How did you remember your first ride?
Honestly, at first, I did not know what to expect,
especially because the appearance of the car was
quite avant-garde. However, when I took a seat
behind the wheel it turned out that the car was like
any other (laughter). There was no significant difference, for example, in terms of speed. I was only
surprised that it was so quiet. For me, it is primarily

a functional car. The more I travelled the more myths about the
electric cars I dispelled. And I heard a lot of them.
The first one probably relates to the range, doesn’t it?
Of course, problems with charging and non-functionality, or the
myth that a woman cannot handle such a car.
It is funny, because I know many men, associated with the
broadly understood electromobile industry, who do not drive
electric cars on a daily basis, but their wives do.
These ladies boast of impressive mileages throughout the
year. What about you? How many kilometres did you travel
by electric car?
I also have something to be proud of! This has been my primary
means of transport in the last two years and I have driven over
40,000 kilometres (km).
What about the range? Was it enough? Did you test different
driving styles to achieve the maximum range?
I managed to drive about 200 km mainly in the city centre and the
surroundings: kindergarten, shopping mall, work, sporting activities, home. So, you see, the issue of range in the city centre is not
a problem, even if you live – like me – outside the capital. I had
been driving the first-generation LEAF for almost two years. The

mem, nawet jeśli tak jak ja mieszka się poza stolicą. Jeździłam LEAF-em pierwszej generacji blisko dwa
lata. Zasięg faktycznie spadał mi zimą do około 180
km, ale to i tak wystarczało. Raz mi się zdarzyło nie
doładować auta i jechałam 40 km zimą w mróz bez
włączonego ogrzewania. Nie była to wina samochodu, tylko efekt tego, że nie naładowałam go w pełni.
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Samochód elektryczny to był mój podstawowy środek transportu w ciągu ostatnich dwóch lat. Przejechałam nim ponad
40 tysięcy kilometrów.

A koszty takich podróży?
Jak już wspomniałam, jeździłam bardzo dużo, a zimą
rachunek za prąd wzrósł nam o około 300 zł (przeciętnie było to około 200 zł miesięcznie). Za paliwo
tradycyjne do samochodu spalinowego, przy podobnej intensywności użytkowania, płaciłam nawet 1500
zł miesięcznie. Ponad tysiąc złotych oszczędności
miesięcznie na paliwie to naprawdę dużo.
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Przecież niejednemu kierowcy zdarza się z duszą
na ramieniu jechać „na rezerwie”, bo wcześniej
się nie zatankowało.
Faktycznie, niczym się to nie różni.

range, in fact, decreased in winter down to about
180 km, but it was enough anyway.
Once I did not fully charge my car and I was driving
40 km in winter in the cold without heating. It was
not the fault of the car, but it was the effect of failing to charge it fully.
After all, there are many drivers who drive on
reserve fuel with fear, because they did not fuel
their cars before.
In fact, there are no differences.

What about the costs of such a journey?
As I mentioned, I drove a lot. In winter, the electricity bill increased by about PLN 300. It was about PLN
200 a month on average. I paid even PLN 1500
a month for traditional fuel for a combustion car
with similar intensity of operation. Fuel savings
amounting to over one thousand zlotys per month
is a lot.

ON ELECTROMOBILITY

This has been my primary means of transport in the last two years and
I have driven over 40,000 kilometres
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Rocznie robi się z tego pokaźna suma. Dwa lata
i 40 tysięcy km to niebagatelne doświadczenie.
Czy przez ten czas samochód jakoś panią zawiódł?
Absolutnie ani razu. Może kilka razy zdarzyło się, że dojechałam do domu i miałam tylko kilka procent naładowania baterii, ale były to sytuacje raczej zabawne niż
stresujące. Poza tym epizodem jazdy bez ogrzewania
nie miałam żadnych niemiłych niespodzianek i awarii.
Ech i właśnie obaliła Pani kolejny mit: nie można jeździć samochodem elektrycznym zimą z włączonym ogrzewaniem a latem z klimatyzacją. Takie podróże z dziećmi byłyby uciążliwe, a samochód nie pozwalałby na komfortowe przemieszczanie się.
Dzieci to wymagający pasażerowie. Moje nieszczególnie interesują się motoryzacją, ale muszę przyznać,
że o elektrycznym samochodzie pieszczotliwie mówiły Lifek i najbardziej podobało im się podłączanie
go do ładowania. Ale sama podróż autem elektrycznym, które jest tak ciche, daje wiele radości. Kwestia ogrzewania czy klimatyzacji nie stanowi wielkie-

Kwestia ogrzewania czy klimatyzacji
nie stanowi wielkiego problemu. Owszem „zjada” ona kilka procent z tego,
co mamy w baterii, ale w samochodzie
spalinowym także ma wpływ na ilość
spalanego paliwa.

ON ELECTROMOBILITY
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You can save a lot of money annually. Two years
and 40,000 km is a great experience. Did the car
somehow disappoint you during that time?
Absolutely never. Maybe it happened several times
that I arrived home and I had only a few percent
of battery level, but these were funny rather than
stressful situations. Apart from the episode of driving without heating, I did not have any unpleasant
surprises or failures.
You have just dispelled another myth: That you
cannot drive an electric car in winter with the
heating on and in summer with the air conditioning on. Such journeys with children would
be cumbersome, and the car would not allow
for comfortable travelling.
Children are demanding passengers. Mine are not
interested in the automotive industry, but I must
admit that they called our electric car “Lifek” and
they really liked the process of charging. And travelling by electric car, which is so quiet, gives a lot of
joy. The issue of heating and air conditioning is not

The issue of heating and air conditioning is not a vast problem. Obviously, they
drain a few percentage points of the
battery, but in the combustion engine
they also affect the amount of fuel consumed.

Jednak takie szybkie ładowanie na mieście może
być kosztowne. Jak Pani ocenia dzisiejszą ogólnodostępną infrastrukturę do ładowania? Ja z racji
braku możliwości zainstalowania ładowarki ratuję się solidnym przedłużaczem wpiętym w kuchni
i zwieszonym z balkonu, jeśli nie nałapię elektronów „na mieście”.
Dla osób, które tak jak ja mieszkają w domku jednorodzinnym lub posiadają gniazdko przy miejscu postojowym w garażu podziemnym, ładowanie samochodu elektrycznego nie stanowi żadnego wyzwania.
Wtedy ładowanie na mieście jest naprawdę sporadyczne i robione np. podczas zakupów. Nigdy jednak
mi się nie zdarzyło, abym w panice musiała szukać ładowarki w obawie, że skończy mi się prąd.

[ROZMOWY]

Skoro jesteśmy przy mitach, to rozprawmy się z kolejnym. Ile
czasu zajmuje ładowanie samochodu elektrycznego?
Wszystko zależy od tego, w jaki sposób chcemy samochód naładować. Ja najczęściej korzystam ze zwykłego gniazdka. Zajmuje to do
kilkunastu godzin, jeśli mamy prawie wyczerpaną baterię, ale to żaden problem, jeśli do domu nie przyjeżdża się bardzo późno. Cały
proces można przyśpieszyć tzw. ładowarką naścienną, która skraca
czas ładowania do około 7 godzin. Zresztą jeśli nie jeździ się bardzo
dużo, to nie trzeba przecież codziennie ładować go. W przypadku
braku możliwości ładowania samochodu nocą w garażu albo przy
domu, zawsze można naładować się „na mieście”. Trwa to mniej
niż godzinę, czyli akurat tyle, żeby pójść coś zjeść lub wyskoczyć na
małe zakupy, zwłaszcza że coraz więcej szybkich ładowarek powstaje właśnie przy centrach handlowych.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

go problemu. Owszem „zjada” ona kilka procent z tego, co mamy
w baterii, ale w samochodzie spalinowym także ma wpływ na ilość
spalanego paliwa. Szczególnie jest to zauważalne, kiedy jeździmy
na „zimnym” silniku na krótkie dystanse.

Because we touched on the issue of myths, let’s deal with the
next one: How long does it take to charge an electric car?
It all depends on the way we want to charge the car. I usually use
an ordinary socket. It takes up to a dozen hours, if there is almost
an empty battery. But, this is not a problem, if you do not come
back home very late. Especially that the whole process can be
accelerated with the so-called wall charger, which shortens the
charging time down to about 7 hours. Moreover, if you do not
drive a lot, you do not have to charge your car every day. If you
cannot charge the car at night in the garage or at the house, you
can always charge it in the city centre. It lasts less than an hour,
which is enough to eat or go shopping, especially that more and
more fast chargers are being built at shopping centres.

However, such fast charging in the city centre
can be expensive. How do you assess today’s
public charging infrastructure? Due to the inability to install the charger, I use a solid extension plugged in the kitchen and hung from the
balcony, if I do not catch kWs in the city centre.
For people who – like me – live in a detached house
or have a socket next to a parking space in the
underground garage, charging an electric car is not
a challenge. Then, charging in the city centre is rare
and is performed, for example, during shopping.
But it never happened to me that I had to look for
a charger in panic, fearing that the electricity would
run out.
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a serious problem. Obviously, they drain a few percentage points
of the battery, but in the combustion engine they also affect the
amount of fuel consumed. This is particularly noticeable when we
drive short distances with a “cold” engine.
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Jest Pani kojarzona z pracą na światoych wybiegach, ale i ze zdrowym, aktywnym stylem życia
– jest pani psychodietetykiem. Związki pomiędzy
światem mody i motoryzacji są bardzo silne. Różnią się dziś od tych sprzed kilkudziesięciu lat, ale
widać, że celebryci i ludzie mediów mają ogromny wpływ na upowszechnianie nowych trendów.
Dziś osoby, które chcą być kojarzone z ochroną
środowiska czy właśnie ekologicznym stylem życia, decydują się na bycie ambasadorami marek
czy promowanie jakieś inicjatywy. Na świecie na
współpracę z koncernami motoryzacyjnymi, promując elektryczne auta, zdecydowała się między
innymi Margot Robbie, a wcześniej zaangażowany był Ryan Reynolds. Kilka lat temu w Hollywood niezmiernie popularne były hybrydowe Toyoty Prius. Dziś Mila Kunis, James Hetfield czy Jay
Leno mają Teslę.
Rzeczywiście światy mody, filmu i motoryzacji od lat
się przenikają. Każdy z nas, niezależnie od tego jak
popularny, jest kierowcą i potencjalnym klientem. To
sprawia, że współpraca z markami motoryzacyjnymi
jest bardzo naturalnym krokiem.

Jak Pani myśli, czy samochód elektryczny może stać się częścią
popkultury?
Wiele na to wskazuje, że tak się stanie. Samochód elektryczny pasuje do tego, co się dzieje na świecie. Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego, co jemy, skąd to pochodzi, w co się ubieramy. Kolejnym
obszarem, o którym chcemy wiedzieć, że nie zatruwa nas i środowiska, jest transport.
Dzięki samochodom elektrycznym ludzie masowo zaczną interesować się tym, skąd pochodzi energia do zasilania pojazdów?
Mam nadzieję, że tak właśnie będzie. Ludzie szukają sposobów
na to, żeby żyć ekologicznie. Chcą wiedzieć, czy ich ubrania nie powstawały w fabrykach, w których wyzyskuje się dzieci. Sądzę więc,
że będą zainteresowani tym, żeby nawet samemu produkować
energię na potrzeby ładowania samochodu. I oczywiście zasilania
domu,
Idealny zestaw: samochód plus fotowoltaika plus magazyn
energii. Wtedy już nie ma wątpliwości co do tego, czy ładujemy
samochód „zielonym” prądem.
Kilkanaście lat temu nikt nie myślał o tym, że baterie wymontowane z samochodu można powiesić w specjalnej obudowie na ścianie
w domu i w ten sposób magazynować energię, którą mamy dzię-
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You are associated with work on world catwalks, but also with a healthy active lifestyle.
You are a psycho-dietician. Relationships between the world of fashion and the automotive
industry are very strong. They differ today from
those decades ago, but you can see that celebrities have a huge impact on the popularisation
of new trends. Nowadays, people who want to
be associated with environmental protection or
ecological lifestyle decide to be brand ambassadors or to promote some initiatives. In the
world, Margot Robbie, among others, decided
to promote electric cars. Ryan Reynolds was
involved in it before. A few years ago, hybrid
Toyota Prius was extremely popular in Hollywood, today Mila Kunis, James Hetfield, and Jay
Leno drive a Tesla.
Yes, the worlds of fashion, film, and automotive
industry have been connected with each other
for many years. Each of us, no matter how popular we are, is a driver and a potential customer.
This means that the cooperation with automotive
brands is a natural step.

Do you think that the electric car can become a part of pop
culture?
There are many indications that this will happen. The electric car
matches the trends that are present in the world. We are more
and more aware of what we eat, where the food comes from, and
what we wear. We want to know that transport does not poison
either us or the environment.
Thanks to electric cars, people will become more interested
in the following issue: where does the energy to power the
vehicles come from?
I hope that this is the way it is going to be. People are looking
for ways to live ecologically. They want to know that their clothes
were not made in sweatshops. Thus, I think that they will be interested in the fact that they can produce energy for the purpose of
charging the car themselves as well as for the purpose of powering their houses, of course.
The perfect set: a car plus photovoltaics plus an energy storage facility. Then, there is no doubt as to whether we charge
a car with a “green” current.
A dozen years ago no one thought about the fact that the batteries removed from a car can be hung in a special frame on the wall
at home and in this way we can store the energy that we have

Kolejne auto będzie elektryczne?
Zdecydowanie!

[ROZMOWY]

Jesteśmy coraz bardziej świadomi tego,
co jemy, skąd to pochodzi, w co się ubieramy. Kolejnym obszarem, o którym chcemy
wiedzieć, że nie zatruwa nas i środowiska,
jest transport.

Mówimy cały czas o zaletach aut elektrycznych,
ale z pewnością mają one także wady. Co by
Pani wymieniła jako doświadczony użytkownik?
Mimo że sytuacja dynamicznie się zmienia, na pewno wiele pozostało do zrobienia pod kątem infrastruktury, zwłaszcza poza największymi miastami.
W momencie, gdy liczba stacji ładowania się rozwinie, elektryczne podróże będziemy mogli odbywać bez „kombinowania” i jazdy np. bocznymi drogami. Już dziś można dojechać z Warszawy do największych miast w miarę swobodnie, ale jest jeszcze
wiele do zrobienia.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

ki słońcu. Dziś można zobaczyć stadion, który ma
zapasowe zasilanie zbudowane w oparciu o nowe
i używane zestawy akumulatorów dokładnie takich
jak w samochodzie, którym jeździłam.

thanks to the Sun. Today, you can see a stadium
which has a backup power supply built on the basis
of new and used sets of batteries exactly the same
as in the car that I travelled.
We are talking all the time about the advantages of electric cars, but they certainly have some
disadvantages. What would you mention as an
experienced user?
Although the situation is changing dynamically,
there is much to be done in terms of infrastructure, especially outside the largest cities. When the
number of charging stations is developed, we will
be able to travel electrically without “range anxiety”
and driving, for example, side roads. Today you can
already reach the largest cities from Warsaw freely,
but there is still much to do.
Do you think that your next car will be electric?
Definitely!
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We are more and more aware of what
we eat, where the food comes from, and
what we wear. We want to know that
transport does not poison either us or
the environment.
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emilia głozak

LIDERZY RYNKU, AMBICJE,
PERSPEKTYWY I KONDYCJA SEKTORA

ELEKTROMOBILNOŚĆ W POLSCE
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ELECTROMOBILITY IN POLAND

MARKET LEADERS, AMBITIONS,
PROSPECTS, AND THE SECTOR SITUATION

Na świecie istnieją już przedsiębiorcy, którzy prężnie
działają w szeroko rozumianej elektromobilności. Rozwija się infrastruktura do ładowania, pojazdy elektryczne, magazynowanie energii czy też usługi bazujące na
elektromobilności. W Polsce również obecne są firmy,
które dostrzegły potencjał w tej gałęzi przemysłu.

