
W związku z posiedzeniem Senatu nad ustawą  „o elektromobilności i paliwach alternatywnych” uchwaloną przez Sejm Rzeczypospolitej 

Polskiej 11 stycznia 2018 r. przesyłam uwagi do Komisji kierowanej przez Pana Senatora z prośbą o ich ocenę i ewentualne ich uwzględnienie w 

ustawie. 

 

Pierwsze spostrzeżenie 

 

1. Otóż, ustawa „o  elektromobilności i paliwach alternatywnych”: 

a) jest de facto ustawą dotyczącą rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych opracowaną głównie na podstawie dokumentu o nazwie„ Krajowe 

ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych” (dalej Krajowe Ramy).  

b) i wg mnie powinna odnieść się również w pełni do Planu rozwoju elektromobilności w Polsce „Energia do przyszłości” (w tym do 

rozwoju przemysłu elektromobilności i pojazdów) 

 

Kilka uwag o charakterze ogólnym 

 

I. Budowa sieci paliw alternatywnych powinna obejmować nie tylko wszystkie rodzaje korytarzy sieci TEN-T ale także inne 

strategiczne korytarze (np. via Carpatia – inicjatywa trójmorza). Ważna jest też ciągłość transgraniczna takich inicjatyw (wskazana 

ścisła współpraca z sąsiadującymi krajami takich korytarzy).  

II. Na obecnym etapie ustawa zobowiązuje gminy do wprowadzania flot ekologicznych pojazdów na swoich terenach a nie są 

uregulowane wydatki na badania związane wytworzeniem odpowiedniej (dla tych gmin) infrastruktury jak i też środków transportu 

publicznego. W ustawie też nic się nie mówi o potrzebie współpracy pomiędzy gminami, celem wymiany dobrych praktyk jak i też 

oszczędnego zarządzania środkami finansowymi i czasem. 

 

III. Dyrektywa 2014/94/UE na podstawie której przygotowano Krajowe Ramy, jak i strategia SOR podkreśla znaczenie programu 

unijnego H2020 w rozwoju innowacji z proponowana ustawa pomija ten fakt. 

 

IV. Ustawa powinna też przewidzieć także możliwość prowadzenia badań związanych z rozwojem transportu autonomicznego dla 

pozostałych modów (nie tylko dla drogowego) np.:- rozwoju transportu autonomicznego na drogach wodnych śródlądowych i 

transportu morskiego na krótkich odległościach (short sea shipping), transportu szynowego (np. tramwajami, metro). W związku z 

tym programy rozwoju infrastruktury (drogowej, wodnej, śródlądowej, szynowej i lotniczej) w Polsce powinien uwzględniać potrzeby 

transportu autonomicznego. 

 



V. W związku z rozwojem elektromobilności, ustawa ta powinna przewidzieć również ustawową konieczność wydatkowania  (np. w 

ustawie o przetargach) 3-5% środków inwestycyjnych przeznaczonych na rozwój transportu ekologicznego (tj. zakup taboru, budowa 

infrastruktury ładowania) i realizowanych przez administrację publiczną na innowacyjne przetargi typu PCP i PPI (tj. zamówienia 

przed-komercyjne i na zakupy  innowacji). Zamówienia takie należałoby koordynować i prowadzić w synergii z finansowanymi przez 

NCBiR programami sektorowymi takimi jak. InnoMOTO, InnoSBZ, InnoICT czy też programami E-car, E-bus oraz inteligentnymi 

specjalizacjami a także programami rozwojowymi takimi jak np. Luxtorpeda2 czy też Żwirko i Wigura. Konieczna jest też synergia z 

europejską inicjatywą rozwoju pojazdów ekologicznych finansowaną z programu H2020 oraz współpraca międzynarodowa a także 

współpraca bilateralna. Jest to zgodne z SOR w sprawie rozwoju innowacyjnego a nie tylko wydawanie pieniędzy publicznych 

(wzrost efektywności tych wydatków i rozwój innowacyjnego transportu). 

 

 

 

Część uwag szczegółowych zamieszczam w załączniku. 

