
Informacja o wysłuchaniu publicznym  

dotyczącym rozwoju sektora elektromobilności w Polsce 

 

Ministerstwo Energii opracowało pakiet legislacyjny (Plan Rozwoju Elektromobilności w 
Polsce. Energia do przyszłości, Krajowe Ramy Polityki Rozwoju Infrastruktury Paliw 
Alternatywnych oraz nowelizacja ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych 
powołująca Fundusz Niskoemisyjnego Transportu), którego wdrożenie ma na celu 
stworzenie warunków dla rozwoju elektromobilności Polaków oraz rozwój przemysłu 
elektromobilności w Polsce.  

Na etapie prac legislacyjnych zidentyfikowano szereg barier, utrudniających rozwój 
przemysłu elektromobilności w Polsce. Ich eliminacji służyć będą zaproponowane przez 
Ministerstwo Energii działania wykonawcze w tym obszarze, które staną się także 
impulsem do rozwoju polskiego przemysłu elektromobilności.  

Propozycje Ministerstwa Energii są także początkiem budowania kompleksowego pakietu 
rozwiązań (instrumentów), których kształt w dużej mierze zależeć będzie od wyników 
dialogu prowadzonego z interesariuszami projektowanych zmian. 

Ministerstwo Energii (zwane dalej Zapraszającym) zaprasza wszystkie 
zainteresowane tematem podmioty (zwane dalej Prezentującymi), w szczególności 
przedstawicieli sektora motoryzacyjnego i sektora elektromobilności, stowarzyszenia 
branżowe, instytucje trzeciego sektora oraz jednostki zajmujące się badaniami i 
rozwojem w ww. obszarze, do przedstawienia swojej wizji w zakresie: 

i. Identyfikacji barier rozwoju rynku elektromobilności w Polsce oraz UE 
ii. Wyzwań związanych z nowymi regulacjami w zakresie homologacji części dla 

pojazdów w UE (KOM(2016) 31 z 27.1.2016) 
iii. Propozycji zmian prawnych, które wpłyną pozytywnie na rozwój rynku 

elektromobilności w Polsce (w szczególności ustawy Prawo zamówień 
publicznych i jej stosowania) 

Zapraszający nie narzuca Prezentującym zakresu i formy prezentacji, niemniej zakłada, 
że każda propozycja zostanie zaprezentowana zgodnie z następującymi zasadami 
organizacyjnymi:  

• Wysłuchanie przeprowadzone zostanie w formie oddzielnych sesji z poszczególnymi 
Prezentującymi. W zależności od zainteresowania uczestników Zapraszający 
dopuszcza zorganizowanie sesji plenarnej ze wszystkimi Prezentującymi w innym 
terminie; 

• Prezentujący zgłaszając chęć udziału w prezentacji przedstawi w formie elektronicznej 
jej streszczenie i główne tezy (nie więcej niż 1 kartka A4). Prezentujący może też 
udostępnić Zapraszającemu, dodatkowe materiały ilustrujące proponowane przez 
siebie rozwiązanie. Zapraszający zobowiązuje się zachować poufność wszystkich ww. 
materiałów; 

• Zapraszający przewiduje, że każda z sesji trwać będzie do 40 minut przy czym: 

o do 20 minut przewidziane jest na prezentację Prezentującego; 

o do 20 minut zarezerwowane jest na dyskusję i ew. odpowiedzi przedstawicieli 
Zapraszającego na pytania Prezentującego. 

o czas niewykorzystany przez Prezentującego w pierwszej części automatycznie 
wydłuża czas drugiej części. 

• Zapraszający nie narzuca formy prezentacji i zakresu materiałów, jakie przedstawi na 
sesji Prezentujący. Zapraszający zapewni każdemu Prezentującemu projektor z 
komputerem wyposażonym w program do prezentacji. 



• W każdej sesji Zapraszającego będą reprezentować specjaliści zaproszeni przez 
Ministerstwo Energii. 

Rozpoczęcie wysłuchań planowane jest na 28.10.2016 r. w siedzibie 
Ministerstwa Energii w Warszawie. 

Termin danej sesji ustali Zapraszający w zależności od kolejności zgłoszeń i zakresu 
planowanych prezentacji i poinformuje o nim bezpośrednio uczestników. Zapraszający w 
zależności od zainteresowania może rozłożyć wysłuchania na kilka terminów.  

Zgłoszenia prosimy kierować do p. Alicji Pawłowskiej, Departament Innowacji i 
Rozwoju Technologii Ministerstwa Energii na adres e-mail: alicja.pawlowska@me.gov.pl 
do 21.10.2016 do godziny 16:15. P. Alicja Pawłowska udziela także informacji w 
sprawach organizacyjnych i merytorycznych związanych ze spotkaniem. 