[ROZMOWY]

Kraje, widząc korzyści z wdrażania elektromobilności, do których zaliczyć można poprawę jakości powietrza, wzrost bezpieczeństwa energetycznego czy też rozwój nowej gałęzi przemysłu, wprowadzają zachęty dla nabywców i użytkowników pojazdów elektrycznych i tworzą przyjazny ekosystem do rozwoju usług z tym związanych. To właśnie w dużej mierze te rozwiązania sprawiły, że od roku 2012, w którym liczba pojazdów elektrycznych wynosiła zaledwie 14 tys. sztuk, ich
wolumen wzrósł do ok. 2 mln w 2017 roku (ponad 140-krotny wzrost
w perspektywie 6 lat!). Prognozy wskazują, że do 2030 roku na drogach będzie jeździć ok. 230 mln pojazdów elektrycznych (115 razy
więcej niż obecnie!)1.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Rynek elektromobilności jest obszarem wciąż niezagospodarowanym,
w którym istnieje ogromny potencjał wzrostu. Bariery wejścia, w porównaniu np. z konwencjonalnym sektorem motoryzacyjnym, są zdecydowanie mniejsze, dlatego też elektromobilność stwarza możliwość
wykreowania innowacyjnych rozwiązań i produktów oraz jest szansą
dla nowych podmiotów.

Countries seeing the benefits of implementing electromobility
– which include improving air quality, increasing energy security, or
developing a new industry – introduce incentives for buyers and users of electric vehicles and create a friendly ecosystem for the development of related services. It is these solutions that have largely
contributed to the fact that from 2012 – when the number of electric
vehicles amounted to only 13.7 thousand – their volume increased
to approximately two million in 2017 (a 146-times increase over only
6 years!). Forecasts indicate that by 2030 there will be 230 million
electric vehicles travelling on our roads (115 times more than today!)1.

1.	Dane z raportu Global EV Outlook 2018.
1.	Data from the Global EV Outlook 2018 report.

There are already entrepreneurs in the world who
thrive in the broadly understood electromobility sector. Charging infrastructure, electric vehicles, energy
storage, or services based on electromobility are already developing. Companies that have noticed the
potential in this industry are also present in Poland.

ON ELECTROMOBILITY

The electromobility market is still an undeveloped area with enormous
growth potential. The barriers to market entry, in comparison with
the conventional automotive sector, are much smaller, which is why
electromobility offers the possibility to create innovative solutions and
products and is an opportunity for new entities.
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INFRASTRUKTURA DO ŁADOWANIA POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH
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Ładowarki do pojazdów elektrycznych są jednym z kluczowych elementów elektromobilności. To właśnie przy tej okazji prowadzona jest przez ekspertów dyskusja jajko czy
kura, tzn. w co inwestować w pierwszej kolejności – w pojazdy czy w stacje ładowania.
Dylemat ten pozostawmy jednak w tym miejscu nierozstrzygnięty, a energię poświęconą na tę dyskusję spożytkujmy na analizę firm, które zdecydowały się na stworzenie
stacji ładowania pojazdów elektrycznych.

Unia Europejska zobligowała każde z 27 państw
członkowskich do wybudowania pewnej minimalnej
liczby publicznie dostępnych punktów ładowania.
Plan przewiduje, że do końca 2020 r. sieć będzie liczyć co najmniej 171 tys. punktów ładowania . Obecnie istnieje ok. 100 tys. punktów ładowania2 w samej

tylko Europie, w tym 76% w 4 krajach UE, tj. Holandii (28%), Niemczech (22%), Francji (14%) oraz Wielkiej Brytanii (12%)3. Intensywną politykę w zakresie elektromobilności prowadzą również inne
państwa na świecie, np. Chiny wprowadziły obowiązek, aby na minimum dziesięciu procentach miejsc postojowych były zainstalowane
stacje ładowania. Wybrane kraje decydują się na wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spalinowych – Wielka Brytania i Francja od 2040
roku, Niemcy i Indie od 2030 roku. Najbardziej radykalni są Norwegowie i Holendrzy – zakaz chcą wprowadzić od 2025 roku.
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ELECTRIC VEHICLE CHARGING INFRASTRUCTURE
Electric vehicle charging is one of the key elements of electromobility and it is around
this issue that experts are discussing the chicken or the egg causality dilemma, which
is to say, should investment be directed first towards vehicles or charging stations?
However, let’s leave this dilemma unresolved for the moment and use the energy
needed to discuss it for the analysis of companies that have decided instead to develop
electric vehicle charging stations.

The European Union has obliged each of the 27
Member States to build a certain minimum number
of publicly accessible charging points. According to
the plan, by the end of 2020 the network will include
at least 171 thousand charging points.2 Currently,
there are approximately 100,000 charging points in
Europe alone, including 76% in 4 EU countries – the
Netherlands (28%), Germany (22%), France (14%),

and the United Kingdom (12%).3 Intensive policies in the field of
electromobility are also carried out by other countries in the world,
such as China, which has introduced policies requiring charging
stations to be installed at a minimum of 10% of parking spaces.
Meanwhile, some countries have decided to ban the sale of internal
combustion engine cars – such as Great Britain and France from
2040, and Germany and India from 2030. The most radical bans
have been made by the Norwegians and the Dutch who want to
introduce the ban from 2025.

2.	Dane Komisji Europejskiej https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0365.
3.	Dane z raportu Making the transition to zero-emission mobility European Automobile Manufacturers Association.
2.	Data from the European Commission https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX:52017SC0365.
3. The data from the report Making the transition to zero-emission mobility European Automobile Manufacturers Association.
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Obserwując ten obszar widać wyraźnie, że firmy, które podjęły decyzję o opracowaniu i wdrożeniu stacji ładowania, mają doświadczenie w produkcji urządzeń elektroenergetycznych. Ładowarka stała się po
prostu nowym produktem w ich portfolio. Katalog
produktów zdecydowali się rozszerzyć światowi potentaci tacy jak ABB, Alstom czy też Siemens.
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W Europie w 2017 r. na 1 punkt ładowania przypadało średnio
5 pojazdów elektrycznych. Pokazuje to duży potencjał rozwoju rynku, ponieważ biorąc pod uwagę rekomendację Komisji – optymalnie na 1 punkt ładowania powinno przypadać ok. 10 aut elektrycznych (stosunek ten będzie różnić się w zależności m.in. od lokalizacji i dostępności prywatnych parkingów)4. Według The Platform
for Electro-Mobility do 2020 r. co 40 km będzie można skorzystać
z co najmniej 1 stacji ładowania o dużej mocy. Wykracza to poza
zalecenie Komisji, która rekomenduje 1 punkt ładowania co 60
km. Ładowarki to nie tylko wolnostojące stacje, ale również domowe wall-boxy. Jeśli przyjmiemy, że właściciele pojazdów elektrycznych posiadający własne garaże zdecydują się na ich zakup, do roku
2030 możemy mieć ok. 230 mln punktów ładowania5.

Observing this area clearly, it can be seen that the
companies that have made the decision to develop
and implement charging stations have experience
in the production of electrical power equipment. The
charger has simply become a new product in their
portfolio. Big-name companies such as ABB, Alstom,
and Siemens have simply decided to expand their
product catalog.

4.	Dane The Platform for Electro-Mobility http://www.platformelectromobility.eu/2018/02/27/enough-public-chargers-planned-infrastructure-cant-be-blamed-for-the-slow-uptake-of-evs-analysis/
5.	Dane z raportu Global EV Outlook 2018.
4.	Data from The Platform for Electro-Mobility http://www.platformelectromobility.eu/2018/02/27/enough-public-chargers-plannedinfrastructure-cant-be-blamed-for-the-slow-uptake-of-evs-analysis/
5.	Data from the Global EV Outlook 2018 report.
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In 2017, in Europe there were on average five electric vehicles per
one charging point. This shows a large potential for market development considering that the European Union has recommended
there be 10 EVs per public charging infrastructure (though this ratio will vary depending on, among other things, the location and
availability of private parking lots).4 According to The Platform for
Electro-Mobility, at least one high-power charging station will be
accessible every 40 kilometers by 2020. This is more than the recommendation of the European Commission, which recommends
there be one charging point every 60 kilometers. Chargers are not
only standalone stations, but also home wall boxes. If we assume
that the owners of electric vehicles with their own garages decide
to purchase them, by 2030 we can have about 230 million charging
points5.
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Ładowarki firmy Enelion. Ich urządzenia wyróżniają się nowoczesnym i estetycznym designem.
Firma pracuje nad innowacyjnym
rozwiązaniem Vehicle to Grid polegającym na oddawaniu energii
z pojazdu do sieci za pośrednictwem taniej ładowarki AC. Oprócz
tego rozwija oprogramowanie do
zarządzania sieciami terminali
w celu optymalizacji energii dystrybuowanej do pojazdów elektrycznych, tj. zarządzanie mocą ładowania.

[ROZMOWY]

W Polsce również mamy przykład tego typu działania. Kolejowe Zakłady Łączności – nazwa firmy może nie jest powszechnie znana, ale ich produkty, tablice
informacyjne czy też biletomaty, widzimy niemalże na każdym dworcu w Polsce.
Firma, która może poszczycić się ponad 160-letnim doświadczeniem w branży
kolejowej, postanowiła wykorzystać doświadczenie zdobyte przy tworzeniu urządzeń elektroenergetycznych i opracowała stacje ładowania. Ich oferta składa się
zarówno z ładowarek wolnostojących, jak również urządzeń typu wall-box. Ciekawym pomysłem spółki było wejście we współpracę z jedną z firm sektora energetycznego – Enea Serwis, w zakresie dystrybucji, montażu i serwisowania swoich produktów. Przewagą KZŁ jest także potencjał grupy kapitałowej, do której
należy. Kwestią czasu jest pojawienie się stacji ładowania na dworcach kolejowych – centralna lokalizacja w mieście, własność gruntów, znaczące moce przyłączeniowe – PKP najprawdopodobniej będzie chciało wykorzystać tę szansę. KZŁ
dopiero rozpoczęły sprzedaż swoich produktów, dlatego też możemy obserwować, czy będą one konkurencyjne z dostępnymi na rynku.
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We also have an example of this type of activity in Poland. Kolejowe Zakłady
Łączności – the name of the company may not be widely known, but their
products (passenger information systems and ticket vending machines) can be
found at almost every train station in Poland. The company, which boasts over
160 years of experience in the railway industry, decided to use the experience
gained in the creation of electrical power equipment and has developed charging stations. Their offerings consist of standalone chargers as well as wall-box
devices. One interesting idea the company had was to enter into cooperation
with one of the energy sector companies, Enea Serwis, for the distribution, assembly, and servicing of its products. The advantage of KZŁ is also the potential of the Capital Group to which it belongs. It is only a matter of time before
charging stations appear at railway stations – boasting a central location in the
city, land ownership, and significant connection capacity – and PKP will most
likely want to take advantage of this opportunity. KZŁ has just started selling its
products, which is why we can observe whether their products will be competitive with those available on the market.

Enelion is another manufacturer of chargers whose devices
are distinguished by modern
and aesthetic design. The company is working on an innovative “Vehicle to Grid” solution
involving the transfer of energy
from the vehicle to the network
through a cheap AC charger.
In addition, they develop software for managing terminal
networks to optimize the energy
distributed to electric vehicles
such as managing charging
power.

[ROZMOWY]

W produkcji ładowarek specjalizuje się także Ekoenergetyka.
Spółka powstała w 2009 roku w Zielonej Górze. Od początku działalności jej głównym celem było dostarczanie rozwiązań z dziedziny infrastruktury ładowania dla pojazdów elektrycznych. Firma
produkuje stacje ładowania wysokiej mocy dla samochodów pasażerskich, autobusów i ciężarówek. Ekoenergetyka jest jednym
z pionierów elektromobilności i jednym z liderów infrastruktury ładowania wysokiej mocy w Europie. Firma dostarczyła ok. 100 stacji szybkiego ładowania do ponad 20 miast w Europie. Jej urządzenia uczestniczyły w ponad 50 programach testowych.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Firmą, która również zdecydowała się produkować ładowarki, jest PRE Biel. To spółka z ponad 25-letnim doświadczeniem. Specjalizuje się w produkcji stacji transformatorowych, rozdzielnic elektrycznych oraz wielu innych rozwiązań, które umożliwiają dostarczanie energii dla przemysłu oraz klientów indywidualnych. W ofercie PRE znajdują
się ponadto stacje ładowania pojazdów elektrycznych – EVB. Firma dopiero rozwija ten
obszar, więc wyniki tych działań będziemy
mogli zweryfikować wraz z rozwojem sektora
elektromobilności w Polsce.

Another company that also decided to
produce chargers is PRE Biel. It is a company with over 25 years of experience and
specializes in the production of transformer
stations, switchboards, and many other
solutions that enable energy supply for
industry and individual customers. The company’s offerings also include electric vehicle
charging stations (EVB). The company is just
developing this area, so we will be able to
verify the results of these activities with the
development of the electromobility sector in
Poland.

Also, another company, Ekoenergetyka, specializes in the production of chargers. The company was founded in Zielona Góra
in 2009 and from the beginning, its main goal was to provide solutions in the field of charging infrastructure for electric vehicles.
The company manufactures high-power charging stations for
passenger cars, buses, and trucks. Ekoenergetyka is one of the
pioneers of electromobility and one of the leaders of high-power
charging infrastructure in Europe. The company has supplied
around 100 quick-chargers to over 20 cities in Europe and
its devices have participated in over 50 test programs.
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O ELEKTROMOBILNOŚCI

Elektromobilność stworzyła również szansę wzrostu
firmom, które mają ambicję rozwoju lub stworzenia
pojazdu elektrycznego.

Duże koncerny motoryzacyjne nie są zainteresowane szybkim rozwojem elektromobilności ze względu
na to, że muszą czekać na zamortyzowanie się poczynionych inwestycji w technologie konwencjonalne. Ci mniejsi mogą działać od razu.

Duże szanse szerokiego zaistnienia na rynku identyfikuje się w rynku miejskiego transportu publicznego. Na terenie Polski do pierwszego kwartału 2018 r. wyprodukowano ok. 144 autobusy elektryczne, a potencjał do roku 2023 został oszacowany na 1 tys.
sztuk tych pojazdów6.
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ELECTRIC VEHICLES
Electromobility has also created a chance for the
growth of companies that have the ambition to develop or create electric vehicles.

Large automotive companies are not interested in
the rapid development of electromobility due to the
fact that they have to wait for the amortization of investments made in conventional technologies. Smaller companies, however, can act right away.

Urban public transport is very likely to have a strong market presence. In Poland, by the first quarter of 2018, approximately 144
electric buses were manufactured, and the potential through to
2023 was estimated at one-thousand such vehicles6.

6.	Dane Polskiego Funduszu Rozwoju http://infobus.pl/ebus.html?dokument=91
6.	Data from the Polish Development Fund http://infobus.pl/ebus.html?dokument=91

[ROZMOWY]

Znaczącym osiągnieciem Ursusa jest również projekt elektrycznego samochodu dostawczego ELVI, który zaprezentowano podczas targów przemysłowych w Hanowerze. Spółka deklaruje, że pojazd zjedzie z taśmy produkcyjnej w drugiej połowie br.

Kontynuatorem tradycji polskiej produkcji
autobusów jest Autosan, jedno z najstarszych przedsiębiorstw w Polsce o 185-letniej historii. Mury fabryki opuściło do dziś
niemal 115 tysięcy pojazdów. Aktualna
oferta spółki obejmuje szeroki asortyment
autobusów przeznaczonych do komunikacji miejskiej, podmiejskiej i międzymiastowej, a także autobusy specjalne. W pojazdach Autosanu oferowane są najnowocześniejsze rozwiązania w dziedzinie bezpieczeństwa, ekologii oraz oszczędności
eksploatacyjnych. W roku 2018 pierwsze
autobusy elektryczne Autosanu pojawią
się na niemieckich drogach.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Firmą, która upatruje dla siebie miejsca w obszarze autobusów elektrycznych, jest Ursus – największy polski producent ciągników i maszyn rolniczych. Marka Ursus ze swoją 125-letnią tradycją stała się synonimem mechanizacji polskiego rolnictwa. Spółka z sukcesem rozwija również segment transportu miejskiego, oferując ok. 10 modeli autobusów i trolejbusów miejskich, w tym także autobusy elektryczne i hybrydowe. 47 elektrycznych autobusów Ursusa pojawi
się już w przyszłym roku w Zielonej Górze.

