2019-01-11

Tesla ma już oficjalne przedstawicielstwo w Polsce
4 stycznia 2019 r. została zarejestrowana Tesla Poland spółka z o.o. Siedziba spółki mieści się w Złotych
Tarasach w Warszawie przy ulicy Złotej 59. Udziały w spółce objęła Tesla International B.V., będąca
holenderskim oddziałem amerykańskiej firmy. Przedmiotem działalności Tesla Poland jest m.in.
konserwacja i naprawa pojazdów samochodowych, sprzedaż detaliczna części i podzespołów oraz sprzedaż
detaliczna i hurtowa samochodów osobowych oraz furgonetek. Źródło: orpa.pl (op.pb)

2018-11-28

Bezpłatne testy Niebieskiego Szlaku
LOTOS umożliwił kierowcom samochodów elektrycznych i hybrydowych swobodny przejazd
autostradami A1 i A2 pomiędzy Warszawą a Trójmiastem. Od 26 października na tej trasie testowanych
jest 12 punktów ładowania pojazdów elektrycznych. Projekt LOTOSU – Niebieski Szlak – to jedyna
inwestycja zmieniająca myślenie o podróżowaniu samochodem elektrycznym oraz umożliwiająca
swobodne podróżowanie między miastami. Lokalizacja punktów ładowania została zaplanowana tak, aby
najdłuższy odcinek między nimi nie przekraczał 150 km. Każda stacja na Niebieskim Szlaku posiada kilka
stanowisk ładowania i została wyposażona w ładowarkę …

2018-10-24

Informacje odnośnie wytycznych dla Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych
(EIPA)
Na stronie internetowej BIP UDT w zakładce Ogłoszenia zamieszczone zostały Informacje odnośnie
wytycznych dla Ewidencji Infrastruktury Paliw Alternatywnych (EIPA). Wszystkich zainteresowanych
zapraszamy do zapoznania się z dokumentami. fot. archIWUM Międzynarodowych Targów STACJA
PALIW

2018-09-21

Trzy nowe BP
W ostatnim czasie rozpoczęły działalność trzy nowe stacje BP. Tym samym sieć BP ma w Polsce 540
stacji, w tym 245 partnerskich i blisko 50 MOP (przy autostradach i drogach ekspresowych). WIĘCEJ
czytaj w listopadowym wydaniu miesięcznika "Paliwa Płynne". Z pełną ofertą BP Europa SE można było
zapoznać się podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV
Międzynarodowych Targów STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego
12/14, których sieć BP była Partnerem Strategicznym! BP Mazury II (63-410 Mazury, Mazury 26B, woj.
wielkopolskie, firma …

2018-06-13

"Polska droga do elektromobilności" debata PAP
Koncern wytypował 150 lokalizacji do szybkiego ładowania samochodów elektrycznych - powiedziała
Katarzyna Sobótka-Demianowska, kierownik zespołu przygotowania projektów energetycznych w PKN
Orlen podczas debaty PAP "Polska droga do elektromobilności". WIĘCEJ czytaj w lipcowym wydaniu
miesięcznika "Paliwa Płynne" Z bogatą ofertą infrastruktury elektromobilności można było zapoznać się
podczas organizowanych wyłącznie przez Polską Izbę Paliw Płynnych XXV Międzynarodowych Targów
STACJA PALIW 2018, na terenie EXPO XXI, Warszawa, ul. Prądzyńskiego 12/14 Stacje te będą
zlokalizowane nie tylko na …

2018-06-04

Belgowie chcą zainwestować w Nysie
Polska może zyskać nowego dużego inwestora. Belgijska firma Umicore jest poważnie zainteresowana,
aby właśnie w Polsce produkować najistotniejszy składnik baterii do pojazdów elektrycznych. Po decyzji
o utworzeniu fabryk komponentów do takich pojazdów w Chinach i Korei Umicore postanowiła
zlokalizować nową inwestycję w Europie. Jedną z silnie rozważanych lokalizacji jest Nysa. Fabryka w
Nysie byłaby pierwszym zakładem produkcyjnym tego typu w Europie. Instalacja ma się opierać na
najnowocześniejszych technologiach produkcyjnych opracowanych w celu spełnienia najwyższych
standardów wydajności i jakości w branży …

