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Zakres merytoryczny wykładu obejmuje najważniejsze informacje na temat dokumentów 
strategicznych oraz prawnych aktów ustawodawczych i wykonawczych regulujących rynek 
elektromobilności w Polsce. Omówione zostaną także wybrane akty prawa lokalnego oraz 
wdrażane przez administrację publiczną finansowe instrumenty wsparcia obszaru nisko- i 
zeroemisyjnego transportu, w tym: 
1. Dokumenty strategiczne  

- Strategia na Rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju: geneza, główne założenia, ocena i 
konsekwencje rynkowe; 
- Plan Rozwoju Elektromobilności „Energia do przyszłości”: geneza, główne założenia, 
ocena i konsekwencje rynkowe; 
- Krajowe ramy polityki rozwoju infrastruktury paliw alternatywnych: geneza, główne 
założenia, ocena i konsekwencje rynkowe. 

2. Ustawa o elektromobilności i paliwach alternatywnych 
- geneza; podstawowe definicje;  
- ustawowy katalog instrumentów wsparcia nabywców i użytkowników pojazdów z 

napędem elektrycznym; 
- ustawowy katalog obowiązków centralnych i naczelnych organów administracji 

państwowej: elektryfikacja flot;  
- ustawowy katalog obowiązków jednostek samorządu terytorialnego: elektryfikacja flot, 

rozwój zeroemisyjnego transportu zbiorowego, rozbudowa ogólnodostępnej infrastruktury 
ładowania; 

- strefy czystego transportu; ocena i konsekwencje rynkowe. 
3. Pozostałe akty ustawodawcze regulujące sektor elektromobilności w Polsce  

- geneza, regulowany obszar, ocena i konsekwencje rynkowe. 
4. Akty wykonawcze regulujące sektor elektromobilności w Polsce  

- geneza, regulowany obszar, ocena i konsekwencje rynkowe. 
5. Akty prawa lokalnego regulujące sektor elektromobilności w Polsce (wybrane case studies)  

- geneza, regulowany obszar, ocena i konsekwencje rynkowe. 
6. Dofinansowanie sektora elektromobilności,  

- Fundusz Niskoemisyjnego Transportu: geneza, obszar i zakres wsparcia, beneficjenci, 
ocena i konsekwencje rynkowe; 
- programy wsparcia rozwoju floty samochodów z napędem elektrycznym: geneza, obszar i 
zakres wsparcia, beneficjenci, ocena i konsekwencje rynkowe; 
- programy wsparcia rozwoju publicznego zeroemisyjnego transportu zbiorowego: geneza, 
obszar i zakres wsparcia, beneficjenci, ocena i konsekwencje rynkowe; 
- programy wsparcia rozwoju infrastruktury ładowania: geneza, obszar i zakres wsparcia, 
beneficjenci, ocena i konsekwencje rynkowe.  