Ursus – the largest Polish manufacturer of tractors and
agricultural machinery – is another company that sees itself
expanding into the area of electric buses. The Ursus brand,
with its 125-year tradition, has become synonymous with
the mechanization of Polish agriculture. The company also
successfully develops the urban transport segment offering
about ten models of buses and city trolleybuses, including
electric and hybrid buses. 47 Ursus electric buses will hit
the streets of Zielona Góra next year.
A significant achievement of Ursus is also the ELVI electric
delivery van project, which was presented at the industrial fair in Hannover. The company has declared that the
vehicle will leave the production line in the second half of
this year.

Autosan, one of the oldest companies
in Poland with 185 years of experience,
carries on the tradition of Polish bus
production with almost 115,000 vehicles
having left the factory floor. The company’s current offerings include a wide
range of buses for public, suburban,
and intercity transport, as well as special
buses. Autosan vehicles offer the latest
solutions in the field of safety, sustainability, and operational savings. In 2018, the
first Autosanu electric buses will appear
on German roads.
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W obszarze pojazdów osobowych największą popularnością na rynku polskim cieszy się konwersja pojazdów spalinowych na
elektryczne. Jedną z firm, która zdecydowała
się na takie działanie, jest Fabryka Samochodów Elektrycznych, która specjalizuje się w mobilności opartej na energii elektrycznej. Misją FSE jest promowanie i poszukiwanie nowoczesnych rozwiązań dla mobilności opartej na elektryczności. W kwietniu
2017 r. zaprezentowała swój pierwszy samochód elektryczny. FSE 01 bazuje na Fiacie 500, ale pod maską auta testowego znalazł się prototypowy, polski silnik.

[ROZMOWY]

Spółka Solaris Bus & Coach to europejski lider w zakresie
produkcji nowoczesnych pojazdów komunikacji publicznej:
autobusów, trolejbusów i tramwajów, a także czołowy producent w zakresie projektowania i budowy autobusów z
napędem elektrycznym. Solaris, jako pierwszy producent
w Europie, wdrożył w 2006 roku do seryjnej produkcji autobusy hybrydowe. W 2011 roku wprowadził na rynek
pierwszy polski autobus elektryczny. Autobus Solaris Urbino 12 electric otrzymał nagrodę Bus of The Year 2017, będącą najważniejszym trofeum przyznawanym w branży
motoryzacyjnej. Nagroda ta po raz pierwszy powędrowała do producenta autobusów w tej części Europy. Autobusy
Solarisa jeżdżą w ponad 700 miastach 32 krajów.
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Solaris Bus & Coach company is a European leader in the
production of modern public transport vehicles such as
buses, trolleybuses, and trams, as well as being a leading
manufacturer in the design and construction of electric
buses. In 2006, Solaris, as the first manufacturer in Europe, implemented hybrid buses for series production. In
2011, the company also introduced the first Polish electric
bus: The Solaris Urbino 12 electric bus received the Bus of
the Year 2017 award, which is the most important trophy
awarded in the automotive industry. For the first time the
bus manufacturer in this part of Europe won this award.
Solaris buses are used in over 700 cities in 32 countries.

In the area of passenger cars, the conversion of combustion engine vehicles to
electrical ones is the most popular on the
Polish market. One of the companies that
decided to do this is Fabryka Samochodów
Elektrycznych (FSE), which specializes in
mobility based on electricity. The mission of
FSE is to promote and search for modern
solutions for mobility based on electricity. In
April 2017 they presented their first electric
car. The FSE-01 is based on the Fiat 500, but
under the hood of the test vehicle there was
a prototype Polish engine.

[ROZMOWY]
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Seryjnie, pojazdy z napędem elektrycznym od 1971 roku
produkuje Melex. Początkowo głównym rynkiem zbytu były
Stany Zjednoczone. Z czasem pojazdy Melexa zostały zauważone i docenione na całym świecie. Efektem ponad
40-letniej działalności spółki jest bogata oferta pojazdów
elektrycznych podzielonych na trzy główne kategorie: pojazdy pasażerskie, bagażowe i specjalne. Ważną stroną produkcji jest tzw. customising, polegający na adaptowaniu pojazdów pod specjalne życzenia klientów.

Fabryka Samochodów Osobowych SYRENA jest
spółką powołaną z myślą o zaprojektowaniu oraz wdrożeniu do małoseryjnej produkcji aut nawiązujących stylistyką nadwozia do kultowych polskich marek samochodów osobowych. Czerpiąc z historii krajowej motoryzacji, spółka jednocześnie opiera swoje propozycje
konstrukcyjne na nowoczesnych rozwiązaniach technicznych.

Fabryka Samochodów Osobowych Syrena (FSO) is
another company established to design and implement
small-scale production of cars that refer to the style of
body design of the iconic Polish passenger car brands.
Drawing inspiration from the history of the national
automotive industry the company also bases its design
proposals on modern technical solutions.

ON ELECTROMOBILITY

Electric vehicles have been produced in series by Melex
since 1971. Initially, the main market was the United States.
Over time, Melex vehicles have been noticed and appreciated around the world. The result of over 40 years of
activity is a wide range of electric vehicles divided into three
main categories: passenger, baggage, and special vehicles.
An important aspect of production is the so-called customizing, involving the adaptation of vehicles to the special
wishes of customers.
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Szans w dostawczym pojeździe upatruje też Nysa
Zakład Pojazdów. Firma powstała w 2014 r.
w wyniku wieloletniej działalności spółki Smirnow
Truck, która świadczy usługi serwisowe samochodów osobowych oraz ciężarowych do 12 ton.
Aktualnie Nysa przygotowuje, całkowicie od postaw, projekt budowy nowoczesnego, w pełni
elektrycznego auta o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. W tym celu nawiązała współpracę
z wrocławskimi uczelniami wyższymi, w szczególności z Politechniką Wrocławską. Efektem prowadzonych badań ma być zaprojektowanie pięciu prototypów elektrycznego auta dostawczego,
umożliwiającego jego komercyjne wykorzystanie
oraz uzyskanie konkurencyjnej pozycji na światowym rynku motoryzacyjnym.

Pojazdem, który ma ambicje pojawić się na naszych drogach, nie w formie skonwertowanej, ale zbudowany całkowicie od podstaw, jest Triggo – dwuosobowy, czterokołowy, miejski pojazd elektryczny. Poprzez zastosowanie przedniej osi o zmiennym rozstawie kół, mikrosamochód łączy cechy motocykla i samochodu, zapewniając ułatwione poruszanie się po zatłoczonych ulicach aglomeracji
miejskich. Triggo wpisuje się w trendy mobilności miejskiej
i ekonomii współdzielenia. Kompaktowe rozmiary pojazdu
umożliwiają budowę pięciokrotnie bardziej wydajnych stacji ładowania i wynajmu. W pojeździe ma być również zainstalowany system wymiennych baterii, który pozwoli skrócić czas ładowania akumulatorów z godzin do zaledwie kilku minut. Modułowa bateria w przypadku Triggo może
okazać się dobrym rozwiązaniem, ponieważ w pojeździe
tym nie są wymagane duże pojemności. Co prawda projekt
wymiennych baterii nie sprawdził się w izraelskim Better
Place, ale inwestycja ta wymagała dużych nakładów kapitałowych w stacje i system wymiany oraz baterie.
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Nysa Zakład Pojazdów is another company
that sees opportunities in the manufacturing of
a delivery vehicle. The company was established
in 2014 as a result of many years of activity with
the Smirnow Truck, which provides maintenance
services for passenger cars and up to 12=ton lorries. Currently, Nysa is preparing, completely from
scratch, a project to build a modern, fully electric
car with a maximum permissible weight of up to
3.5-tons. To this end, it established cooperation
with Wrocław universities, in particular with the
Wrocław University of Technology. The research
is to results in the design of five prototypes of an
electric delivery truck, enabling its commercial use
and gaining a competitive position in the global
automotive market.

The vehicle that is planned to appear on our roads, not
in a converted form, but built completely from scratch, is
Triggo – a two-seater, four-wheel, urban electric vehicle.
Through the use of the front axle with variable axle track
width, the microcar combines the features of a motorcycle
and a car, providing easier movement around the crowded
streets of urban agglomerations. Triggo fits into trends
of urban mobility and sharing economy. The compact size
of the vehicle allows for the construction of five times more
efficient charging and rental locations. The vehicle will also
be equipped with a swappable battery system, which will
shorten battery charging time from hours to just a few
minutes.
The modular battery in the case of Triggo may prove to be
a good solution because large capacities are not required
in this vehicle. It is true that the swappable battery system
did not work in the Israeli Better Place, but that investment
required large capital expenditures in stations and swap
system as well as batteries.
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Rowery elektryczne w Polsce produkuje Kross, który na rynku polskim pojawił się w roku 1990. Od tego czasu, z niepozornego sklepu rowerowego spółka przekształciła się
w czołowego producenta rowerów w Europie. Dzięki wielu
inwestycjom w Przasnyszu powstał nowoczesny zakład produkcyjny z rozwiązaniami informatycznymi zapewniającymi optymalne zarządzanie montażem i składowaniem rowerów. W 2017 roku firma przejęła holenderską spółkę Multicycle. Ten ruch pozwolił na zdobycie wiedzy i know-how dotyczącego produkcji rowerów eBike. Kross ma w swojej ofercie 8 rowerów elektrycznych.

Firmą, która w swojej ofercie ma 9 modeli rowerów elektrycznych, jest Zasada Bikes. To rodzinna spółka z ponad
20-letnim doświadczeniem w branży rowerowej. Rowery
z elektrycznym wspomaganiem napędu produkowane są
już od 2012 roku. Jest to autorski projekt Zasada Bikes,
który w pracach badawczych wsparli pracownicy naukowi
Politechniki Łódzkiej. E-rowery wyposażane są w silniki
i sterowniki produkcji Zasada Bikes oraz polskie baterie.
Rowery Zasada Bikes dostępne są obecnie u kilkuset europejskich dealerów rowerowych, a ich produkty można znaleźć w sieciach sportowych w Polsce i wielu innych europejskich krajach.

Electric bikes in Poland are produced by Kross, which appeared on the Polish market in 1990. Since then, the company has evolved from an inconspicuous bicycle store into
a leading bicycle manufacturer in Europe. Thanks to many
investments, a modern production plant was created in Przasnysz with IT solutions that ensure optimal management
of assembly and storage of bicycles. In 2017, the company
acquired the Dutch company Multicycle. This move allowed
to gain knowledge and know-how regarding the production of electric bikes. The company offers eight models of
electric bicycles.

Another company that has nine models of electric bikes on
offer is Zasada Bikes. It is a family company with over 20
years of experience in the bicycle industry Which has been
producing electric assist bikes since 2012. This is the original project of Zasada Bikes, supported by research workers
of the Lodz University. E-bikes are equipped with motors
and controllers produced by Zasada Bikes and with Polish
batteries. Bicycles from Zasada Bikes are now available
from several hundred European bicycle dealers and their
products can be found in sporting goods stores in Poland
and many other European countries.

[ROZMOWY]
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Pojazdy elektryczne to również rynek rowerów. Przewiduje się, że w roku 2018 sprzedaż rowerów elektrycznych w Polsce może przekroczyć 60 tys. sztuk, czyli 4-krotnie więcej niż w latach ubiegłych. Już dziś
kraje unijne włączają się w programy promujące niskoemisyjny transport intermodalny i multimodalny
uwzględniający elektryczne rowery jako uzupełnienie powstających systemów.
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Electric vehicles are also a part of the bicycle market. It is anticipated that in 2018 the sale of electric
bikes in Poland may exceed 60,000, which is four-times more than in previous years. Currently, EU
countries are involved in programs promoting low-emission intermodal and multimodal transport that
includes electric bicycles as a complement to the emerging systems.

[ROZMOWY]
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In Poland, electric bicycles in city rental companies appeared in Warsaw in the Warsaw Public Bike System
Veturilo. The operator, Nextbike, also won the tender
for servicing the Mevo Metropolitan Bike System in the
OMGGS (Gdańsk-Gdynia-Sopot Metropolitan Area). Mevo
will create over 4,000 bicycles. It will be the biggest public
bikesharing system in Europe composed of electric bikes
entirely. The popularity of an electric bicycle as the means
of transport creates an opportunity for development also
for Polish companies producing bicycles, drives, or battery
sets. It is also an area where cooperation will be possible
between entities offering energy storage systems and network management in places where charging stations
for shared electric bikes will be created.

ON ELECTROMOBILITY

W Polsce rowery elektryczne w miejskich wypożyczalniach
pojawiły się w Warszawie w systemie Warszawskiego Roweru Publicznego Veturilo. Operator, firma Nextbike wygrała także przetarg na obsługę Systemu Roweru Metropolitalnego Mevo w OMGGS (Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot). Mevo tworzyć będzie ponad 4 tys. rowerów. Będzie to największy w Europie publiczny system w całości składający się z rowerów elektrycznych. Popularność
środka transportu jakim jest elektryczny rower, to przestrzeń do zagospodarowania także dla polskich firm produkujących rowery, napędy czy zestawy baterii. To również
obszar, w którym możliwa będzie współpraca podmiotów
oferujących magazyny energii i zarządzanie siecią w miejscach, gdzie powstawać będą stacje ładowania elektrycznych rowerów współdzielonych.
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Z perspektywy elektromobilności obszar ten możemy podzielić na magazyny
energii potrzebne do stabilizacji pracy sieci, wykorzystywane np. przy stacjach ładowania pojazdów elektrycznych lub instalacjach OZE, oraz na akumulatory (potocznie nazywane bateriami) służące do celów mobilnych, tzn. zasilające samochody, autobusy, skutery czy też rowery elektryczne.
Obecnie niekwestionowanym liderem magazynowana energii jest Azja. W jej rękach znajduje się
ok. 90% rynku. Na świecie liderami w tym obszarze są Philips, który m.in. zaopatrywał Teslę, a teraz współpracuje z nią na zasadach partnerstwa,
czy też SK Innovation. Potentaci z Azji już budują w Europie swoje fabryki baterii – Samsung podjął decyzję o ulokowaniu swojej inwestycji pod Budapesztem, a LG Chem w roku 2016 wbił pierwszą
łopatę pod budowę fabryki w okolicach Wrocławia.

Wartość inwestycji LG Chem szacowana jest na ok. 4,5 mld zł.
Spółka planuje produkcję ok. 100 tys. baterii rocznie. Przed rozpoczęciem prac odbiór ich produktu był zakontraktowany na kilka lat do przodu. Decyzja LG Chem przyciągnęła do Polski kolejne duże firmy z branży. Do 2021 roku ma powstać fabryka największego producenta materiałów katodowych – belgijskiego
Umicore (ok. 2,5 mld zł). Decyzje o lokalizacji inwestycji w Polsce
podjęli również GTHR oraz En-Chem – spółki produkujące elektrolity. Skala wspomnianych inwestycji pokazuje potencjał tej
gałęzi przemysłu.
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ENERGY STORAGE
From the perspective of electromobility, this area can be divided into energy
storage systems needed to stabilize the grid operation – for example at electric
vehicle charging stations or RES installations – and batteries for mobile purposes
– supplying cars, buses, scooters, or electric bikes.
Asia is currently undisputed leader in energy storage with about 90% of the market in their hands.
The world’s leaders in this area are Philips, who,
among others, supplied Tesla, and now they cooperate with each other on the principles of partnership, or SK Innovation. Asian behemoths are already
building their battery factories in Europe – Samsung
decided to locate its investment near Budapest,
and in 2016 LG Chem held its groundbreaking ceremony of their factory near Wroclaw.