2018-05-29

Konsultacje projektu planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu
ziemnego oraz punktów tankowania wodoru
Zgodnie z art. 32 ust. 3 i 5 ustawy z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i paliwach
alternatywnych (Dz. U. 2018 poz. 317) Generalny Dyrektor Dróg Krajowych i Autostrad przekazał do
konsultacji projekt planu lokalizacji ogólnodostępnych stacji ładowania, stacji gazu ziemnego oraz
punktów tankowania wodoru wzdłuż pozostających w jego zarządzie dróg sieci bazowej TEN-T.
Stanowisko operatorów systemów dystrybucyjnych elektroenergetycznych, gazowych i wodoru powinno
zawierać ocenę technicznych i ekonomicznych warunków przyłączenia punktów ładowania, stacji gazu
ziemnego oraz punktów tankowania wodoru we …

2018-05-07

Dynamiczny rozwój segmentu aut z napędem elektrycznym
W I kwartale 2018 r. wzrosła liczba rejestracji we wszystkich segmentach, oprócz kategorii małych
i średnich MPV (-17%), dużych MPV (-12%) oraz kategorii D (-1%). Najwyższy wzrost został
odnotowany w segmencie E (+66%) oraz F (+33%). - Dynamicznie rośnie liczba rejestracji samochodów
elektrycznych. W pierwszym kwartale br. zarejestrowano ich (łącznie z hybrydami plug-in) 340 sztuk.
Oznacza to wzrost aż o 114%. Polacy rejestrują również coraz więcej aut z innymi napędami
alternatywnymi (zwłaszcza hybrydowymi) – w pierwszym kwartale 2018 roku liczba rejestracji w tej
grupie zwiększyła się o 14,8% i …

2018-04-26

Rośnie zainteresowanie samochodami z napędami alternatywnymi

Dynamicznie rośnie również zainteresowanie pojazdami z napędami alternatywnymi. W 2017 r.
zarejestrowano w Polsce 16,8 tys. samochodów osobowych z silnikiem hybrydowym oraz 1030 aut z
elektrycznym lub hybrydowym plug-in. Za dobrą koniunkturę, podobnie jak w kilku ostatnich latach,
odpowiadały przede wszystkim firmy, które coraz częściej doceniają zalety pojazdów z napędami
alternatywnymi, w tym również te ekonomiczne. - Spalanie w przypadku samochodów z napędem
hybrydowym w dużej mierze zależy od sposobu ich użytkowania. Nie zawsze posiadanie we flocie tego
typu pojazdów jest równoznaczne z oszczędnościami na …

2018-04-23

Porozumienia o współpracy w zakresie elektromobilności
Grupa LOTOS, Poczta Polska, Telewizja Polska, Enea Serwis i Kolejowe Zakłady Łączności 20 kwietnia
2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii podpisały porozumienia dotyczące wspólnych działań na rzecz
rozwoju elektromobilności. W uroczystości wzięli udział: minister energii - Krzysztof Tchórzewski oraz
wiceministrowie: energii - Michał Kurtyka, inwestycji i rozwoju - Andżelika Możdżanowska,
infrastruktury - Marek Chodkiewicz, a także prezesi: Grupy LOTOS - Mateusz A. Bonca, TVP SA - Jacek
Kurski, Poczty Polskiej - Przemysław Sypniewski, Enea Serwis - Sławomir Bielecki, PKP Informatyka Tomasz Miszczuk oraz …