  



 

 

 

 

Numer 

artykułu 

 Spostrzeżenia i uwagi 

Art.2 p.1  
 autobus zeroemisyjny – autobus w rozumieniu art. 2 pkt 41 

ustawy z dnia 20 czerwca1997 r. – Prawo o ruchu drogowym 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926 oraz z 2018 r. poz.…), 

wykorzystujący do napędu energię elektryczną wytworzoną z 

wodoruw zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych lub 

wyłącznie silnik, którego cykl pracy nie prowadzi do emisji 

gazów cieplarnianych lub innych substancji objętych 

systememzarządzania emisjami gazów cieplarnianych, o 

którym mowa w ustawie z dnia 17 lipca 2009 r. o systemie 

zarządzania emisjami gazów cieplarnianych i innych substancji 

(Dz. U. z 2017 r. poz. 286, 1566 i 1999) oraz trolejbus w 

rozumieniu art. 2 pkt 83 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. – 

Prawo o ruchu drogowym; 

W definicji (tekst na czerwono) 

na jednym poziomie traktuje się 

źródło napędu (energię 

elektryczną) z urządzeniem 

jakim jest silnik elektryczny. 

Art.2 p.3 infrastruktura ładowania drogowego transportu publicznego – 

punkty ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla 

ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą, przeznaczone 

do ładowania lub tankowania, w szczególności autobusów 

zeroemisyjnych, wykorzystywanych w transporcie publicznym; 

 

Art.2 p.5 ładowanie – pobór energii elektrycznej przez pojazd 

elektryczny, pojazd hybrydowy, autobus zeroemisyjny, pojazd 

silnikowy niebędący pojazdem elektrycznym, motorower, 

rower lub wózek rowerowy, w rozumieniu ustawy z dnia 20 

czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu drogowym, na potrzeby 

napędu tego pojazdu; 

Taki zapis wyklucza ładowanie 

samych akumulatorów 

(porównaj Art.2 u.17 niżej) 

Art.2 p. 7 operator ogólnodostępnej stacji ładowania – podmiot Tutaj operator jest 

Komentarz [ZT1]: pojazd 

Komentarz [ZT2]: tutaj ładowanie  to 
punkty ładowania (masło maślane)  lub 

tankowania wodoru – prównać z Art.2 ust. 

5 

Komentarz [ZT3]: a gdzie jest 
tankowanie wodoru o którym mowa w 

Art.2 u.3 



odpowiedzialny za budowę, zarządzanie, bezpieczeństwo 

funkcjonowania, eksploatację, konserwację i remonty 

ogólnodostępnej stacji ładowania; 

odpowiedzialny za budowę. 

Może trzeba zmienić słowo 

„operator” 

Art.2 p.8 operator stacji gazu ziemnego – podmiot świadczący usługę 

tankowania gazu ziemnego w postaci sprężonego gazu 

ziemnego (CNG) lub skroplonego gazu ziemnego (LNG), w 

tym pochodzącego z biometanu; 

Ten operator nie jest 

odpowiedzialny za budowę. Jest 

nim odpowiedzialny „Operator 

systemu dystrybucyjnego 

gazowego” patrz Art.21.1 

Operator stacji jest wyłaniany w 

drodze przetargu przez operatora 

systemu dystrybucyjnego 

Art.2 p. 17 punkt ładowania – urządzenie umożliwiające ładowanie 

pojedynczego pojazdu elektrycznego, pojazdu hybrydowego i 

autobusu zeroemisyjnego oraz miejsce, w którym wymienia się 

lub ładuje akumulator służący do napędu tego pojazdu; 

Tutaj już można ładować 

akumulatory 

Art.2 p. 20 punkt tankowania sprężonego gazu ziemnego (CNG) – zespół 

urządzeń służących do zaopatrywania pojazdów 

samochodowych w sprężony gaz ziemny (CNG), w tym 

pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych 

pojazdów; 

Dlaczego tylko do pojazdów 

samochodowych. A co np. z 

jednostkami pływającymi. 

Art.2 p. 21 punkt tankowania skroplonego gazu ziemnego (LNG) – zespół 

urządzeń służących do zaopatrywania pojazdów 

samochodowych w skroplony gaz ziemny (LNG), w tym 

pochodzący z biometanu, w celu napędu silników tych 

pojazdów; 

Jak wyżej 

Art. 6 Operator ogólnodostępnej stacji ładowania może wykonywać 

zadania dostawcy usługi ładowania. 
Operator nie powinien 

wykonywać usług ładowania jest 

to też sprzeczne z  Art. 4. (w 

którym czytamy) Dostawca usługi 

ładowania korzysta z 

ogólnodostępnej stacji ładowania 

na podstawie umowy zawartej z 

operatorem ogólnodostępnej stacji 



ładowania. A także Art. 9.1 

Art. 11 Budowa i utrzymanie infrastruktury ładowania drogowego 

transportu publicznego oraz przedsięwzięcia niezbędne do 

przyłączania do sieci punktów ładowania stanowiących 

element tej infrastruktury, polegające w szczególności na 

modernizacji, rozbudowie albo budowie sieci, są celem 

publicznym w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 

1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2016 r. poz. 