The value of LG Chem’s investment is estimated at approximately PLN 4.5 billion. The company plans to produce approximately
100,000 batteries per year. Already, before starting work, the
receipt of their product was contracted for several years ahead.
LG Chem’s decision attracted more large companies from the
industry to Poland. The factory of the largest producer of cathode materials – the Belgian Umicore (about PLN 2.5 billion)
– is to be built by 2021. Decisions on the location of investments
in Poland were also made by GTHR and En-Chem – companies
producing electrolytes. The scale of these investments shows
the potential of this industry.

[ROZMOWY]

Ze względu na wieloletnie doświadczenie w branży chemicznych źródeł prądu ICPT pracuje
również nad utworzeniem nowej spółki, która produkowałaby ogniwa do baterii. Inicjatywa
wydaje się obiecująca, zwłaszcza że według niektórych prognoz począwszy od 2025 r. Europa mogłaby zdobyć udział w rynku baterii o wartości nawet 250 mld EUR rocznie. Szacuje się, że w samej tylko Europie do 2025 roku będziemy potrzebować ok. 200 GWh pojemności baterii, natomiast globalne zapotrzebowanie będzie wynosiło około 600 GWh7. Liczby
pokazują, że jest to obszar warty zainwestowania.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

W Polsce, mówiąc o magazynowaniu energii, można podać przykład firmy Impact Clean Power Technology. Spółka zajmuje się systemami magazynowania energii oraz integracją systemów przeznaczonych dla transportu publicznego, energetyki i telekomunikacji. ICPT sprzedaje swoje produkty i usługi w Europie, Ameryce Północnej i Azji. Ich klientem
jest m.in. Solaris. Rozwiązania zaprojektowane i wyprodukowane przez ICPT stosowane są
w ponad 1500 pojazdach elektrycznych na całym świecie.

When talking about energy storage in Poland, the company Impact Clean Power Technology (ICPT) is a good example. The company is engaged in energy storage systems
and systems integration for public transport, energy, and telecommunications. ICPT sells
its products and services in Europe, North America, and Asia. One of their leading clients
is, among others, Solaris. Solutions designed and manufactured by ICPT are used in more
than 1,500 electric vehicles around the world.
Due to many years of experience in the industry of chemical power sources, ICPT is also
working on the creation of a new company that would produce battery cells. The initiative
seems promising especially since, according to some forecasts, Europe could gain a share of
the battery market worth over EUR 250 billion a year starting from 2025. It is estimated that
in Europe alone, by 2025, we will need about 200 GWh of battery capacity, while the global
demand will be around 600 GWh7. The numbers show that this area is worth investing in.

7.	Dane Europejskiego Instytutu Innowacji i Technologii (EIT) Inno-energy http://www.innoenergy.com/.
7.	Data from the European Institute of Innovation and Technology (EIT) Inno-energy http://www.innoenergy.com/.
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Firmą, która również oferuje usługi z zakresu baterii i akumulatorów, jest Wamtechnik. Spółka zapewnia doradztwo i dobór rozwiązania dla każdego urządzenia ze wszystkich gałęzi przemysłu, w tym dedykowane dla urządzeń high-end. Firma realizuje seryjne produkcje systemów zasilania, m.in. dla branży medycznej, elektronarzędzi, urządzeń
budowlanych oraz napędów elektrycznych. Wamtechnik
może pochwalić się bogatym portfolio klientów, m.in. z Europy Zachodniej i Skandynawii.
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Another company that also offers services in the field
of batteries is Wamtechnik. The company provides consultancy and selection of solutions for each device from
all industries, including dedicated solutions for high-end
devices. The company carries out serial production of
power systems, among others, for the medical industry,
power tools, construction equipment, and electric drives.
Wamtechnik boasts a rich portfolio of clients from Western
Europe and Scandinavia.

[ROZMOWY]
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Ciekawym przykładem tego jak elektromobilność
otwiera możliwości wejścia w nowe obszary biznesowe, jest Grupa Azoty. Azoty to jedna z kluczowych
grup kapitałowych branży nawozowo-chemicznej
w Europie. Dlatego też, ze względu na swoje doświadczeniej, spółka zaczęła analizować możliwość
wejścia na rynek komponentów do baterii. Patrząc
na sukces, jaki odniosła w branży nawozowej, nie ma
powodu, aby ich kolejną specjalizacją, która pozwoli
na dalszy rozwój spółki, nie stała się specjalistyczna
chemia do baterii. Azoty intensywnie rozbudowują
własne zaplecze badawczo-rozwojowe, a także stworzyły program akceleracyjny Idea4Azoty.

An interesting example of how electromobility opens
up opportunities for entering new business areas is
Grupa Azoty. Azoty is one of the key capital groups
of the fertilizer and chemical industry in Europe.
Therefore, due to its experience, the company began to analyze the possibility of entering the market
of battery components. Looking at the success they
have achieved in the fertilizer industry, there is no
reason to doubt that their next specialization, which
will allow further development of the company,
may become the advanced battery chemistry. Azoty
intensively develops its own research and development facilities and have also created the Idea4Azoty
acceleration program.
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Plan ma w szczególności na celu:

W związku z tym, że rynek magazynowania energii
jest obecnie zdominowany przez Azję, na podkreślenie zasługuje europejska inicjatywa EU Battery
Alliance. Jej celem jest stworzenie innowacyjnego
i konkurencyjnego łańcucha wartości dla baterii
w Europie. Połączenie współpracy międzynarodowej, wsparcia rządowego, potencjału naukowego oraz przemysłowego ma pozwolić na wdrożenie ekosystemu baterii i wsparcie budowy fabryki ogniw. Komisja Europejska zadeklarowała przeznaczenie na rozwój europejskiej technologii baterii
w sumie ok. 2,2 mld euro. Pomóc w osiągnieciu założeń ma realizacja strategicznego planu działania
ogłoszonego przez KE w maju br.8

-

zapewnienie dostępu do surowców pochodzących z zasobów
państw europejskich i spoza UE, a także ułatwienie dostępu
do surowców wtórnych – recykling baterii,

-

wspieranie innowacyjnych projektów dotyczących produkcji
(zaangażowanie przedstawicieli przemysłu, państw członkowskich i Europejskiego Banku Inwestycyjnego),

-

wspieranie badań naukowych i innowacji na rzecz zaawansowanych i przełomowych technologii w sektorze baterii,

-

rozwinięcie i wsparcie wysoko wykwalifikowanej siły roboczej
we wszystkich segmentach łańcucha wartości baterii w celu
zlikwidowania niedoboru kwalifikacji oraz uczynienie Europy
atrakcyjnym miejscem dla światowej klasy ekspertów w dziedzinie baterii.
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As the energy storage market is currently dominated by Asia, the European Battery Alliance initiative
deserves to be highlighted. Its goal is to create an
innovative and competitive battery value chain in Europe. The combination of international cooperation,
government support, as well as scientific and industrial potential, will enable the implementation of the
battery ecosystem and support for the construction
of battery cell factories. The European Commission
has declared that approximately EUR 2.2 billion will
be allocated to the development of European battery technology. The implementation of the strategic
action plan announced by the European Commission in May this year8 will help to achieve the target.

8.
8.

The plan is specifically aimed at:
·

securing access to raw materials from European countries
and from countries outside the EU and facilitating access to
secondary raw materials through batteries recycling,

·

supporting innovative production projects (involvement of
industry, Member States and the European Investment Bank),

·

supporting research and innovation for advanced and breakthrough technologies in the battery sector,

·

development and supporting a highly qualified workforce in all
segments of the battery value chain in order to close the skills
gap and make Europe an attractive destination for world-class
battery experts.

https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf.
https://ec.europa.eu/transport/sites/transport/files/3rd-mobility-pack/com20180293-annex2_en.pdf.
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Polska również może znaleźć dla siebie miejsce
w tej inicjatywie. Krajowe uczelnie wyższe prowadzą
liczne badania dotyczące konwersji energii i elektrochemii stosowanej. W lutym br. powołane zostało także konsorcjum naukowe (PolStorEn), które ma
na celu połączenie sił instytutów i uczelni z przemysłem oraz opracowanie nowej generacji ogniw do
akumulatorów stosowanych w pojazdach elektrycznych. Polscy naukowcy mają istotne osiągnięcia, np.
w elektrolitach, które wykorzystywane są w przemyśle za granicą.

Polska dysponuje również zapleczem surowcowym niezbędnym
do produkcji akumulatorów. Na terenie kraju posiadamy złoża niklu. Obecnie trwają też prace nad weryfikacją dostępności złóż
litu. Lit występuję w solankach i wodach termalnych, skąd jest powszechnie odzyskiwany. W Polsce występują złoża soli, np. KGHM
ma koncesję na eksploatację złoża soli potasowej w rejonie Zatoki Puckiej o zasobach 0,5 mld ton. Przy pozytywnym wyniku badań
mogłoby się okazać, że jesteśmy konkurencją dla czołowych producentów tego pierwiastka na świecie, jak Australia czy Chile.
Polscy przedsiębiorcy mają także potencjał do zaistnienia na rynku komponentów do baterii. W szczególności można mówić tu o
takich spółkach jak: Boryszew, Chempur, Alwernia, Orlen, Ciech,
Grupa Kęty czy też wspomniana już wcześniej Grupa Azoty.
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Poland can also be a part of this initiative. National
universities conduct numerous studies on energy
conversion and applied electrochemistry. In February this year a scientific consortium (PolStorEn) has
also been established which aims to partner institutes and universities with the industry to develop
a new generation of cells for batteries used in
electric vehicles. Polish scientists have important
achievements – such as in electrolytes – which are
used in the industry abroad.

sary for the production of batteries, such as nickel deposits. Currently, work is underway to verify the availability of lithium deposits. Lithium occurs in brines and thermal waters, from where it is
widely recovered. There are salt deposits in Poland – e.g. KGHM
has
a license for the exploitation of the potassium salt deposit in the
area of the Puck Bay with 0.5 billion tons of resources. With
a positive result of the survey it could turn out that we are
a competition for the leading producers of this element in the
world, such as Australia or Chile.

Poland also has the raw material resources neces-

Polish entrepreneurs also have the potential to become an
important part of the battery components market. In particular,
companies such as Boryszew, Chempur, Alwernia, Orlen, Ciech,
Grupa Kęty, or the Grupa Azoty Group mentioned earlier should
be considered.

USŁUGI OPARTE NA ELEKTROMOBILNOŚCI

czy też wjechać do stref zamkniętych dla samochodów spalinowych. Co więcej, mimo tego że pojazdy są elektryczne, działają na zasadzie free floating,
tzn. mogą być pozostawione w dowolnym miejscu w
ramach wyznaczonej strefy, niekoniecznie przy stacji ładowania. Po 6 miesiącach działania w systemie VOZILLI zarejestrowało się ponad 30 tys. użytkowników. W tym czasie auta wypożyczono 150 tys.

[ROZMOWY]

W listopadzie 2017 r. na ulicach Wrocławia pojawiła się Vozilla
– Miejska Wypożyczalnia Samochodów Elektrycznych, która
jest pierwszym tego typu rozwiązaniem w Polsce. Miasto do dyspozycji użytkowników oddało 190 samochodów osobowych Nissan Leaf i 10 typu VAN. We Wrocławiu pojawiło się 200 miejsc
parkingowych dedykowanych samochodom z miejskiej wypożyczalni. Mają one stanowić gwarancję wolnego parkingu dla użytkowników systemu. Ponadto samochody Vozilla, podobnie jak taksówki, mogą poruszać się po mieście wyznaczonymi bus-pasami

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Elektromobilność daje również ogromny potencjał do rozwoju usług
opartych na pojazdach elektrycznych, w szczególności tych związanych
z sharingiem. Usługi współdzielenia mają to do siebie, że zakładają wysoką eksploatację pojazdu, co w zestawieniu z korzystnym bilansem
kosztów eksploatacji na rzecz elektryków daje możliwość rozwoju biznesu. Oczywiście w grę wchodzi tu także odpowiednia promocja i zachęcenie użytkowników do korzystania z usługi.
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Electromobility also gives great potential for the development of services based on electric vehicles, in particular those related to sharing.
One of the main characteristics of vehicle sharing services is that the
level of vehicle use is high which, in combination with a favorable balance of operating costs in the case of EVs, gives the possibility of business development. Of course, the right promotion and encouraging
users to use the service is also at stake here.
In November 2017, Vozilla - City Electric Car Rental appeared
on the streets of Wroclaw, which is the first solution of this type
in Poland. The city made 190 Nissan Leaf and 10 VAN passenger
cars available for the users. Wrocław has 200 parking spaces
dedicated to cars from the city rental company, guaranteeing free
parking for the system users. In addition, Vozilla cars, like taxis,
can move around the city using bus-lanes or enter zones closed
for combustion engine cars. What’s more, although the vehicles
are electric, they operate on a free=floating basis – in other

words, they can be left anywhere within the designated zone, not necessarily at the charging station.
After six-months of operation, over 30,000 users
registered for the VOZILLI system. At that time, cars
were rented 150-thousand times and were driven
for one million kilometers. The total rental time was
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razy i przejechano nimi 1 mln km. Łączny czas wypożyczeń wyniósł 2,2 mln minut, czyli ok. 4 lata. Miasto ma w planach wprowadzenie programów lojalnościowych, rekomendacyjnych oraz abonamentów. Do 2019 r. we Wrocławiu ma pojawić się większa liczba punktów ładowania (obecnie jest ich ok.
70). Z czasem, o ile będzie taka możliwość, punkty
te będą udostępniane prywatnym właścicielom samochodów elektrycznych. Miejska Wypożyczalnia
Samochodów Elektrycznych we Wrocławiu znalazła
się wśród zwycięzców konkursu Top Inwestycje Komunalne 2018.

Pojawiają się opinie wątpiące w sukces Vozilli, zwłaszcza po informacji o upadku paryskiego Autolib’, który oferował elektryczny carsharing. Jednakże należy wziąć pod uwagę, że Autolib’ powstawał w momencie, gdy np. aplikacje mobilne nie był aż tak powszechne jak dziś. Paryski system opierał się na karcie abonamentowej, którą otrzymywało się po zarejestrowaniu na stronie internetowej, w aplikacji, oddziale, czy też w kiosku, tj. specjalnym stanowisku przy stacji. Biorąc pod uwagę, że obecnie działające firmy korzystają wyłącznie z aplikacji, rozwiązanie zastosowane przez Autolib’ wydaje się kosztowne. Ponadto, system paryski
był niepraktyczny dla użytkowników, ponieważ auta musiały być
pozostawiane w określonych miejscach. Obecne modele działają
za zasadzie free-floating. Zbyt optymistyczne okazały się również
początkowe założenia Autolib’ dotyczące liczby abonentów, częstości wypożyczania czy długości przejazdów. Przekroczone zostały także zakładane koszty systemu informatycznego oraz budowy stacji, tj. miejsce parkingowe, infrastruktura do ładowania oraz
kioski. Do korzystania z usługi zniechęcała również czystość pojaz-
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2.2 million minutes, or about four years. The city
plans to introduce loyalty programs, recommendation programs, and subscriptions. By 2019, there
will be more charging points in Wrocław (currently
there are around 70). Over time, as far as it will
be possible, these points will be made accessible
to private owners of electric cars. The City Electric
Cars Rental in Wroclaw was among the winners
of the Top Municipal Investments competition
in 2018.

