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STACJE DOŁADOWYWANIA AKUMULATORÓW POJAZDÓW O NAPĘDZIE 

ELEKTRYCZNYM. KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA SZYBKICH ŁADOWAREK 

WZDŁUŻ PRZYKŁADOWEJ TRASY POZAMIEJSKIEJ 

 

W artykule przedstawiono rynek pojazdów o napędzie elektrycznym w Polsce. Zaprezentowano istotne z punktu widzenia 

użytkownika parametry dostępnych pojazdów takie jak: zasięg i niezbędny czas ładowania akumulatorów. Omówiono i przea-

nalizowano lokalizacje dostępnych punktów ładowania. Wskazano na brak terminali ładowania wzdłuż tras przelotowych. Za-

proponowano koncepcję rozmieszczenia szybkich ładowarek akumulatorów wzdłuż przykładowej trasy pozamiejskiej. 

 

WSTĘP 

Pojazdy o napędzie elektrycznym, a także hybrydowym to na 
dzisiaj margines rynku pojazdów w Polsce. Jakkolwiek zainteresowa-
nie potencjalnych użytkowników samochodami z napędem hybrydo-
wym rośnie z uwagi na stosunkowo niskie zużycie paliwa i brak ko-
nieczności (przynajmniej teoretycznie) doładowywania akumulatorów 
z zewnętrznych ładowarek. W przypadku pojazdów elektrycznych 
niepokój budzi stosunkowo niewielki zasięg oraz niedostateczny do-
stęp do stacji doładowywania. Dodatkowo odstraszają wysokie ceny 
obydwóch typów pojazdów. Sytuacja ta jest odzwierciedleniem tren-
dów światowych.  Udział samochodów elektrycznych i hybrydowych 
w większości krajów świata nie przekracza obecnie 1% wszystkich 
rejestrowanych  pojazdów [1]. Wyjątek stanowi Norwegia, w której w 
I kw. 2015 roku aż 33,1 % nowych samochodów stanowiły auta wy-
posażone w silnik elektryczny.  

Sytuacja na rynku pojazdów o napędzie  elektrycznym zapewne 
nie ulegnie nagłej i radykalnej zmianie. Należy jednak mieć na uwa-
dze kolejne obostrzenia UE w zakresie ilości emisji CO2.  Wg „Le 
Monde” [2] na liście 10 miast UE z najbardziej zanieczyszczonym po-
wietrzem Kraków, Wrocław, Warszawa zajmują odpowiednio 3, 8 i 10 
miejsce. Ze smogiem borykają się również Katowice, Gliwice, Za-
brze, Sosnowiec, Nowy Sącz oraz Zakopane. Świat żyje aferą „die-
selschwindel”, gdyż sprostanie wymogom  normy Euro 6 okazało się 
dla producentów  samochodów nie lada wyzwaniem. Obecny popyt 
na pojazdy z zasilaniem konwencjonalnym chwilowo zostanie utrzy-
many, pomimo ewidentnie zaniżanych  przez producentów w zakre-
sie od 20 nawet do 50% danych odnośnie rzeczywistego zużycia pa-
liwa. Powodem jest niezwykle niski poziom cen ropy naftowej na ryn-
kach światowych, co przekłada się bezpośrednio na koszt utrzymania 
pojazdu. Oczywiście nie należy sądzić, że trend ten utrzyma się w 
dłuższej perspektywie.  

   Zapotrzebowanie na pojazdy niskoemisyjne będzie rosło wraz  
z naciskiem na ekologię. Nacisk ten zostanie wyrażony w postaci ob-
ostrzeń kolejnych norm, zachęt w postaci dopłat do zakupu określo-
nego typu pojazdów, przyznawania uprawnień do darmowego parko-
wania, czy też wprowadzania ograniczeń poruszania się w obrębie 
ścisłych centrów aglomeracji. Wzrost popytu na pojazdy o napędzie 
elektrycznym ewidentnie wpłynie na poziom ich cen. 

1. SAMOCHODY O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM DO-
STĘPNE W SALONACH. ZASIĘGI, ZUŻYCIE ENERGII. 

W salonach sprzedaży samochodów w Polsce dostępne jest 
kilka modeli z napędem elektrycznym [1]. Należą do nich BMW i3, 
Nissan leaf, Renault zoe Renault kangoo oraz smart fortwo coupe 
electric. Na uwagę zasługuje także uchodzący za kultowy w tym seg-
mencie pojazdów samochód Tesla S. Ten ostatni dostępny jest tylko 
w sklepie internetowym producenta. Z przyczyn oczywistych w arty-
kule nie znajdą się odniesienia do pokaźnej liczby pojazdów różnych 
producentów, w których napęd konwencjonalny został zmieniony na 
elektryczny przez ich właścicieli- entuzjastów. Pominięty zostanie 
również temat autobusów o napędzie elektrycznym. Zagadnieniu 
temu poświęcono publikację [3]. 