2147, z późn. zm.4)). 

A co  z transportem publicznym 

wodnym, szynowym czy 

powietrznym? Koszty te są 

ponoszone przez operatora 

systemu dystrybucyjnego 

gazowego opisane w Art.21.u.2 

Art. 23 p.5 Operator stacji gazu ziemnego: świadczy usługę tankowania 

sprężonym gazem ziemnym (CNG). 
A gdzie LNG o którym mowa w 

Art.2 p.8  

Art. 24 Podmiot zarządzający portem należącym do sieci bazowej 

TEN-T zapewnia, aby w tym porcie był dostępny punkt 

bunkrowania skroplonego gazu ziemnego (LNG). 

A co z innymi portami (np. przy 

drogach wodnych 

śródlądowych) czy też innych 

korytarzy sieci TEN-T w 

Polsce?. A może jeszcze 

włączyć via Baltica, via Carpatia 

 Rozdział 3 

Obowiązki podmiotów publicznych w zakresie rozwoju 

infrastruktury paliw alternatywnych 

 

Art. 32. 1 . Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad opracowuje 

plan lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania oraz stacji 

gazu ziemnego wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg 

sieci bazowej TEN-T, na okres nie krótszy niż 5 lat. 

A może jeszcze dla np. via 

Carpatia 

Art. 33. 1 . Podmiot zarządzający portem należącym do sieci bazowej 

TEN-T przygotowuje plan lokalizacji punktów bunkrowania 

skroplonego gazu ziemnego (LNG) lub możliwości 

bunkrowania za pomocą bunkierek oraz punktów zasilania 

jednostek pływających energią elektryczną z lądu, 

uwzględniając ocenę, o której mowa w art. 43 ust. 2 pkt 8. 

Patrz uwaga do Art.24 

Art. 34. 1.  Naczelne i centralne organy administracji państwowej 

zapewniają, aby udział pojazdów elektrycznych we flocie 

użytkowanej w obsługującym je urzędzie lub instytucji 

A może jeszcze administracji 

publicznej (przynajmniej tej 

odpowiedzialnej za ochronę 



gospodarki budżetowej lub innym podmiocie zapewniającym 

obsługę w zakresie transportu osób był równy lub wyższy niż 

50% liczby użytkowanych pojazdów. 

środowiska, rozwój transportu) 

Art. 35. 1 . Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i 

powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, 

zapewnia, aby udział pojazdów elektrycznych w użytkowanej 

w obsługującym ją urzędzie flocie pojazdów był równy lub 

wyższy niż 30% liczby użytkowanych pojazdów. 

A co z jednostkami powyżej 50 

tysięcy 

Art. 36. 1. Jednostka samorządu terytorialnego, z wyłączeniem gmin i 

powiatów, których liczba mieszkańców nie przekracza 50 000, 

świadczy lub zleca świadczenie usługi komunikacji miejskiej w 

rozumieniu ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 2136 i 2341) 

podmiotowi, którego udział autobusów zeroemisyjnych we 

flocie użytkowanej na obszarze tej jednostki samorządu 

terytorialnego wynosi co najmniej 30%. 

A co z jednostkami powyżej 50 

tysięcy 

Art. 37. 5 Jeżeli wyniki analizy, o której mowa w ust. 2 pkt 3, wskazują 

na brak korzyści z wykorzystywania autobusów 

zeroemisyjnych, jednostka samorządu terytorialnego, o której 

mowa w art. 36, może nie realizować obowiązku osiągnięcia 

poziomu udziału autobusów zeroemisyjnych. 

Jest to furtka, że po 36 

miesiącach upadnie program 

wdrażania elektromobilności. 

Należy zatem wydłużyć dopisać, 

że taką analizę trzeba 

przeprowadzić przynamniej 

dwukrotnie (2 razy po 36 

miesięcy).  