2018-04-09

PKN Orlen i Lotos nie przerzucą opłaty emisyjnej na klientów
- Orlen nie przerzuci opłaty emisyjnej na klientów - powiedział dziennikarzom Adam Czyżewski, główny
ekonomista PKN Orlen. W podobnym tonie wypowiedział się również Adam Pawłowicz, wiceprezes
Orlen Paliwa. Adam Czyżewski podkreślił, że takie działanie koncernu jest opłacalne, ponieważ część
środków z opłaty emisyjnej będzie przeznaczona na tworzenie infrastruktury paliw alternatywnych, w
którą inwestuje koncern z Płocka. Wpływy z opłaty emisyjnej przyśpieszą więc rozwój elektromobilności,
co przełoży się nie tylko na poprawę jakości powietrza, ale również zysk spółki. (op.pb)

2018-04-09

Wiceminister Kurtyka: Samochody elektryczne stają się ważnym elementem targów
Omówienie kierunków rozwoju pojazdów elektrycznych w Polsceto główny cel Kongresu Move Mobility
& Vehicles. Konferencja z udziałem wiceministra Michała Kurtyki odbyła się 5 kwietnia 2018 r. w
ramach targów Motor Show w Poznaniu. Jak podkreślił wiceminister Kurtyka podczas panelu „Trendy i
inwestycje na polskim rynku motoryzacyjnym”Ministerstwo Energii od 2 lat konsekwentnie realizuje
działania związane z rozwojem elektromobilności. - Wyznaczyliśmy sobie ambitne cele, aby w
perspektywie 2025 roku po naszych drogach poruszało się milion pojazdów elektrycznych. Mamy
świadomość, że okrągłe liczby są pewnym …

2018-03-09

Ultraszybkie ładowarki GreenWay niebawem w Polsce
GreenWay Polska Sp. z o.o. wprowadza na polskie drogi ultraszybkie ładowarki do pojazdów
elektrycznych o mocy do 350 kW. Przeznaczone do samochodów przyszłości, znacząco skrócą czas
ładowania elektryków. Pierwsze stacje tego typu w sieci GreenWay pojawią się na A1 już w 2019 roku.
GreenWay Polska inwestuje w sieć ultraszybkiego ładowania samochodów elektrycznych w Polsce. –
Naszą misją jest to, aby podróż samochodem elektrycznym była realną alternatywą dla pojazdów
spalinowych. Stawiamy też tym samym na czystsze i zdrowsze powietrze – informuje Rafał Czyżewski,
prezes spółki. – Na autostradzie A1 obok kilku …

2018-02-28

CNG, benzyna i napęd elektryczny w jednym samochodzie
Podczas targów motoryzacyjnych w Genewie, ŠKODA AUTO po raz pierwszy zaprezentuje najnowszy
model studyjny crossovera napędzanego CNG, benzyną i energią elektryczną. równoważona koncepcja
napędu zapewnia płynne dostarczanie mocy, zwiększoną zwinność pojazdu i niską emisję dwutlenku
węgla, wynoszącą zaledwie 89 g/km. - Dzięki modelowi VISION X, prezentujemy klientom perspektywę
dalszego rozwoju naszej gamy modelowej. W ŠKODA AUTO zmiany i przygotowania do nowych
wyzwań idą pełną parą - mówi Christian Strube, Członek Zarządu ŠKODA AUTO ds. rozwoju
technicznego. Zrównoważona koncepcja napędu w miejskim, …

2018-02-09

BP inwestuje w firmę tworzącą mobilne systemy do ładowania pojazdów elektrycznych
30 stycznia 2018 r. koncern BP ogłosił współpracę z amerykańską FreeWire Technologies Inc. Firma BP
Ventures inwestuje 5 mln USD we FreeWire, producenta mobilnych systemów do szybkiego ładowania

pojazdów elektrycznych. W ciągu 2018 r. BP będzie testować tę technologię na wybranych stacjach
paliwowych w Wielkiej Brytanii i innych krajach europejskich. Mobilny system umożliwia elastyczny
wybór lokalizacji dla instalacji ładujących, a jednocześnie pozwala firmie zdobywać wiedzę o tym szybko
rozwijającym się segmencie rynku. Firma BP ogłosiła, że jej oddział zajmujący się nowymi rodzajami
działalności …

2018-02-08

Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych
W Dzienniku ustaw została opublikowana Ustawa z dnia 11 stycznia 2018 r. o elektromobilności i
paliwach alternatywnych. Szczegóły w załączniku.