There are opinions doubting the success of Vozilla, especially
after information that the Paris Autolib – which offered electric carsharing – hit the end of the road. However, it should be
taken into account, that Autolib was created when, for example,
mobile applications were not as common as today. The Parisian
system was based on a subscription card which was received
after registration on the website, in the application, branch, or
kiosk – which is to say, a special point at a station. Considering
that, currently, operating companies only use the application,
the solution used by Autolib seems expensive. In addition, the
Paris system was impractical for users because cars had to be
left in certain places. Current models operate on a free-floating
basis. The initial assumptions of Autolib regarding the number of
subscribers, the frequency of rentals, and the length of journeys
turned out to be too optimistic. The assumed costs of the IT
system and station construction – i.e. the parking space, charging
infrastructure, and kiosks – were also exceeded. The cleanliness
of vehicles also discouraged the use of the service – the users did
not care for it, and also homeless people were using the cars to
sleep in, all posed additional problem. It seems that now operators have managed this issue, for example, by creating incentives
for users who decide to wash the vehicle, for example in the form

[ROZMOWY]
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of additional funds for journeys. Also, the size of the
Paris system – over 4,000 electric cars and 1,100
thousand stations covering approximately 7,500
chargers should be noted. Of course, Paris is much
larger than Wroclaw, but taking into account, for example, the proportion of the number of inhabitants
– there are four-times more inhabitants in Paris
than in Wrocław – the number of available cars in
Wrocław is up to 20-times higher. However, it is
worth noting that the Bolloré Group, which deals
with Autolib, successfully runs a public car sharing
system in Lyon and Bordeaux. This proves that the
newly appeared services are better suited to the
needs of the market, although some time will pass
before the project starts to be fully profitable.
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dów – o porządek nie dbali ich użytkownicy, a dodatkowo problemem były osoby bezdomne szukające w autach noclegu.
Wydaje się, że obecnie z tą kwestią operatorzy sobie poradzili, chociażby tworząc zachęty dla użytkowników, którzy zdecydują się na umycie pojazdu, np. w formie dodatkowych środków na
przejazdy. Należy również zwrócić uwagę na wielkość systemu paryskiego – ponad 4 tys. aut elektrycznych oraz 1,1 tys. stacji obejmujących ok. 7,5 tys. ładowarek. Oczywiście Paryż jest znacznie
większy od Wrocławia, ale biorąc pod uwagę chociażby proporcję liczby mieszkańców – w Paryżu jest 4-krotnie więcej mieszkańców niż we Wrocławiu, to liczba dostępnych aut jest aż 20-krotnie większa. Jednakże, warto podkreślić, że Grupa Bolloré, która
zajmuje się Autolibem, z sukcesem prowadzi system publicznego
carsharingu w Lyonie i Bordeaux. Dowodzi to tego, że usługi, które pojawiają się w ostatnim czasie, są lepiej dostosowane do potrzeb rynku, chociaż jeszcze trochę czasu upłynie, zanim przedsięwzięcie zacznie się w pełni opłacać.
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Wraz z rozwojem elektromobilności na rynku usług
pojawiły się również skutery elektryczne dostępne na
zasadach współdzielenia, które możemy spotkać na
ulicach m.in.: Warszawy, Poznania, Trójmiasta, Krakowa czy też Łodzi. Skutery w tej usłudze nie wymagają
ładowania przy stacji, ponieważ bazują na wymiennej
baterii. Można przypuszczać, że sprzyja to optymalizacji kosztów eksploatacji, ponieważ bateria może być ładowana w nocy, gdy firmy energetyczne oferują preferencyjne ceny energii elektrycznej. Co więcej nie wymaga to tworzenia infrastruktury do ładowania. Aby
ułatwić klientom mobilność, skutery mogą być wypożyczane i oddawane w dowolnym miejscu w ramach
dostępnej strefy. Nie ma dedykowanych stacji, takich
jak np. dla miejskich rowerów. Klienci rozliczani są jedynie za czas korzystania ze skutera.
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Along with the development of electromobility, there
are also electric scooters available for public sharing,
which can be found on the streets, among others, of
Warsaw, Poznań, Tri-City, Krakow, or Łódź. Scooters
in this service do not require charging at the station
because they are powered by a removable battery.
It can be assumed that this solution promotes the
optimization of operating costs because the battery
can be charged at night when energy companies offer
preferential electricity prices. What’s more, it does not
require creating a charging infrastructure. To facilitate
mobility for customers, scooters can be rented and
left anywhere within the available zone. There are no
dedicated stations, such as for urban bikes. Customers are only charged for the time of using the scooter.

Jedną ze spółek, która oferuje tego typu
usługę, jest Blinkee – mobilna wypożyczalnia skuterów elektrycznych. Ich skutery mają pojawić się także w Lublinie,
Kołobrzegu, Wrocławiu i Zielonej Górze.
Blinkee planuje również ekspansję poza
granice Polski – Walencja i Budapeszt.
Intuicyjna i przyjemna dla oka aplikacja mobilna, przystępna cena oraz kompleksowy serwis sprawiają, że Blinkee
to jedna z najdynamiczniej rozwijających
się firm z tego segmentu w Polsce.
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Działalność opartą na skuterach elektrycznych prowadzi
również Jeden Ślad. Z jednej strony spółka oferuje usługi
współdzielonych skuterów dla klientów indywidualnych,
z drugiej zaś, upatruje swoich szans w obszarze dowozu posiłków. Jeden Ślad nawiązał współpracę z sieciami restauracji, którym wynajmują swoje pojazdy.

The activity based on electric scooters is also conducted by
Jeden Ślad. On the one hand, the company offers electric
scooter sharing services for individual customers, but on
the other, the company also sees its chances in the area
of food delivery. Jeden Ślad has teamed up with restaurant
chains to whom they rent their vehicles.
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One of the companies that offers this
type of service is Blinkee – a mobile
rental of electric scooters. Their scooters are soon to appear also in Lublin,
Kołobrzeg, Wrocław, and Zielona Góra.
Blinkee also plans to expand beyond the
borders of Poland – into Valencia and Budapest. Intuitive and pleasing to the eye
mobile applications, affordable price, and
comprehensive service, make Blinkee
one of the most dynamically developing
companies in this segment in Poland.
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[ROZMOWY]

– samochód osobowy,
samochód dostawczy, autobus

polskie projekty elektromobilne
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POLISH E-MOBILITY PROJECTS
- ELECTRIC PASSENGER CAR,
ELECTRIC DELIVERY VEHICLE AND ELECTRIC BUS

Analizy rynkowe wskazują, że oprócz regulacji prawnych, głównym czynnikiem zwiększania atrakcyjności pojazdów elektrycznych będzie stale obniżający się koszt ich posiadania. Szacuje się, że do roku
2021/2022 łączny koszt użytkowania samochodu
elektrycznego (obejmujący m.in. ładowanie) będzie
niższy niż samochodu spalinowego3.

[ROZMOWY]

Wśród najważniejszych punktów ustawy o elektromobilności i paliwach alternatywnych1 oraz założeń Planu Rozwoju Elektromobilności znajdują się zapisy dotyczące wspierania rozwoju rynku samochodów elektrycznych zarówno poprzez działania miękkie, uprzywilejowujące kierowców tych pojazdów w ruchu miejskim, jak i system zachęt finansowych dla użytkowników pojazdów elektrycznych. Ponadto od 2019 r. będzie można pozyskiwać środki na elektromobilność. Nowelizacja ustawa o biokomponentach2 powołała
Fundusz Niskoemisyjnego Transportu, którego celem będzie m.in.
finansowanie budowy infrastruktury oraz zakupu elektrycznych autobusów i samochodów.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Elektromobilność to branża, która coraz dynamiczniej rozwija się na całym świecie.
Widać to wyraźnie zarówno po stale zwiększającej się ofercie firm motoryzacyjnych i włączaniu do ich portfolio kolejnych modeli pojazdów elektrycznych, jak również po rosnącym
zainteresowaniu potencjalnych użytkowników e-pojazdów oraz decydentów, świadomych
wagi tematu i dopasowujących krajową legislację do rynkowych zmian i oczekiwań.

The most important points of the Act on Electromobility and Alternative Fuels1 and the assumptions of the Electromobility Development Plan include provisions on supporting the development
of the electric vehicle market, both through soft measures such
as giving priority to drivers of these vehicles in urban traffic, and
through a system of financial incentives for the users of electric
vehicles. In addition, beginning in 2019, it will be possible to raise
funds for e-mobility. The amendment to the Biocomponents Act2
established the Low-Emission Transport Fund which will involve
financing the construction of infrastructure and the purchase of
electric buses and cars.

Market analyses indicate that, in addition to legal
regulations, the main factor in increasing the attractiveness of electric vehicles will be the constantly decreasing the cost of their ownership. It is estimated
that by 2021/2022 the total cost of using an electric
car (including, among others costs, vehicle charging)
will be lower than that of a combustion car3.

1.	Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.
2.	Ustawa o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz niektórych innych ustaw z dnia 6 czerwca 2018 r.
3.	Analiza wiodącej firmy doradczej, przygotowana na potrzeby EMP.
1.	Act on Electromobility and Alternative Fuels of 11 January 2018
2.	Act amending the act on biocomponents and liquid biofuels and other acts of 6 June 2018.
3.	Analysis of a leading consulting company, prepared for the needs of the EMP.

ON ELECTROMOBILITY

E-mobility is developing more and more dynamically around the world. This is clearly
visible through the increasing number of automotive companies that are beginning
to offer new models of electric vehicles in their portfolio, as well as the growing interest
of potential users of e-vehicles, and decision-makers who are aware of the importance
of the subject and who adapt domestic legislation to market changes and expectations.
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ELEKTRYCZNY SAMOCHÓD OSOBOWY4
Polska jest w szczególnie dobrej sytuacji, jeśli chodzi
o możliwość wykreowania nowego producenta samochodów. Patrząc pod kątem dynamiki rynku pojazdów w Europie, już w 2019 r. nasz kraj będzie największym rynkiem wewnętrznym w regionie, nieposiadającym własnej marki samochodowej, co zapowiada znaczący potencjał rozwojowy dla takich podmiotów jak ElectroMobility Poland.

EMP postawiła sobie za cel stworzenie ogólnodostępnego samochodu elektrycznego, który będzie ciekawą alternatywą dla obecnie wybieranych przez Polaków pojazdów pod względem ceny, wyglądu, wygody oraz parametrów technicznych. Z badań przeprowadzonych wśród potencjalnych użytkowników samochodów elektrycznych wynika, że konsumenci na całym świecie wykazują duży
patriotyzm lokalny w zakresie zakupu samochodów, co potwierdza,
że jednym z czynników branych pod uwagę przy decyzjach związanych z kupnem auta będzie aspekt jego polskości. Ideą EMP jest
umożliwienie wszystkim chętnym nabycia samochodu wyprodukowanego w kraju, w korzystnym modelu finansowym, który sprawi,
że cena zakupu nie będzie barierą do zamiany napędu spalinowego na elektryczny.

ON ELECTROMOBILITY
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ELECTRIC PASSENGER CARS4
Poland is in a particularly good position when it
comes to the possibility of establishing a new car
manufacturer. Taking a look at the dynamics of the
vehicle market in Europe, as early as in 2019, Poland
will be the largest internal market in the region that
does not have its own car brand, which promises significant development potential for entities such as
Electro Mobility Poland (EMP).

4.
4.

The EMP has set itself the goal of creating a widely available electric car which will be an interesting alternative for vehicles currently chosen by Poles in terms of price, design, comfort, and
technical parameters. Research conducted among potential
users of electric cars shows that consumers around the world
exhibit a deep local patriotism with regard to the purchase of
cars, which confirms that one of the factors taken into account in
decisions related to the purchase of a car will be the aspect of its
Polishness. The idea of the EMP is to enable anyone to purchase
a financially advantageous model, manufactured in the country,
which will make the purchase price attractive to spur a change
from diesel to electric drive.

Materiał opracowany na podstawie informacji ElectroMobility Poland.
Contents developed on the basis of information from the Electro Mobility Poland.

[ROZMOWY]

Podstawowym celem działalności EMP jest scalenie i optymalne zarządzenie zdefiniowanymi zasobami. Spółka będzie integrować wysiłki związane z budową pojazdu, jego produkcją oraz opracowaniem strategii rynkowej. W wyniku realizacji projektu EMP planuje przystąpić do uruchomienia produkcji auta elektrycznego w 2022 r.
Czyli wtedy, gdy niższe koszty posiadania samochodu elektrycznego zaczną przechylać szalę na stronę e-aut.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Do wypracowania aktualnej długofalowej formuły biznesowej EMP prowadziły działania Spółki podjęte w latach 2017–2018. Zarówno konkurs na wizualizację nadwozia,
zorganizowany w 2017 r., jak i postępowanie zakończone w pierwszej połowie 2018
r., umożliwiły Spółce identyfikację potencjału i kompetencji podmiotów działających
na polskim rynku, w obszarze technicznym, projektowym oraz biznesowym. Obecnie
EMP staje się głównym animatorem polskiej branży elektromobilności, kreując rynek
na samochody elektryczne w Polsce oraz własny ekosystem, poprzez wykorzystanie
przede wszystkim polskich kompetencji i myśli technologicznej.

The primary goal of EMP activity is to combine and optimize the management of defined resources. The Company will integrate efforts related to the construction and
manufacture of the vehicle as well as the development of a market strategy. As a result of the EMP project the EMP plans to start manufacturing an electric car in 2022
– when the lower costs of owning an electric car will tip the scales in favour of e-cars.

ON ELECTROMOBILITY

The Company undertook activities in 2017-2018 in order to develop the current
long-term EMP business formula. Both the body visualization competition, organized
in 2017, and the proceedings completed in the first half of 2018, enabled the Company to identify both the potential and the competence of entities operating in the
Polish market, in technical, design, and business areas. Currently, the EMP is becoming the main promoter of the Polish e-mobility industry by creating the market for
electric cars in Poland and its own ecosystem through the use of Polish competence
and technological thought.
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ELEKTRYCZNY SAMOCHÓD DOSTAWCZY
Cały czas brakuje na rynku wersji elektrycznej pojazdu o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 t. Tego
rodzaju samochody wykorzystywane są przeważnie
do celów służbowych, dlatego też przywiązanie do
marki i wygląd auta ustępują tu pola funkcjonalności. Jest to element, który może pomóc mniej znanym markom zaistnieć na rynku – muszą tylko w odpowiednio krótkim czasie wejść na rynek z dobrej jakości produktem.

Szansą dla elektrycznych pojazdów dostawczych jest konkurs
NCBR e-VAN, do którego zaproszeni zostali najwięksi Operatorzy
Systemów Dystrybucyjnych, tj.: Enea Operator, Energa-Operator,
PGE Dystrybucja oraz Tauron Dystrybucja. Projekt będzie realizowany na zasadach partnerstwa innowacyjnego, co ma zapewnić
komercjalizację produktu końcowego.
Model ten zakłada, że w odpowiedzi na ogłoszenie o zamówieniu
publicznym zawarte zostaną umowy z wykonawcami, którzy równolegle będą realizować projekty badawcze. Po każdym etapie prac,
zamawiający ograniczać będzie ich liczbę, doprowadzając do końca procesu badawczego (etapu prototypu) jednego bądź kilku wykonawców. Ta część projektu finansowana jest ze środków NCBR5.

ON ELECTROMOBILITY
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ELECTRIC DELIVERY VEHICLE
The electric version of a vehicle with a maximum
total weight of up to 3.5 tons is still missing on the
market. These types of cars are usually used for
business purposes; therefore brand attachment
and appearance of the car give way to functionality. This element can help less-known brands to establish themselves on the market – they just need
to enter the market with a good quality product in
a short time.

5.
5.

An opportunity for electric delivery vehicles is the e-VAN competition organized by the National Centre of Research and Development (NCRD), to which the largest Distribution System Operators –
i.e. Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, and Tauron
Dystrybucja – were invited. The project will be implemented on the
basis of innovation partnership, which is to ensure the commercialization of the final product.
This model assumes that, in response to the public procurement
announcement, contracts will be concluded with contractors who
will carry out research projects in parallel. After each stage the
ordering party will limit their number, leading to the end of the research process (the prototype stage) of one or several contractors.
This part of the project is financed from NCRD funds5.

Informacje ze strony NCBR: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/emobility/.
Information from the NCRD website: http://www.ncbr.gov.pl/fundusze-europejskie/poir/emobility/.

Kolejnym obszarem w zakresie elektromobilności,
w którym prowadzone są intensywne działania, jest
rynek elektrycznych autobusów miejskich. Ustawa
o elektromobilności6 od 2028 r. nakłada na samorządy, w miastach w których liczba mieszkańców przekracza 50 tys., obowiązek świadczenia lub zlecenia
usługi transportu publicznego podmiotom, które posiadają w swojej flocie co najmniej 30% autobusów
elektrycznych.
W związku z tym, aby wykorzystać wymóg ustawowy
NCBR postanowiło wcielić się w rolę moderatora rynku i w styczniu 2017 r. uruchomiło program Bezemisyjny Transport Publiczny. Podobnie jak e-VAN bazuje on na modelu partnerstwa innowacyjnego.