 Rozdział 5 

Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw 

alternatywnych 

 

Art. 44. 1 . Minister właściwy do spraw energii:   

3) na podstawie oceny, o której mowa w pkt 2, sporządza, co 3 

lata, sprawozdanie z realizacji Krajowych ram, które 

przedstawia do zatwierdzenia Radzie Ministrów w terminie do 

dnia 15 października trzeciego roku objętego sprawozdaniem; 

 

Art. 44. 2 Sprawozdanie, o którym mowa w ust. 1 pkt 3, zawiera w  



szczególności: 

6)  informacje o rocznej wielkości środków publicznych 

przeznaczonych na: 
 

c) wsparcie badań naukowych, rozwoju technologicznego i 

projektów pilotażowych związanych z paliwami 

alternatywnymi  

– w podziale na poszczególne paliwa alternatywne i rodzaje 

środków transportu; 

 

d) Jak w punkcie c) tylko pozyskiwanych z programów 

europejskich np. H2020 jak i też ze współpracy 

międzynarodowej 

Należy dodać punkt d) 

7) Informacje od nowych technologiach i rozwiązaniach 

innowacyjnych wdrożonych w ramach realizacji projektów 

opisanych w punkcie c) i d) 

Nowy punkt 7) 

 Rozdział 6 

Kary pieniężne 
 

Art. 45. 1. Karze pieniężnej podlega przedsiębiorca, który:  

2) uzależnia świadczenie usługi ładowania w ogólnodostępnej 

stacji ładowania od uprzedniego zawarcia przez użytkownika 

pojazdu elektrycznego lub elektrycznego hybrydowego umowy 

w formie pisemnej lub elektronicznej; 

1. Umowy w jakiejkolwiek 

formie 

2. A co z pojazdami na gaz 

3 Wysokość kary pieniężnej, o której mowa w ust. 1, nie może 

przekroczyć 15% przychodu ukaranego przedsiębiorcy, 

osiągniętego w poprzednim roku podatkowym. 

Mogą to być zatem śmieszne 

kary. Powinno się też 

przewidzieć rozwiązanie mowy. 

 Rozdział 7 

Zmiany w przepisach obowiązujących 
 

Art. 48. Zmiany w kodeksie wykroczeń  

Art. 49 Zmiany w  ustawie z dnia 21 marca 1985 r. o drogach 

publicznych 
 

Art. 50. Zmiany w ustawie z dnia 21 marca 1991 r. o obszarach 

morskich Rzeczypospolitej Polskiej i administracji morskiej 
 

Art. 51 Zmiany W ustawie z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku 

dochodowym od osób fizycznych 
 



Art. 52 Zmiany w ustawie z dnia 15 lutego 1992 r. o podatku 

dochodowym od osób prawnych 
 

Art. 53 Zmiany w ustawie z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane  

Art. 54 Zmiany w ustawie z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo 

energetyczne 
Należy przewidzieć również 

odbiór energii elektrycznej z 

pojazdów elektrycznych 

 5) w art. 7:  

a) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Przepis ust. 1 w zakresie przyłączenia do sieci w pierwszej 

kolejności stosuje się także do infrastruktury ładowania 

drogowego transportu publicznego.”, 

Oraz infrastruktury dla innych 

modów transportowych 

Art. 55 Zmiany w ustawie z dnia 20 czerwca 1997 r. – Prawo o ruchu 

drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) wprowadza się 

następujące zmiany:  

1) po art. 65j dodaje się oddział 6 w brzmieniu:  

„Oddział 6  

Wykorzystanie dróg na potrzeby prac badawczych nad 

pojazdami autonomicznymi 

Zmiany w innych ustawach 

powinny również otworzyć się 

na prowadzenia prac 

badawczych nad pojazdami 

autonomicznymi (np. barki, 

pojazdy szynowe, tramwaje, 

statki latające) 

Art. 65l 

u.1 
Prowadzenie prac badawczych związanych z testowaniem 

pojazdów autonomicznych w ruchu drogowym na drogach 

publicznych, w szczególności na potrzeby zastosowania 

pojazdów autonomicznych w transporcie zbiorowym i 

realizacji innych zadań publicznych, jest możliwe pod 

warunkiem spełnienia wymagań bezpieczeństwa i uzyskania 

zezwolenia na przeprowadzenie tych prac. 

 

u.4  Do wniosku, o którym mowa w ust. 2, dołącza się:  

2) dowód opłacenia składki za to ubezpieczenie; Powinien to być koszt 

kwalifikowalny projektu 

Art. 56 Zmiany w ustawie z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze 

technicznym 
 

Art. 57 Zmiany w ustawie z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach 

jednostek samorządu terytorialnego 
 

Art. 58 Zmiany w ustawie z dnia 6 grudnia 2008 r. o podatku  



akcyzowym 

Art. 59 Zmiany w ustawie z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym 

transporcie zbiorowym 
 

 b) pkt 19 otrzymuje brzmienie:  

„19) transport inny szynowy – przewóz osób środkiem 

transportu poruszającym się po szynach lub torach kolejowych, 

w tym tramwajem lub metrem, lub przewóz osób środkiem 

transportu poruszającym się po jednej szynie lub na 

poduszkach powietrznych lub magnetycznych, inny niż 

transport kolejowy i transport linowo-terenowy;”, 

a co z innymi modami transportu 

publicznego (wodnego, 

śródlądowego, powietrznego) 

 b) po ust. 1 dodaje się ust. 1a w brzmieniu:  

