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Dostępność infrastruktury samochodów elektrycznych 
stanowi jedno z kluczowych kryteriów przy decyzji 
o zakupie samochodu elektrycznego. W naszym kraju 
założenia dotyczące infrastruktury ładowania zostały 
zawarte w krajowych ramach polityki rozwoju infra-
struktury paliw alternatywnych. Początkowo budową 
stacji ładowania miały się zająć podmioty prywatne, 
jednak brak systemowych rozwiązań spowodował 
potrzebę wprowadzenia specjalnego rozwiązania. 
Zgodnie z Ustawą o elektromobilności i paliwach alter-
natywnych („Ustawa”), odpowiedzialnymi za budowę 
stacji ładowania zostali operatorzy systemów dys-
trybucyjnych („OSD”). Zastosowano tzw. mechanizm 
interwencyjny budowy ogólnodostępnych stacji łado-
wania – OSD mieli wybudować brakującą liczbę stacji 
ładowania w gminach powyżej 100 tys. mieszkańców 
(o ile próg minimalny nie zostanie osiągnięty w trybie 
rynkowym do 31 marca 2021 r.).

WYZWANIA POLSKICH OPERATORÓW
Mając świadomość  wyzwań stojących przed OSD, człon-
kowie Rady ds. Rozwoju oraz Zespołu PTPiREE ds. Elek-
tromobilności przeanalizowali na wstępie dane z raportów 
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przygotowanych przez urzędy poszczególnych miast, 
co pozwoliło określić skalę koniecznych do realizacji zadań, 
związanych z budowaniem stacji ładowania. innogy Stoen 
Operator jest spółką z największym wolumenem wśród 
wszystkich operatorów, natomiast najwięcej miast objętych 
działaniami wynikającymi z Ustawy znajduje się na obszarze 
Tauron Dystrybucja. 

W celu oszacowania liczby brakujących punktów ładowania 
na terenie danej gminy, jednostki samorządowe musiały 
sporządzić na początku 2020 roku raporty z liczbą istnie-
jących oraz planowanych do wybudowania w najbliższej 
przyszłości punktów.  Kolejnym etapem miało być stworze-
nie do połowy marca 2020 roku projektów planów budowy 
ogólnodostępnych stacji ładowania („OSŁ”). Niestety epi-
demia COVID znacząco utrudniła planową realizację tych 
projektów w większości miast. Dodatkowym czynnikiem, 
który wydłużył cały proces, były konsultacje społeczne, 
które nie mogły odbywać się w dotychczasowym trybie. 
Zgodnie z ww. Ustawą plan budowy ogólnodostępnych 
stacji ładowania powinien być uchwalony przez Radę Mia-
sta/Gminy najpóźniej w lipcu 2020 roku. Niestety w wielu 
przypadkach termin ten znacząco się opóźnił – część pla-
nów uchwalono albo pod koniec 2020 roku, albo tuż przed 
terminem ustawowym, tj. w marcu 2021 roku. Uzgodnienia 
projektu planu oraz programu przyłączania wymagały zatem 
dużego nakładu pracy zarówno ze strony jednostek samo-
rządowych,  jak i ze strony operatorów sieci dystrybucyjnych.

ZESPÓŁ PTPIREE DS. ELEKTROMOBILNOŚCI
Zespół ds. Elektromobilności współpracuje na rzecz wpro-
wadzenia optymalnych rozwiązań w spółkach, a także 
wymiany informacji i kooperacji z urzędami miast, jednost-
kami ustawodawczymi oraz pozostałymi uczestnikami 
rynku e-mobility. Na początku roku 2020 Zespół zatwier-
dził wspólną specyfikację techniczną dla stacji ładowania, 
która była podstawą do przeprowadzenia przetargów 
w każdej ze spółek. W ciągu roku, w następstwie zmiany 
formuły pracy na zdalną,  Zespół spotkał się na około 
20 warsztatach online.
W celu wyjaśnienia niejasności związanych z Ustawą o elek-
tromobilności i paliwach alternatywnych przedstawiciele 
PTPiREE mogli bezpośrednio omówić wątpliwości branży 
podczas spotkania z przedstawicielami Ministerstwa Klimatu. 

Zgodnie z wymogami Ustawy dotyczącymi stworzenia przez 
każdego OSD programu przyłączania stacji – wypracowano 
wspólny szablon programu przyłączania, gdzie zawarto 
informację o technicznych i ekonomicznych warunkach 
przyłączeniowych oraz harmonogramie budowy ogólnodo-
stępnych stacji ładowania wraz ze średnim czasem realizacji 
inwestycji na obszarze danego OSD.
Ze względu na fakt, że po wybudowaniu stacji, OSD będzie 
cały czas właścicielem majątku, należało pochylić się nad 
formą przekazania urządzeń do eksploatacji przez operatora 
ogólnodostępnych stacji ładowania. Ustawa nie określa 
również rozdziału obowiązków pomiędzy OSD a docelo-
wymi operatorami ogólnodostępnych stacji ładowania, 
dlatego Zespół ds. Elektromobilności przeanalizował także 
ten aspekt.

Prace Zespołu wciąż trwają, organizowane są również spo-
tkania z organizacjami takimi jak Urząd Dozoru Technicznego 
(uzgodnienia dotyczące odbiorów technicznych stacji) oraz 
Polskim Stowarzyszeniem Paliw Alternatywnych, celem 
wypracowania wzajemnych porozumień, aby przyszły 
model rynku e-mobility był optymalny dla wszystkich 
jego uczestników.
Kontynuowana jest również współpraca z Ministerstwem 
Klimatu i Środowiska, mająca na celu wprowadzenie zmian 
w Ustawie. W lutym 2021 roku opublikowany został projekt 
Ustawy o zmianie ustawy o elektromobilności i paliwach 
alternatywnych oraz niektórych innych ustaw, który zawiera 
istotne zmiany w zakresie realizowania budowy ogólnodo-
stępnych stacji ładowania - m.in. uchyla obowiązek, wręcz 
zakazuje budowy OSŁ przez właściwego dla danej gminy 
OSD. Uchylenie obowiązku realizacji budowy OSŁ wynika 
z konieczności implementacji do polskiego prawa dyrektywy 
z 2019 roku w sprawie wspólnych zasad rynku wewnętrz-
nego energii elektrycznej. Mając na uwadze prawdopodobne 
zmiany w ustawie, nie wszystkie procesy inwestycyjne 
rozpoczęte przez OSD zostaną zakończone.