[ROZMOWY]

Powołany w czerwcu br. program ma zapewnić stworzenie innowacyjnych produktów i rozwiązań technicznych będących odpowiedzią na potrzebny rynku.
Z jednej strony wypracowany pojazd zostanie zamówiony i wcielony do floty należącej do spółek energetycznych, z drugiej zaś, będzie mógł być sprzedawany innym podmiotom. Znaczącym rynkiem, który
byłby potencjalnie zainteresowany tym pojazdem, są
usługi kurierskie. Zakończenie działań w ramach programu e-VAN przewidziane jest na rok 2022.

ELEKTRYCZNY AUTOBUS MIEJSKI

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Na odpowiednim etapie konkursu spółki energetyczne zadeklarują wymagania odnośnie pojazdu oraz
liczbę aut, które będą chciały zakupić. Warunkiem
zakupu jest spełnienie przez producenta wcześniej
określonych wymagań. Udział w konkursie gwarantuje pierwszego dużego odbiorcę pojazdów.

The program, established in June this year, will ensure the creation of innovative products and technical solutions that will respond to market needs. On
one hand, the developed vehicle will be ordered and
incorporated into the fleet belonging to energy companies, and on the other hand, it will also be sold to
other entities. A significant market that would potentially be interested in this vehicle is courier services.
The completion of activities as part of the e-VAN program is scheduled for 2022.

ELECTRIC CITY BUS
Another area in the field of e-mobility, in which intensive activities are carried out, is the market of
electric city buses. As of 2028, the Electromobility
Act6 imposes on local governments, in cities with
a population above 50,000, the obligation to provide
or commission public transport services to entities
that have at least 30% of electric buses in their fleet.
Therefore, in order to use the statutory requirement, the NCRD decided to play the role of a market moderator, and in January 2017 it launched the
program for Non-emission Public Transport. Just as
in the case of e-VAN, it is based on the innovation
partnership model.

6.	Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych z dnia 11 stycznia 2018 r.
6. Contents developed on the basis of information from the Electro Mobility Poland.

ON ELECTROMOBILITY

At the appropriate stage of the competition, energy
companies will declare the requirements for the vehicle and the number of cars that they want to buy. A
condition for the purchase is the fulfillment of previously specified requirements by the manufacturer.
Participation in the competition guarantees the first
big recipient of the vehicles.
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Innovation
Partnership
Program
Ordering party
State, local government defines the problem
The ordering party guarantees:
Sales market, product refinement,
potential promotion
on foreign markets

[ROZMOWY]
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NCRD
Announces a call for proposals,
selects the entities

Stage 1
Budget for each
selected entity

KONKURS
W PARTNERSTWIE
INNOWACYJNYM
ZAMAWIAJĄCY
państwo, samorząd definiuje problem
zamawiający gwarantuje:
rynek zbytu, dopracowanie produktu,
ewentualna promocję na rynkach zagranicznych.
ncbir
ogłasza konkurs,
wyłania podmioty

ETAP 1
budżet dla każdego
wyłonionego podmiotu
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Stage 2
Half of entities, prototypes

Stage 3
Sample batch

Announcing the winner

A strong business
entity is formed

ETAP 2
połowa podmiotów, prototypy

ETAP 3
partia próbna

ogłoszenie zwycięzcy

Powstaje silny
podmiot gospodarczy

[ROZMOWY]

We współfinansowaniu programu będzie uczestniczyć Narodowy
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który pod koniec 2017 r. zawarł umowę z NCBR.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

W momencie ogłaszania konkursu zdecydowały się do niego przystąpić 22 miasta. Obecnie udział w konkursie deklaruje 26 miast
oraz Metropolia Górnośląsko-Zagłębiowska zrzeszająca 41 gmin.
Miasta, do roku 2023, chcą zamówić łącznie ok. 1,5 tys. autobusów7. Opracowany autobus będzie mógł być sprzedawany również
miastom, które nie zdecydowały się wziąć udziału w konkursie,
a także eksportowany poza granice kraju.

The National Fund for Environmental Protection and Water Management, which concluded a contract with the NCRD at the end of
2017, will participate in the co-financing of the program.

7.	Dane na maj 2018 r. z portalu Infobus http://infobus.pl/ebus.html?dokument=91
7.	Data as of May 2018 from Infobus website http://infobus.pl/ebus.html?dokument=91

ON ELECTROMOBILITY

When the competition was announced, 22 cities decided to take
part. Currently, 26 cities have declared their participation in the
competition as well as the Metropolia Silesia, which combined 41
municipalities. The cities want to order a total of about 1.5 thousand
buses7 by 2023. The developed bus could also be sold to cities that
have not decided to take part in the competition, and it could be
exported outside the country.
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Tomasz Trzeciak

zaangażowanie nauki polskiej
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INVOLVEMENT OF POLISH SCIENCE

Ze względu na mnogość i różnorodność działań i inicjatyw naukowych, podejmowanych w szeroko rozumianym obszarze elektromobilności, nie sposób byłoby wymienić tutaj wszystkich. Dlatego na potrzeby niniejszej publikacji przedstawione zostaną tylko wybrane.

[ROZMOWY]

Działalność naukową można podzielić na dwa obszary. Pierwszym z nich są badania naukowe,
które mają na celu opracowanie nowych związków chemicznych, odkrycie nowych zjawisk i procesów, a także stworzenie prototypów urządzeń i wdrażanie do produkcji przygotowanych rozwiązań. Drugim obszarem jest działalność dydaktyczna, prowadzona w celu stworzenia wysoko
wykwalifikowanych kadr dla rodzącego się w Polsce przemysłu sektora elektromobilności.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Polska nauka nie pozostaje obojętna wobec rozwoju elektromobilności.
Podąża za światowymi trendami, od lat prowadząc badania naukowe
oraz działalność dydaktyczną na najwyższym poziomie.

Scientific activity can be divided into two areas. The first area is research aimed at developing
new chemical compounds, discovering new phenomena and processes, as well as creating prototypes of devices and carrying prepared solutions through to production. The other one is teaching activity carried out in order to create highly qualified staff for the e-mobility sector industry that is emerging in Poland.
Due to the multitude and variety of scientific activities and initiatives undertaken in the wider
area of e-mobility, it would be impossible to list all of them here. Therefore, only selected activities will be highlighted for the purposes of this publication.

ON ELECTROMOBILITY

Polish science is not all that different to the development
of e-mobility. It follows global trends by conducting research
and supporting teaching activity of the highest standard for years.
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Badania naukowe

Polskie Konsorcjum Elektrochemicznego
Magazynowania Energii

[ROZMOWY]

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Jedną z głównych inicjatyw naukowych w obszarze elektromobilności jest
utworzenie Polskiego Konsorcjum Elektrochemicznego Magazynowania
Energii (PolStorEn). Konsorcjum jest wyrazem konsolidacji środowiska
naukowego, przedstawicieli władz państwa oraz przemysłu bateryjnego
w obliczu wyzwań elektromobilności.

Założycielami Konsorcjum są: Politechnika
Warszawska (Lider Konsorcjum), Uniwersytet
Warszawski, Akademia Górniczo-Hutnicza, Uniwersytet Jagielloński, Politechnika Poznańska, Instytut Metali Nieżelaznych w Poznaniu oraz Politechnika Gdańska.

Celem powołania Konsorcjum naukowo-przemysłowego jest
opracowanie i wdrożenie innowacyjnych rozwiązań z zakresu
magazynowania energii, przede wszystkim z wykorzystaniem
polskiego kapitału intelektualnego oraz gospodarczego. Organizacja Konsorcjum zakłada zaangażowanie jednostek naukowych,
funduszy inwestycyjnych oraz branżowych partnerów przemysłowych zainteresowanych rozwojem i wdrażaniem przygotowanych rozwiązań technologicznych.

ON ELECTROMOBILITY
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Research

Polish Consortium of Electrochemical
Energy Storage
One of the main scientific initiatives in the field of e-mobility is the creation of the Polish Consortium of Electrochemical Energy Storage (PolStorEn). The Consortium reflects
the consolidation of the scientific community, representatives of state authorities, and
the battery industry to respond to the challenges of e-mobility.

The founders of the Consortium are Warsaw University of Technology (Consortium Leader), University of Warsaw, AGH University of Science and
Technology, Jagiellonian University, Poznań University of Technology, Institute of Non-Ferrous Metals
in Poznań, and Gdańsk University of Technology.

The purpose of establishing the scientific and industrial Consortium was to develop and implement innovative solutions in the
field of energy storage – primarily with the use of Polish intellectual and economic capital. The organization of the Consortium
assumes the engagement of scientific units, investment funds,
and industrial industry partners interested in the development
and implementation of prepared technological solutions.

Konsorcjum planuje również kierować działaniami
związanymi z:
• certyfikacją ogniw i akumulatorów,
• zasobami surowcowymi i recyklingiem,
• integracją rozwiązań i rozwojem dedykowanych
produktów w obszarze magazynowania energii.
W kolejnych podrozdziałach zostaną opisane osiągnięcia poszczególnych partnerów Konsorcjum
PolStorEn.

[ROZMOWY]

Celem Konsorcjum jest rozwój nowoczesnych technologii do
elektrochemicznego magazynowania energii na potrzeby elektromobilności. Konsorcjum planuje prowadzić szerokie badania,
których efektem ma być :
• ogniw litowo-jonowych,
• kondensatorów elektrochemicznych i hybrydowych,
• ogniw sodowo-jonowych,
• ogniw z elektrolitem stałym,
• ogniw litowo-siarkowych,
• ogniw paliwowych,

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Konsorcjum PolStorEn jest niezbędnym elementem powstającego w Polsce łańcucha wartości zmierzającego do produkcji nowoczesnych ogniw i superkondensatorów. Będzie ono stanowić
pomost między nauką a gospodarką. Pozwoli uwolnić potencjał
polskiej nauki, aby osiągnięcia polskich naukowców jeszcze lepiej mogły służyć gospodarczemu i społecznemu rozwojowi kraju. Partnerzy Konsorcjum dysponują w tej dziedzinie łączenie 56
zidentyfikowanymi rozwiązaniami i technologiami produktowymi, chronionymi 31 patentami i 29 zgłoszeniami patentowymi
polskimi i zagranicznymi.

The aim of the Consortium is to develop modern technologies
for electrochemical energy storage for the needs of e-mobility.
The Consortium plans to conduct extensive research into the
following:
• lithium-ion cells
• electrochemical and hybrid capacitors
• sodium-ion cells
• cells with solid electrolyte
• lithium-sulfur cells
• fuel cells

The Consortium also plans to manage activities related to:
• cell and battery certification
• raw materials and recycling
• integration of solutions and development of
dedicated products in the field of energy storage
The subsequent subchapters will describe the
achievements of individual partners of the PolStorEn consortium.

ON ELECTROMOBILITY

The PolStorEn consortium is an indispensable element of the
value chain emerging in Poland, which aims at the production
of modern cells and supercapacitors. It will be a bridge between
science and economy. It will release the potential of Polish science so that the achievements of Polish scientists can even better serve the economic and social development of the country.
The Consortium’s partners have a total of 56 identified product
solutions and technologies, protected with 31 patents, and 29
Polish and foreign patent applications.
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Badania naukowe

Akademia Górniczo-Hutnicza

W kierowanej przez prof. dr hab. inż. Janinę Molendę Katedrze Energetyki
Wodorowej rozwijana jest nowa dyscyplina naukowa – inżynieria stanów
elektronowych.

[ROZMOWY]

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Dyscyplina ta jest skutecznym narzędziem do projektowania funkcjonalnych materiałów dla ogniw litowych i sodowych o dużej gęstości energii i wysokim bezpieczeństwie użytkowania.
Dzięki specjalistycznej infrastrukturze technicznej, będącej na wyposażeniu Centrum BadawczoWdrożeniowego Technologii Ogniw Litowych i Sodowych Centrum Energetyki AGH, wspartej wysoko wyspecjalizowaną kadrą naukową, prowadzone są badania nad wytwarzaniem, modyfikacją i optymalizacją
materiałów elektrodowych, powiększaniem skali procesów wytwarzania materiałów, montażem pilotażowych partii ogniw w różnych formatach, testowaniem oraz walidacją ogniw i pakietów ogniw, opracowywaniem układów zarządzania pakietami ogniw (BMS), badaniami bezpieczeństwa i trwałości ogniw oraz
testowaniem demonstracyjnych akumulatorów w układach rzeczywistych.
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[talks]

180

Research

AGH University of Science and Technology
In the Department of Hydrogen Energy at the AGH University of Science and Technology and managed by Professor Janina Molenda, a new scientific discipline – engineering of electronic states – has been developed.
This discipline is an effective tool for the design of functional materials for lithium and sodium cells with
a high energy density and a high level of deployment reliability.
Thanks to the specialized technical infrastructure that is provided by the Research and Implementation
Center for Lithium and Sodium Cells of the AGH Energy Center, supported by highly specialized scientific
staff, research is carried out on production, modification and optimization of electrode materials, upscaling of material production processes, assembly of pilot parts of cells in various formats, testing and
validation of cells and cell packages, development of cell package management (BMS), cell safety and
durability testing and testing of demonstration batteries in real systems.

Badania naukowe

Instytut Metali Nieżelaznych

Profil działalności Instytutu obejmuje szeroki zakres kompetencji, które dotyczą zarówno materiałów, komponentów i półproduktów, jak i nowych lub modernizowanych wyrobów i technologii

oraz procesów technologicznych w przemyśle chemicznych źródeł prądu. Ponadto w ramach Instytutu
działa akredytowane przez Polskie Centrum Akredytacji Laboratorium Badań Chemicznych Źródeł Prądu, wyposażone w unikatowe w skali Europy urządzenia umożliwiające prowadzenie badań parametrów elektrycznych, mechanicznych, klimatycznych,
a także parametrów bezpieczeństwa użytkowania
i transportu wszystkich rodzajów chemicznych źródeł prądu.

[ROZMOWY]

Instytut prowadzi prace naukowo-badawcze, laboratoryjne, analityczne, rozwojowe, aplikacyjne, certyfikacyjne oraz wytwarzającą
wysokiej jakości akumulatory do zastosowań lotniczych i specjalnych. IMN CLAiO jest ośrodkiem posiadającym 70-letnie doświadczenie w prowadzeniu prac dotyczących wytwarzania i modernizacji układów prądotwórczych oraz badania właściwości baterii, akumulatorów i urządzeń do magazynowania energii elektrycznej.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Instytut Metali Nieżelaznych Oddział w Poznaniu Centralne Laboratorium
Akumulatorów i Ogniw jest wyspecjalizowaną jednostką naukową zajmującą
się kompleksowo rozwojem chemicznych źródeł prądu.
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Institute of Non-Ferrous Metals
The Central Laboratory of Batteries and Cells in Poznań at the Institute of
Non-Ferrous Metals is a specialized scientific unit dealing comprehensively
with the development of chemical power sources;
Conducting scientific research and laboratory, analytical, development, application, and certification works; and producing topquality batteries for aerospace and special applications. The Center has 70 years of experience in carrying out works on the production and modernization of power-generation systems and testing the properties of batteries, accumulators, and equipment for
electric energy storage.
The Institute’s activity profile covers a wide range of competences which concern materials, components, and semi-finished products as well as new or modernized products, technologies, and
technological processes in the chemical power source industry. In

addition, the Laboratory of Chemical Power Sources
– accredited by the Polish Center for Accreditation
– operates within the Institute and is equipped with
devices unique in Europe that allow for testing electrical, mechanical, and climatic parameters, as well
as parameters of operational safety and transport of
all types of chemical power sources.
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Badania naukowe

Politechnika Gdańska

[ROZMOWY]
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Grupa badawcza Katedry Chemii i Technologii Materiałów Funkcjonalnych Wydziału Chemicznego Politechniki Gdańskiej kierowana przez prof. dr hab. Annę Lisowską-Oleksiak koncentruje się w swych badaniach na nanomateriałach i ich sposobach wytwarzania oraz wykorzystania w elektrochemicznych urządzeniach do magazynowania i konwersji energii.