2018-01-10

W Sejmie o elektromobilności i paliwach alternatywnych
W Sejmie odbyło się pierwsze czytanie rządowego projektu ustawy o elektromobilności i paliwach
alternatywnych. Projekt reguluje funkcjonowanie rynku paliw alternatywnych w transporcie, szczególnie
w odniesieniu do energii elektrycznej i gazu ziemnego. Ma rozwiązać m.in. problem braku infrastruktury
paliw alternatywnych w Polsce. Zgodnie z projektem, ma powstać system regulacyjny pozwalający na
budowę publicznej infrastruktury ładowania pojazdów o napędzie elektrycznym (400 tzw. szybkich
ładowarek o mocy ok. 50 kW i 6 000 tzw. wolnych ładowarek), a także tankowania pojazdów CNG i LNG
(104 stacje CNG i 14 stacji …

2018-01-03

Nowe ładowarki Greenway w Bytomiu
Działa już nowa ładowarka Greenway Infrastructure Poland w Bytomiu umieszczona w centrum
handlowym Atrium Plejada. To już trzydziesta stacja Greenway w Polsce. Jest częścią powstającej sieci
blisko 200 stacji ładowania pojazdów elektrycznych, która ma zmienić podejście do elektromobilności w
naszym kraju. Nowa stacja zainstalowana w CH Atrium Plejada w Bytomiu to szybka ładowarka firmy
Efacec, która umożliwia ładowanie wszystkich pojazdów elektrycznych zgodnych z ogólnodostępnymi
standardami: CHAdeMO, CCS and AC Type-2. Umożliwia zarówno ładowanie prądem stałym, a więc
szybko (z mocą do 50 kW), jak i zmiennym (aż …

2017-12-20

Do 2020 roku ma powstać kilka tysięcy stacji ładowania aut elektrycznych
Powoli znikają bariery hamujące rozwój elektromobilności. Zasięg, osiągi i ceny samochodów
elektrycznych są coraz lepsze. Trwają prace nad ustawą regulującą ten rynek, a według rządowych planów
do 2020 roku ma już powstać blisko 400 szybkich stacji ładowania elektryków i ok. 6 tys. publicznych
punktów ładowania o normalnej mocy. – Jeśli rynek samochodów elektrycznych będzie się rozwijał, każda
stacja paliw obok tradycyjnego paliwa będzie też oferować możliwość doładowania samochodu
elektrycznego. Na dziś trudno oszacować dokładną liczbę punktów ładowania, bo wiele przedsiębiorstw
stawia takie stacje, traktując to …

2017-12-15

Kolejny projekt dotyczący elektromobilności
Greenway Infrastructure Poland otwiera nowy rozdział rozwoju elektromobilności w Polsce. Dziś w
Pomorskim Parku Naukowo Technologicznym uroczyście rozpoczęto nowy projekt, współfinansowany ze
środków unijnych, o nazwie NCE-AdvancedEvNet. Jego celem jest rozbudowa sieci ładowania aut
elektrycznych w miastach i na głównych trasach krajowych. W ramach tego projektu Greenway
Infrastructure Poland będzie współpracować z Miastem Gdynia. – Kiedy otrzymaliśmy w tym roku kolejne
dofinansowanie unijne na rozwój sieci ładowania samochodów elektrycznych w Polsce, było jasne, że
wystartujemy z Gdyni, szczególnie że ta odsłona …

2017-12-13

Rozmowy o przyszłości paliw alternatywnych w UE
W siedzibie Ministerstwa Energii odbyło się spotkanie przedstawicieli Government Support Group

(GSG) on the cooperation to suport Clean Power for Transport in Europe. Celem istnienia grupy GSG jest
bliska współpraca państw członkowskich UE w zakresie wymiany doświadczeń i koordynacji
rozmieszczenia infrastruktury paliw alternatywnych w transporcie. Działania grupy mają pomóc państwom
członkowskim w sprawnym wdrożeniu dyrektywy 2014/94/UE z dnia 22 października 2014 r. w sprawie
rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych oraz pozwolić na stworzenie transeuropejskiej sieci
infrastruktury paliw alternatywnych. …