„1a. Jeżeli plan transportowy przewiduje wykorzystanie 

autobusów zeroemisyjnych lub autobusów napędzanych gazem 

ziemnym, określa także: 

Należy też uwzględnić inne 

środki transportu 

niskoemisyjnego (wodne, małe 

samoloty, trolejbusy) 

 c) po ust. 2 dodaje się ust. 2a–2c w brzmieniu:  

„2a. Przy opracowywaniu planu transportowego gminy należy 

uwzględnić również wyniki analizy, o której mowa w art. 37 

ust. 1 ustawy z dnia … o elektromobilności i paliwach 

alternatywnych, sporządzonej przez tę gminę. 

W planie powinno 

wykorzystywać się środki 

transportu multimodalnego 

 Należy wprowadzić zmiany w ustawie o zamówieniach 

publicznych dotyczących między innymi  

- przetargów 

- innowacyjnych zamówień publicznych PCP, PPI 

 

Pownien być ustawowy 

obowiązek wydatkowania 3-5% 

na przetargi PCP i PPI z 

publicznych środków 

inwestycyjnych przeznaczonych 

na transport (5% na inwestycje 

związane z rozwojem 

elektromobilności-szczególnie 

pojazdów, oraz infrastruktury 

paliw alternatywnych) 

 Rozdział 8 

Przepisy epizodyczne 
 

Art. 60. 1 Minimalna liczba punktów ładowania zainstalowanych do dnia 

31 grudnia 2020 r. w ogólnodostępnych stacjach ładowania, 
W Polsce jest mniej niż 600 

samochodów na 1000 



zlokalizowanych w gminach wynosi: mieszkańców więc artykuł ten 

jest do poprawy. Patrz niżej 

 4) 60 – w gminach o liczbie mieszkańców wyższej niż 100 000, 

w których zostało zarejestrowanych co najmniej 60 000 

pojazdów samochodowych i na 1000 mieszkańców przypada 

co najmniej 400 pojazdów samochodowych. 

W takich gminach 400 pojazdów 

na 1000 mieszkańców może być 

nierealne. 

Art. 61. 1. Wójt, burmistrz albo prezydent miasta, na podstawie informacji 

zgromadzonych w Ewidencji Infrastruktury Paliw 

Alternatywnych oraz informacji uzyskanych od właściwego 

organu administracji architektoniczno-budowlanej, sporządza, 

w terminie do dnia 15 stycznia 2020 r., raport dotyczący 

punktów ładowania na obszarze gminy zainstalowanych w 

ogólnodostępnych stacjach ładowania. 

Punkty ładowania powinny 

powstawać w oparciu o 

Sustainable Urban Mobility 

Plans - SUMP 

Art. 62.   

2 Plan, o którym mowa w ust. 1, określa:  

8 Rada gminy przyjmuje plan, w drodze uchwały, w terminie 14 

dni od dnia jego otrzymania. 
 

9 Plan nie jest aktem prawa miejscowego.  To powinien być SUMP 

 Rozdział 9 

Przepisy dostosowujące, przejściowe i końcowe 
 

   

 UZASADNIENIE 

I. Potrzeba i cel regulacji 
 

Str. 53  Bez powstawania odpowiedniej infrastruktury konsumenci nie 

będą zainteresowani zmianą pojazdów samochodowych 

napędzanych konwencjonalnymi paliwami (np. benzyna, olej 

napędowy) na pojazdy wykorzystujące do napędu paliwa 

alternatywne. Z kolei przedsiębiorcy nie są zainteresowani 

prowadzeniem działalności gospodarczej związanej z paliwami 

alternatywnymi, gdyż brak jest klientów na tego rodzaju 

paliwa. 

Również producenci 

samochodów nie maja interesu 

w produkcji takich pojazdów 

 II. Obowiązujący stan prawny  

   



 10. Definicja pojazdów – projekt ustawy wprowadza cztery 

definicje pojazdów zero- i niskoemisyjnych; są to: 
Źle się stało, że definicję tylko 

ograniczono do pojazdów 

samochodowych, a gdzie są np. 

barki, samoloty. 

  
a) pojazd elektryczny, czyli pojazd samochodowy 

wykorzystujący do napędu wyłącznie energię elektryczną, 

która jest ładowana z zewnętrznego źródła zasilania,  

 

 

 