Celem badań jest obniżenie energochłonności procesów technologicznych, uzyskanie materiałów o wysokiej pojemności i stabilności w trakcie wielokrotnego ładowania i rozładowania przez zastosowanie
materiałów pochodzenia bioorganicznego. Takim, inspirowanym naturą, rozwiązaniem jest użycie biomasy z Zatoki Gdańskiej jako prekursora anod ogniw litowo-jonowych.

W ramach działalności badawczej w Katedrze Elektrochemii, Korozji i Inżynierii Materiałowej, której kierownikiem jest prof. dr hab.
inż. Kazimierz Darowicki, prowadzone są badania dotyczące mechanizmów i kinetyki procesów elektrodowych. W Katedrze rozwijane są cyfrowe metody badań procesów elektrodowych przebiegających w warunkach niestacjonarnych. Aktualnie w międzynarodowym konsorcjum grupa prowadzi prace badawcze dotyczące hybrydowych elektrochemicznych systemów zasilania. Badana
jest dynamika i parametry użytkowe superkondensatorów i ogniw
paliwowych.
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Gdańsk University of Technology
The research group of the Department of Chemistry and Technology of Functional
Materials of the Faculty of Chemistry at the Gdańsk University of Technology, which is
managed by Professor Anna Lisowska-Oleksiak, concentrates its research on nanomaterials and methods of their production and use in electrochemical devices for energy
storage and conversion

The aim of the research is to reduce the energy consumption of technological processes, and to obtain
materials of high capacity and stability during repeated charging and discharging through the use
of bioorganic materials. Such a nature-inspired solution stems from the use of biomass from the Gulf
of Gdansk as a precursor to the anodes of lithiumion cells.

As part of the activities at the Department of Electrochemistry, Corrosion and Materials Engineering, which is managed by Professor
Kazimierz Darowicki, research is conducted on the mechanisms
and kinetics of electrode processes. Digital methods for testing
electrode processes taking place in non-stationary conditions are
developed at the Department. At present, as part of an International Consortium, the group is conducting research on hybrid
electrochemical power systems. The dynamics and performance
parameters of supercapacitors and fuel cells are studied.

Badania naukowe

Politechnika Poznańska

Aktualna tematyka naukowa dotyczy kondensatorów symetrycznych i hybrydowych, ogniw litowo-jonowych i sodowo-jonowych, ogniw przepływowych redoks przy zastosowaniu różnorodnych materiałów
z wykorzystaniem elektrolitów wodnych, organicznych i cieczy jonowych.

[ROZMOWY]

Zespół badawczy ma duże doświadczenie w tematyce elektrochemicznych układów do magazynowania
i konwersji energii, tj.: kondensatory elektrochemiczne, ogniwa litowo-jonowe, ogniwa paliwowe, cynk/powietrze i inne. Jest pionierem w problematyce elektrochemicznego magazynowania wodoru w materiałach węglowych.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Grupa badawcza „Źródła Energii” (z ang. „Power Sources Group”), kierowana przez prof. dr hab. Elżbietę Frąckowiak, należy do Wydziału Technologii Chemicznej (Zakład Elektrochemii Stosowanej).

Poznań University of Technology
The Power Sources Group, managed by Professor Elżbieta Frąckowiak
is part of the Faculty of Chemical Technology (Applied Electrochemistry
Center) at the Poznań University of Technology.

The research team has extensive experience in the field of electrochemical systems for energy storage
and conversion, i.e. electrochemical capacitors, lithium-ion cells, fuel cells, zinc/air, and others. It is a
pioneer in the electrochemical storage of hydrogen in carbonaceous materials.
Its current research concerns symmetrical and hybrid capacitors, lithium-ion cells and sodium-ion cells,
redox flow cells using a variety of materials with aqueous and organic electrolytes, and ionic liquids.
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Research

Badania naukowe

The main research area of the Polymer Ionics
Group at the Faculty of Chemistry of the Warsaw University of Technology, managed by
Professor Władysław Wieczorek, is the development of new salts as components
of electrolytes used in lithium-ion cells.

Głównym obszarem badawczym Zespołu Joniki
Polimerów na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, kierowanego przez prof. dr. hab.
inż. Władysława Wieczorka, jest opracowywanie
nowych soli jako składników elektrolitów stosowanych
w ogniwach litowo-jonowych.

The group has extensive experience in the characterization of both liquid, polymeric, and gel electrolytes. The obtained electrolytes can work in various
types of modern batteries (e.g. Li-ion, Li-polymer,
Na-ion, Li-S, and as ionic liquids). The group has
significant scientific, patent and implementation
achievements.

Grupa posiada duże doświadczenie w charakteryzacji elektrolitów
zarówno ciekłych, jak i polimerowych oraz żelowych. Otrzymywane elektrolity mogą pracować w różnych typach nowoczesnych baterii (np. Li-ion, Li-polimer, Na-ion, Li-S oraz jako ciecze jonowe).
Grupa posiada znaczący dorobek naukowy, patentowy oraz wdrożeniowy.

Warsaw University
of Technology

Politechnika
Warszawska

Badania naukowe

Uniwersytet Jagielloński

[ROZMOWY]

. Prace prowadzone w Zespole skupiają się na opracowaniu nowych technologii wytwarzania i modyfikacji zaawansowanych materiałów funkcjonalnych do akumulatorów Li-ion oraz superkondensatorów.
Zarówno materiały, jak i procesy ich wytwarzania projektowane są zgodnie z zasadami zielonej chemii
z uwzględnieniem ich stosowalności w wielkoskalowych produkcjach przemysłowych. Odkrycia naukowe
wdrażane są przez spółkę typu spin-off założoną przez pracowników Zakładu.

O ELEKTROMOBILNOŚCI

W ramach Zakładu Technologii Chemicznej na Wydziale Chemii
Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie działa Zespół Technologii Materiałów i Nanomateriałów kierowany przez dr. hab. Marcina
Molendę. Głównym przedmiotem badań są nanomateriały, kompozyty i materiały węglowe do systemów magazynowania i przetwarzania energii.

Jagiellonian University in Kraków
As part of the Department of Chemical Technology at the Faculty
of Chemistry at the Jagiellonian University in Kraków, the Team of
Materials and Nanomaterials Technology, managed by Dr. Marcin
Molenda, carry out research into nanomaterials, composites, and
carbon materials for energy storage and processing systems.

The works carried out by the Team focus on the development of new technologies for the production
and modification of advanced functional materials for Li-ion batteries and supercapacitors. Both materials and their production processes are designed in accordance with the principles of green chemistry, taking into account their applicability in large-scale industrial productions. Scientific discoveries are
implemented by a spin-off company established by the employees of the Department..
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Badania naukowe

Uniwersytet Warszawski
Badania Pracowni Elektrochemicznych Źródeł Energii kierowanej
przez prof. dr hab. Andrzeja Czerwińskiego dotyczą obszarów związanych z elektrochemią i radiochemią stosowaną.

•

[ROZMOWY]

O ELEKTROMOBILNOŚCI

•
Realizowane prace oraz zespół są rozpoznawalne w środowisku naukowym i przemysłowym.
Wymiernym efektem prowadzonych działań było
m.in. nawiązanie ścisłej współpracy z wiodącymi firmami zajmującymi się produkcją baterii. W efekcie
dotychczasowych prac:

•
•

opracowano i wykonano prototypy nowego typu wysokoenergetycznego akumulatora ołowiowo-kwasowego,
opracowano i wdrożono technologię recyklingu baterii cynkowo-węglowych i alkalicznych (jest to jedyna technologia na
świecie, w której wydajność recyklingu wynosi ponad 70%),
opracowano nowy typ ogniwa litowo-jonowego, które cechuje
znacznie podwyższone bezpieczeństwo,
opracowano nowy układ anodowy do konstrukcji elektrochemicznego superkondensatora.
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University of Warsaw
The research of the Electrochemical Energy Sources Laboratory, managed by Professor Andrzej Czerwiński, concerns the areas related to
electrochemistry and applied radiochemistry.

The team and their work are recognized in the scientific and industrial communities. The tangible effect of the activities was, among others, establishing
close cooperation with leading companies and dealing with battery production. On the basis of its work
to date:

•
•

•
•

the prototypes of a new type of high-energy lead-acid battery
have been developed and produced
technology of recycling of zinc-carbon and alkaline batteries
has been developed and implemented (this is the only technology in the world with recycling efficiency over 70%)
a new type of lithium-ion cell has been developed, which
is characterized by significantly-increased safety
a new anode system for the electrochemical supercapacitor
construction has been developed

DYDAKTYKA

Politechnika
Warszawska

Kształcenie odbywa się na następujących specjalnościach: pojazdy ekologiczne, pojazdy autonomiczne, pojazdy niekonwencjonalne.

Akademia
Górniczo-Hutnicza
Staraniem prof. Janiny Molendy w roku akademickim 2017/2018 ruszyła nowa specjalność na drugim stopniu kształcenia na Wydziale Energetyki
i Paliw AGH – „Systemy magazynowania i konwersji
energii dla e-mobility”. Interdyscyplinarny program
studiów zawiera w sobie różnorodne zajęcia – od symulacji komputerowych i modelowania po praktyczne zagadnienia z obszaru elektrochemii, energetyki
i motoryzacji.

[ROZMOWY]

Studia na tym kierunku pozwalają zdobyć interdyscyplinarną wiedzę konieczną do projektowania oraz eksploatacji złożonych układów technicznych z akumulacją
energii, z uwzględnieniem doboru nowoczesnych materiałów oraz sterowania.

DYDAKTYKA

O ELEKTROMOBILNOŚCI

Od roku akademickiego 2013/2014 na Wydziale Samochodów i Maszyn Roboczych Politechniki Warszawskiej prowadzony jest kierunek Inżynieria Pojazdów Elektrycznych
i Hybrydowych. Program studiów ma na celu wykształcenie
kadr gotowych do podjęcia pracy w branży konstrukcji napędów elektro-mechanicznych, w szczególności dla pojazdów hybrydowych i elektrycznych.

Teaching

As of 2013/2014, the Faculty of Automotive and Construction Machinery Engineering of the Warsaw University
of Technology offered Electric and Hybrid Vehicle Engineering. The syllabus aims at educating staff ready to work on
electro-mechanical drive construction – in particular for hybrid and electric vehicles.

Thanks to the efforts of Professor Janina Molenda
in the academic year 2017/2018, a new second-cycle
programme was launched at the Faculty of Energy
and Fuels at the AGH University of Science and Technology – “Energy storage and conversion systems for
e-mobility”. The interdisciplinary syllabus includes
a variety of activities ranging from computer simulations and modeling to practical issues in the field
of electrochemistry, power industry, and automotive
industry.

Warsaw University
of Technology

Education in this field of study allows for gaining interdisciplinary knowledge necessary for design and operation
of complex technical systems with energy accumulation, including the selection of modern materials and controlling.
The following specializations are available: ecological vehicles, autonomous vehicles, and unconventional vehicles.

AGH University of Science
and Technology
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Studenckie koła naukowe

[ROZMOWY]
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Działalność studenckich kół naukowych ma na celu
prowadzenie badań naukowych oraz samokształcenie. Wiele kół naukowych na polskich uczelniach zajmuje się budowaniem własnych pojazdów elektrycznych. Do wyróżniających się należy zaliczyć:
Koło Naukowe Pojazdów i Robotów Mobilnych
działające przy Wydziale Mechanicznym Politechniki Wrocławskiej od kilku lat intensywnie rozwijające elektromobilność. Koło naukowe tworzy pojazdy
elektryczne i do tej pory może pochwalić się kilkoma
udanymi projektami, m.in. motocykl miejski (MOS),
pojazd do przewozu pizzy (LEM Napoli), motocykl
policyjny (LEM Bullet), motor crossowy (LEM Falcon).
Grupę E-Moto AGH składającą się z trzech kół naukowych: SKN Mechaników z Wydziału Inżynierii Mechanicznej i Robotyki zajmuje się konstrukcją, napędem i częścią mechaniczną pojazdu, SKN Hydro-

genium z Wydziału Energetyki i Paliw odpowiada za układ zasilania
oraz baterię, SKN Telephoners z Wydziału Informatyki Elektroniki
i Telekomunikacji zajmuje się komunikacją bezprzewodową. Grupa
skonstruowała terenowy motocykl elektryczny.
Koło Naukowe Elektra działające przy Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej zrzeszające wyłącznie studentki. Koło zajmuje się wprowadzaniem zaawansowanych modyfikacji instalacji
elektrycznej w pojeździe typu Melex oraz konwersją spalinowego
gokarta na elektryczny.
Koło Naukowe ADek działające również przy Wydziale Elektrycznym PW. Zrzeszeni w nim studenci tworzą najlżejsze
na świecie gokarty elektryczne, nowoczesne kompozytowe karoserie oraz systemy Battery Management System do pojazdów elektrycznych.
Wszystkie wymienione powyżej koła naukowe startowały na
swoich pojazdach w międzynarodowych zawodach, osiągając
w nich sukcesy.

188
ON ELECTROMOBILITY

[talks]

Student research clubs
The activity of student research clubs aims at carrying
out research and self-educating of students. Many research clubs at Polish universities deal with constructing their own electric vehicles. Some of the outstanding
initiatives include:
The Vehicles and Mobile Robots Research Club at
the Mechanical Faculty of the Wrocław University of
Technology, which has been developing e-mobility for
several years. The research club creates electric vehicles and it boasts several successful projects including a city motorcycle (MOS), pizza delivery vehicle (LEM
Napoli), police motorcycle (LEM Bullet), and a crosscountry motorcycle (LEM Falcon).
The E-Moto AGH Group consists of three research
clubs: The Student Research Club for Mechanical
Engineers of the Faculty of Mechanical Engineering

and Robotics, which deals with construction, drive, and the mechanical parts of the vehicle; The Hydrogenium Student Research Club
of the Faculty of Energy and Fuels concentrates on the fuel system
and battery; while the Telephoners’ Student Research Club of the Faculty of Computer Science, Electronics and Telecommunications deals
with wireless communication. The E-Moto AGH Group has constructed an off-road electric motorcycle.
The Elektra Research Club operates at the Electric Faculty of the
Warsaw University of Technology and consists only of female students. The Club deals with the introduction of advanced modifications to the electrical system in a Melex vehicle and the conversion of
a combustion go-kart into an electric one.
The ADek Research Club also operates at the Electric Faculty
of the Warsaw University of Technology, and the students construct
the world’s lightest electric go-karts, modern composite bodies, and
Battery Management Systems for electric vehicles.
All the research clubs mentioned above have successfully competed on their vehicles in international competitions.

[ROZMOWY]

REKOMENDACJE
DLA GOSPODARKI
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W 2017 roku po drogach całego świata jeździło ponad 2 miliony pojazdów elektrycznych. Wielkie koncerny takie jak Nissan, Renault, BMW, Mercedes,
Volkswagen czy Volvo zapowiadają, że do 2020 roku
pojawi się ponad 100 nowych modeli aut elektrycznych. Trendy technologiczne i biznesowe sprawiają,
że cena zakupu spada, a zasięg pojazdu rośnie.
Jak pokazują dane przytaczane m.in. przez Bloomberga, w roku 2040, a więc za nieco ponad dwie dekady, samochody elektryczne będą odpowiadały za 54%
sprzedaży nowych aut. Wówczas po drogach ma poruszać się ok. 530 milionów pojazdów elektrycznych,
co będzie stanowiło ponad 1/3 całej floty samochodowej na globie. Główne czynniki, które wpływają
na intensyfikację procesu zwiększania roli energii
elektrycznej jako paliwa to: wzrost nakładów inwestycyjnych w technologie litowo-jonowe, wzrost poziomu
zdolności i mocy produkcyjnych wśród producentów
oraz wzrost popytu na pojazdy elektryczne na całym
świecie, a przede wszystkich w USA, Chinach i Europie. Szacuje się, że właśnie w tych rejonach udział floty elektrycznej będzie najwyższy.