2017-12-06

Otwarcie szybkiej stacji ładowania samochodów elektrycznych w Galerii Bronowice
5 grudnia, na zewnętrznym parkingu Galerii Bronowice, usytuowanym od strony IKEA przy ogrodzie
Auchan, została uruchomiona stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych sieci Greenway.
Stacja umożliwia ładowanie dwóch samochodów elektrycznych równocześnie z mocą do ok. 50 kW. To
pierwsze w Krakowie i w Małopolsce urządzenie największej w Polsce sieci ładowania pojazdów
elektrycznych. Stacja szybkiego ładowania samochodów elektrycznych sieci Greenway, uruchomiona w
krakowskiej Galerii Bronowice, to szybka ładowarka firmy Efacec. Umożliwia ona jednoczesne
podłączenie dwóch pojazdów, z których jeden …

2017-11-30

Kto zbuduje prototyp polskiego samochodu elektrycznego? Spółka ElectroMobility Poland
do końca roku wyłoni partnerów do współpracy. Stawką są nawet miliardy na produkcję.
ElectroMobility Poland robi kolejny krok na drodze do polskiego samochodu elektrycznego i zaprasza
profesjonalistów z rynku motoryzacyjnego do wzięcia udziału w postępowaniu, którego celem jest
wyłonienie partnera do prac nad e-autem. Stawką w „konkursie na prototyp”, organizowanym przez EMP
są duże kwoty, które Skarb Państwa planuje przeznaczyć na uruchomienie produkcji samochodu
elektrycznego w Polsce - deklaruje minister energii Krzysztof Tchórzewski.Uruchomione 27 listopada
postępowanie zajmie kilkanaście miesięcy, a jego efektem będzie zbudowanie prototypów samochodów
elektrycznych. - Procedura posłuży …

2017-11-17

Ursus zaprezentował elektrycznego dostawczaka ELVI na Kongresie 590
W trakcie II edycji Kongresu 590 spółka Ursus SA zaprezentowała prototyp pierwszego w pełni
polskiego elektrycznego samochodu dostawczego ELVI. Samochód wyposażono w rewolucyjny system
szybkiego doładowywania baterii w 15 min do 90 proc. Według danych producenta pełna bateria zapewni
zasięg do 150 km. ELVI zaprojektowano w wersji trzyosobowej i to nie ulegnie zmianie. Tył pojazdu
może być zamieniony w chłodnię, plandekę, kontener lub otwartą skrzynię. Może znaleźć się na
wyposażeniu firm zajmujących się wywozem odpadów, przewozem paczek, budownictwem czy dostawą
żywności. Nic nie stoi na przeszkodzie, by taki …

2017-11-09

Konsorcjum NEXT-E rozmieści 252 stacje ładowania pojazdów elektrycznych w regionie
Europy Środkowo-Wschodniej
Konsorcjum NEXT-E rozmieści 252 stacje ładowania pojazdów elektrycznych w regionie Europy
Środkowo-Wschodniej Sieć 222 szybkich oraz 30 ultra-szybkich ładowarek dla samochodów
elektrycznych, rozmieszczonych wzdłuż głównych tras w regionie, połączy sześć państw Europy ŚrodkowoWschodniej. Ten największy w historii unijnego instrumentu „Łącząc Europę” (Connecting Europe
Facility) grant dla projektu związanego z e-mobilnością, opiewa na sumę 18,84 mln EUR. Sieć NEXT-E
ma być kompatybilna nie tylko w ramach współpracujących krajów, ale także z sieciami funkcjonującymi
w krajach Europy Zachodniej. Dzięki temu, …