W Europie AD 2040 aż 67% nowych samochodów ma być napędzanych energią elektryczną, w Stanach Zjednoczonych ma to być 58%,
zaś w Chinach 51%. Jeżeli chodzi o moment przełomu, polegający na tym, że w skali całego świata sprzedaż elektryków przewyższy
sprzedaż aut spalinowych, to szacuje się, że nastąpi on w okolicach
roku 2038. Analiza ewolucji cen technologii litowo-jonowych pokazuje wyraźny spadek cen baterii, które między 2010 a 2015 rokiem
spadły o 65%, z ponad 1000 dolarów za kilowatogodzinę do poniżej
300 dolarów. W 2026 roku kwota ta ma spaść poniżej 100 dolarów,
zaś w okolicach 2029 nawet do 73 dolarów.
Kolejne spadki cen do 2029 roku wyniosą zatem 70% w stosunku
do stanu obecnego. Przyczyni się to do tego, że samochody elektryczne staną się tańsze już nie tylko w ramach długofalowej kalkulacji Total Cost of Ownership, ale będą tańsze także w momencie zakupu. Rozwój elektromobilności wpłynie jednak nie tylko na sektor
transportu. Przemodelowaniu ulegnie bowiem również globalna architektura energetyczna. W roku 2040 będziemy mieli do czynienia z sytuacją, w której każdego dnia transport elektryczny będzie
wypierał kolejnych 8 milionów baryłek ropy (Arabia Saudyjska eksportuje dziennie ok. 7 milionów), wskutek czego konsumpcja energii elektrycznej w skali globalnej wzrośnie o ok. 5%. Elektromobilność to także gałąź przemysłu, której rozwój przyczyni się, w sposób
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In 2017, over 2 million electric vehicles were already
travelling on roads all over the world. Large companies such as Nissan, Renault, BMW, Mercedes,
Volkswagen, and Volvo are announcing that,
by 2020, there will have been over 100 new models
of electric cars. Technological and business trends
are causing a drop in the purchase price and an
increase in the vehicle range. As, among others,
Bloomberg data show, in 2040 (so in over two
decades) electric cars will constitute 54% of all
new car sales. By then, around 530 million electric
vehicles will be on our roads, which will account for
over one-third of the entire worldwide fleet of cars.
The main factors that have an influence on the
intensification of the role of electricity serving
as a fuel are: an increase of investment costs in
lithium-ion technologies; an increase in ability and
production capacity among manufacturers; and an
increase in demand for electric vehicles around the
world, above all in the USA, China, and Europe.
It is estimated that the share of electric fleet in
these regions will be the highest.

In 2040, 67% of new cars in Europe will be powered by electricity,
58% in the United States, and 51% in China. It is estimated that
the break point when the sale of EVs exceeds sale of ICE cars will
take place around the year 2038. Analysis of the evolution
of prices of lithium-ion technologies shows a clear drop in battery
prices, which decreased by 65% between 2010 and 2015 from
over USD 1000 per kilowatt-hour to below USD 300. In 2026,
this figure will drop to below USD 100, while in 2029 – it will drop
to below USD 73.
The decline in price by 2029 will therefore amount to 70%
compared to today, contributing to the fact that electric cars will
become cheaper not only as part of the long-term calculation
of Total Cost of Ownership, but will also be cheaper at the time of
purchase. The development of e-mobility will, however, affect not
only the transport sector. The global energy architecture will also
be remodelled. In 2040, there will be a situation where electric
transport will displace 8 million barrels of oil every day (Saudi
Arabia exports about 7 million a day), as a result of which, global
electricity consumption will increase by about 5%. E-mobility is
also an industry branch, the development of which will contribute
to the most important reduction of the level of air pollution in
cities – from the point of view of public interest. This will improve
the health condition of the inhabitants, will contribute to reduc-

A przecież elektryczny pojazd to nie tylko brak spalin,
ale także brak hałasu, również przyczyniającego się
do wielu chorób cywilizacyjnych. Jakie działania w obszarze polityki gospodarczej winno się podjąć, aby zapewnić harmonijny i dynamiczny rozwój elektromobilności? Wydaje się, że kluczowe elementy to:
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w połowie XXI wieku 2/3 ludności
będzie mieszkało w miastach. myślenie
o elektromobilności jako o wszechstronnym narzędziu poprawy jakości
życia ludzi (...) pozwala dostrzec sens
elektryfikacji transportu w pełni.
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arcyważny z punktu widzenia interesu społeczeństw,
do zmniejszenia poziomu zanieczyszczenia powietrza
w miastach. Pozwoli to zarówno na poprawę kondycji zdrowotnej mieszkańców, jak i wpłynie na zredukowanie oddziaływania transportu na ocieplenie klimatu i wprowadzi sektor na ścieżkę prowadzącą ku neutralności klimatycznej. W kontekście trendów urbanizacyjnych i prognoz w tym zakresie, mówiących o tym,
że w połowie XXI wieku 2/3 ludności będzie mieszkało
w miastach, myślenie o elektromobilności jako
o wszechstronnym narzędziu poprawy jakości życia
ludzi, a nie tylko priorytecie polityki przemysłowej czy
jednym z wielu trendów technologicznych, pozwala
dostrzec sens elektryfikacji transportu w pełni.

ing the impact of transport on global warming, and
will put the sector on the path towards climate
neutrality. In the context of urbanization trends
and forecasts saying that in the middle of the 21st
century, two-thirds of the population will live in cities, thinking about e-mobility as a comprehensive
tool to improve the quality of people’s lives and not
only as the priority of industrial policy or one of
many technological trends, allows for seeing the full
meaning of the electrification of transport.
The electric vehicle means not only the lack of
exhaust gases, but also the lack of noise which
contributes to the emergence of various civilization diseases. What actions in the area of economic
policy should be taken to ensure a harmonious and
dynamic development of e-mobility? The key elements seem to be as follows:
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in the middle of the 21st century,
two-thirds of the population will
live in cities, thinking about e-mobility as a comprehensive tool to improve the quality of people’s lives (...)
allows for seeing the full meaning
of the electrification of transport.
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Implementation of tools and incentives
eliminating the most air-polluting vehicles,
in particular diversification of access to city
centres and parking spaces for low-emission
and other vehicles
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Changing the model of financing public investments in projects related to e-mobility,
in particular compensation of decreasing tax
revenues and fuel charges by increasing the
burden on the use of air-polluting vehicles

Promotion of electric car-sharing in cities: public education activities that increase
citizens’ awareness of the benefits of changing
the vehicle use model and elimination of barriers in the area of offering car-sharing services

Local governments’ activity in creating local
e-mobility hubs by attracting investments,
both from large entities and start-ups

The use of synergies between traditionally
separated sectors of the economy – primarily transport and energy – by increasing the
role of local and dispersed energy, such as
energy clusters generating clean energy for the
needs of the local economy

rekomendacje
dla gospodarki

1

Implementacja narzędzi oraz zachęt eliminujących pojazdy najbardziej zanieczyszczające powietrze, przede
wszystkim zróżnicowanie dostępu do centrów miast oraz
miejsc parkingowych dla pojazdów niskoemisyjnych i pozostałych.

2

Zmiana modelu finansowania inwestycji publicznych
w projekty związane z elektromobilnością, przede
wszystkim kompensacja spadających wpływów z podatków
i opłat paliwowych poprzez zwiększenie obciążeń w zakresie korzystania z pojazdów zanieczyszczających powietrze.

3

Promocja elektrycznego car-sharingu w miastach:
działania na rzecz edukacji obywatelskiej zwiększającej
świadomość mieszkańców na temat zalet zmiany modelu
korzystania z pojazdu oraz likwidacja barier w obszarze oferowania usługi car-sharingu.

4

Aktywność samorządów w tworzeniu lokalnych hubów
elektromobilności poprzez ściąganie inwestycji, zarówno
ze strony dużych podmiotów, jak i start-upów.

5

Wykorzystanie synergii pomiędzy tradycyjnie odseparowanymi sektorami gospodarki, przede wszystkim
transportu i energii, poprzez zwiększenie roli energetyki lokalnej i rozproszonej, jak np. klastry energetyczne wytwarzające czystą energię na potrzeby lokalnej gospodarki.

Przygotowanie takich programów edukacyjnych
dla szkół zawodowych, które będą skutkować stworzeniem licznych kadr fachowych dla sektora motoryzacyjnego, ze szczególnym naciskiem na produkcję aut z silnikiem elektrycznym.

Zmiana modelu biznesowego koncernów paliwowych
w kierunku partycypacji w „elektromobilnej rewolucji”, np. poprzez finansowanie infrastruktury i rozbudowę
przedsiębiorstw o segmenty energetyczne lub oferujące
usługi dla rosnącego rynku transportu elektrycznego oraz
zwiększenie roli usług energetycznych w obszarze zarządzania popytem.

Konsekwentna ewolucja miksów energetycznych
w kierunku źródeł niskoemisyjnych, pozwalająca na osiągnięcie maksymalnych korzyści z przejścia na energię elektryczną stosowaną jako paliwo w transporcie.

9

Changing the business model of fuel
concerns towards participation in the
“e-mobile revolution” – for example by financing infrastructure and expanding enterprises with energy segments, or offering services to the growing electric transport market,
and increasing the role of energy services in
the area of demand management

10

Consistent evolution of energy mixes
towards low-emission sources, allowing
for achieving maximum benefits from the
transition to electricity serving as a fuel in
transport
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8

Preparation of such educational programs
for vocational schools, which will result in
the creation of numerous professionals
for the automotive sector, with particular
emphasis on the production of cars with
an electric engine
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7

The use of electrification in the area of mobility for the modernization of power grid
management – e.g. thanks to the G2V (Grid to
Vehicle) technological potential – since a twoway energy flow between the vehicle
and the network will allow for increasing
energy efficiency in the distribution area and
balancing the network
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Wykorzystanie elektryfikacji w obszarze mobilności
do modernizacji zarządzania siecią energetyczną, np.
dzięki potencjałowi technologicznemu G2V (Grid to Vehicle), gdyż dwukierunkowy przepływ energii między pojazdem
a siecią pozwoli na zwiększenie efektywności energetycznej
w zakresie dystrybucji oraz zbilansowanie sieci.

6

Activities that boost the expansion of the
Internet of Things, which will increase the
range of communication between the vehicle
and other devices – e.g. charging infrastructure
– and will contribute to the implementation
of the smart city idea

ON ELECTROMOBILITY

Działania dynamizujące ekspansję Internetu Rzeczy,
co pozwoli na zwiększenie zakresu komunikacji między
pojazdem a innymi urządzeniami, np. infrastrukturą
do ładowania, i przyczyni się do realizacji idei inteligentnego miasta.
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PSE należą do Europejskiej Sieci Operatorów Systemów Przesyłowych Energii Elektrycznej (ENTSO-E) – stowarzyszenia zrzeszającego 43 operatorów systemów przesyłowych z 36 krajów.

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. is a Polish
transmission system operator (PSE). The main objective of the company is to ensure a reliable operation
of the transmission grid and an electricity supply
to all regions of the country. Company owns approximately 14.2 thousand km of lines and 106 power
stations of the highest voltage. PSE is responsible for
maintenance, operation and development
of the transmission system, which have a direct impact on power and energy security of Poland.
PSE belongs to the European Network of Transmission System Operators for Electricity (ENTSO-E)
– the association which unites 43 transmission system operators from 36 countries.

ON ELECTROMOBILITY

Polskie Sieci Elektroenergetyczne S.A. są operatorem elektroenergetycznego systemu przesyłowego w Polsce. Celem spółki
jest zapewnienie niezawodnej pracy sieci przesyłowej i dostaw
energii elektrycznej do wszystkich regionów kraju. Firma jest właścicielem ok. 14,2 tys. km linii oraz 106 stacji elektroenergetycznych najwyższych napięć. OSP odpowiada za utrzymanie, eksploatację i rozwój systemu przesyłowego, co ma bezpośredni wpływ
na bezpieczeństwo energetyczne Polski.
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The concept of combining the qualities of a car and a
motorcycle was born in Rafał Budweil’s mind – an entrepreneur, pilot, and enthusiast of motorcycles - at
the beginning of 2010. A car ride through a crowded
city centre during the rush hour took him over 1.5
hour while he covered the same distance in 20 minutes by motorcycle. There was no problem with car
parks either. On the other hand, the car allowed him
to move comfortably in any weather conditions.
This is how he came up with the idea of creating
Triggo – an electric, two-passenger, four-wheeled city
vehicle, that will be as agile as a single-track vehicle
and as comfortable as a car. The production of the
first few dozen vehicles is scheduled for mid-2019.
Triggo will not be available for retail sale but only to
car-sharing services.
The company has obtained patents not only for Poland and other European countries, but also for the
USA, Japan, Korea, China, and Russia. In total, there
are 2.5 billion people in their range.

Koncepcja, by połączyć walory samochodu i motocykla zrodziła się na początku 2010 roku w głowie Rafała Budweila – przedsiębiorcy, pilota i miłośnika motorów. Z jednej strony przejazd samochodem przez zatłoczone w godzinach szczytu centrum miasta zajmował mu ponad półtorej godziny, podczas gdy tę samą
trasę motocyklem pokonywał w 20 minut. Odpadał też problem
z parkowaniem. Jednak z drugiej strony samochód pozwalał mu
na komfortowe przemieszczanie się przy dowolnej pogodzie.
Tak pojawił się pomysł, by stworzyć Triggo – elektryczny, dwuosobowy, czterokołowy pojazd miejski, który będzie zwinny niczym jednoślad i wygodny jak samochód. Produkcja pierwszych
kilkudziesięciu pojazdów planowana jest na połowę 2019 r.
Triggo nie będzie dostępny w sprzedaży detalicznej, lecz w opcji
car-sharing.
Firma zdobyła patenty nie tylko na Polskę i kraje europejskie,
ale również na USA, Japonię, Koreę, Chiny i Rosję. Łącznie w jej
zasięgu znajduje się 2,5 mld ludzi.
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Nextbike Polska jest pionierem rowerowej elektromobilności
w Polsce. Pierwsze publiczne rowery elektryczne zostały udostępnione w 2017 roku w Warszawie jako element systemu Veturilo, największego systemu rowerów publicznych w Europie Środkowo-Wschodniej. Elektryczne rowery Veturilo od początku cieszą
się wielką popularnością – przez pierwszy rok wypożyczono je niemal 150 tysięcy razy.

Nextbike Polska is a leader in providing and servicing self-service city bike rentals in Poland. Users
can use 8 types of bikes (standard, electric, tandem,
cargo, three-wheeled, equipped with a child seat
and 2 types of children bikes). Nextbike Polska operates on the Polish and Finnish markets, where a bicycle system was launched in the city of Turku in
2018. Since August 2017, the company has been listed on the NewConnect market at the Warsaw
Stock Exchange (WSE).
Nextbike Polska is a pioneer of bike e-mobility in Poland. The first public electric bikes were made available in 2017 in Warsaw as part of the Veturilo system, the largest bike-sharing system in Central and
Eastern Europe. The Veturilo electric bikes have been
popular ever since they were introduced – they were
rented almost 150,000 times in the first year.

ON ELECTROMOBILITY

Nextbike Polska jest liderem w dostarczaniu i obsłudze samoobsługowych wypożyczalni rowerów miejskich w Polsce. Użytkownicy mogą korzystać z 8 typów rowerów (standardowe, elektryczne,
tandemy, cargo, trójkołowe, wyposażone w fotelik do przewożenia dzieci oraz 2 rodzaje rowerków dziecięcych). Nextbike Polska
prowadzi działalność na rynku polskim oraz fińskim, gdzie w 2018
roku uruchomiony został system rowerowy w mieście Turku.
Od sierpnia 2017 r. spółka jest notowana na rynku NewConnect
na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie (GPW).
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