2017-11-07

Uruchomienie ogólnoeuropejskiej sieci ładowania wysokiej mocy – IONITY
Koncerny BMW Group, Daimler AG, Ford Motor Company oraz Volkswagen Group wraz z markami
Audi i Porsche ogłosiły zawiązanie spółki joint venture o nazwie IONITY. Jej misją będzie opracowanie
oraz wdrożenie sieci stacji ładowania wysokiej mocy (HPC) dla pojazdów elektrycznych na terenie całej
Europy. Do 2020 roku IONITY zbuduje i uruchomi około 400 punktów HPC – a tym samym sprawi, że
dalekie podróże pojazdami na prąd staną się łatwiejsze. To znaczący krok dla rozwoju elektrycznej
mobilności. Na czele nowej spółki, z siedzibą w Monachium, stają Dyrektor Generalny Michael Hajesch
oraz Dyrektor Operacyjny Marcus …

2017-10-30

Elektromobilność: Wyzwaniem jest ekonomia. Z techniką nie ma problemu - komentuje
Adam Sikorski, Prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej
Elektromobilność „Standardy bezpieczeństwa, technologie przyszłości w motoryzacji i transporcie” to
tytuł debaty, która odbyła się 24 października br. w G2A Arena Centrum Wystawienniczo-Kongresowym
Województwa Podkarpackiego w Jasionce, w ramach II Forum Inteligentnego Rozwoju. W debacie o
innowacjach w polskiej motoryzacji uczestniczył Adam Sikorski, Prezes Polskiej Grupy Motoryzacyjnej.
Podczas dyskusji wskazywał m.in. na to co jest konieczne, aby polska branża motoryzacyjna jak najlepiej
wykorzystała obecny trend elektromobilności i czy jest gotowa, by stworzyć swoją tzw. dolinę
motoryzacyjną. Obecny …

2017-10-26

Polska - Norwegia 2025 – droga do efektywności energetycznej

Rozwój innowacji i wdrażanie innowacyjnych rozwiązań to konieczność dla sektora energii. Dowodzi
tego nowy raport Instytutu Innowacyjna Gospodarka i International Development Norway, a przygotowany
na podstawie serii spotkań polskich i norweskich ekspertów w zakresie energii i klimatu w ramach
projektu finansowanego z Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Jak pokazuje raport „Polska Norwegia 2025 - roadmapa zwiększonej efektywności zrównoważonej produkcji i konsumpcji energii.
Rozwiązania systemowe z wykorzystaniem nowoczesnych, innowacyjnych technologii, wykorzystujących
odnawialne źródła energii” Norwegia …

2017-10-26

BMW i3 dostępne w systemie 4Mobility car sharing w Warszawie
Od października 2017 roku dwa modele BMW i3 można wypożyczać na minuty w ramach systemu car
sharing 4Mobility w Warszawie. Samochody są dostępne dla użytkowników na stacji zlokalizowanej przy
nowo otwartym biurowcu D48 przy ul. Domaniewskiej w Warszawie. Jest to 47. baza wynajmu aut
4Mobility w stolicy, a jednocześnie pierwsza oferująca samochody z napędem elektrycznym wraz z
możliwością ich ładowania. Współpraca 4Mobility z BMW to odpowiedź na rosnącą potrzebę
alternatywnych form transportu w miastach oraz potwierdzenie ekologicznego podejścia bawarskiej marki
w myśleniu o mobilności. Car sharing umożliwia …
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Zakończył się proces konsultacji ustawy o elektromobilności
Uproszczenie i urynkowienie zasad budowy infrastruktury do ładowania, objęcie ustawą innych niż
samochodowy pojazdów elektrycznych zastąpienie koncepcji stref zeroemisyjnych strefami
niskoemisyjnymi oraz ułatwienia dla rozwoju carsharingu to główne zmiany w projekcie ustawy o
elektromobilności i paliwach alternatywnych, wprowadzone po analizie uwag zgłoszonych w ramach
konsultacji. Teraz projekt stanie się przedmiotem prac rządu. Konsultacje publiczne projektu ustawy
wywołały bardzo duże zainteresowanie strony społecznej. Uwagi do projektu zgłosiło ponad 100
podmiotów i instytucji. Dzięki temu …
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