Kluczowym zagadnieniem w przypadku pojazdów o napędzie 
elektrycznym jest zasięg oraz zużycie paliwa (tu energii elektrycznej). 
Znaczenie określenia „zasięg” dla samochodu z silnikiem spalino-
wym z uwagi na duże zagęszczenie sieci stacji paliw przestał mieć 
znaczenie. Dla pojazdu o napędzie elektrycznym zasięg jest istotny, 
bo stacji doładowania zapewne jest znacznie mniej niż stacji paliw. 
Dodatkowo doładowanie akumulatorów wymaga czasu i oznacza 
przymusową przerwę w podróży. Oczywistym jest, ażeby do celu 
dało się dojechać bez doładowania, a jeśli jest konieczne to powinno 
przebiegać szybko i bez konieczności poszukiwań miejsca, gdzie da-
łoby się podłączyć do sieci elektrycznej. Drugi aspekt to zużycie ener-
gii, co przekłada się bezpośrednio na koszt eksploatacji. 

W tabelach poniżej przedstawiono zasięgi i zużycia energii wy-
mienionych wyżej pojazdów dostępnych w Polsce. Tabela nr 1 za-
wiera wyniki 5-cio etapowego amerykańskiego testu Environmental 
Protection Agency (EPA) odpowiadającemu typowemu użytkowaniu 
pojazdu [4]. Tabela nr 2 zawiera wyniki ekonomicznego cyklu jazdy 

New European Driving Cycle (NEDC) [4] 

 
Tab. 1. Przykładowe wartości zasięgu i zużycia energii wg testu 

EPA [4]  

Model Zasięg 
Energia w 

akumulatorach 
Zużycie energii na 100 km [kWh] 

 [km] [kWh] cykl mieszany miasto poza miastem 

BMW i3 130,3 22 16,9 15,2 18,9 

Nissan Leaf 2016 172 30 18,7 16,9 20,7 

Smart fortwo ed 109,4 17,6 19,9 17,4 22,4 

Tesla S 70D 2015 386,2 70 20,7 20,7 20,5 
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Tab. 2. Przykładowe wartości zasięgu i zużycia energii wg testu 

NEDC [4] 

Model Zasięg 
Energia w 
akumulato-

rach 
Zużycie energii na 100 km [kWh] 

 [km] [kWh] 
Średnie wg 

NEDC 
wg producenta 

BMW i3 190 22 11,6 bd 

Nissan Leaf 
2016 

250 30 12,0 bd 

Smart fortwo 
ed 

145 17,6 12,1 14,3-15,1 

Tesla S 70D 
2015 

442 70 15,8 bd 

Renault Zoe 210 22 10,5 14,6 

Renault 
Kangoo Z.E. 

2012 
185 22 11,9 bd 

 
 Dodatkowo w tabeli numer 3 zawarto dane odnośnie minimal-

nych czasów ładowania akumulatorów z zastosowaniem ładowarek 
pokładowych (do 100% pojemności akumulatorów) oraz minimalne 
czasy ładowania przy pomocy szybkich ładowarek zewnętrznych 
(zwykle do 80% naładowania akumulatorów). 

 
Tab. 3. Przykładowe czasy ładowania akumulatorów [4] 

Model Min. czas ładowania ła-
dowarką pokładową 

Min. czas ładowania łado-
warką zewnętrzną 

 [h] [min] 

BMW i3 3 <30 

Nissan Leaf 2016 5 30 

Smart fortwo ed 1 bd 

Tesla S 70D 2015 3,5 45 

Renault Zoe 0,5 bd 

Renault Kangoo 
Z.E. 2012 

8 bd 

 
Testy zużycia paliwa przez samochody wykonywane są zgodnie 

z Dyrektywa UE 80/1268/EEC oraz odpowiednimi regulacjami. Każdy 
pojazd odbywa 11 km teoretyczną  jazdę testową na hamowni z 
uwzględnieniem narzuconych warunków przeprowadzania prób. Za-
tem nic dziwnego, że wyniki pomiarów znacząco różnią się od rze-
czywistego zużycia paliwa. Z podobnymi przypadkami należy liczyć 
się w ocenie zasięgów osiąganych przez pojazdy elektryczne pod-
czas testów. Wyniki przedstawione w tabelach 1 i 2 zapewne będą 
się różnić nawet do 30 % w stosunku do rzeczywistości. Zasięg po-
jazdów elektrycznych, może poza samochodem Tesla i kilku innymi 
modelami niewymienionymi w tabelach z pewnością nie zadowolą 
potencjalnego użytkownika. 

2. STACJE DOŁADOWYWANIA AKUMULATORÓW 
POJAZDÓW O NAPĘDZIE ELEKTRYCZNYM W 
POLSCE. 

Wydawałoby się, że liczba miejsc, gdzie możliwe byłoby dołado-
wanie akumulatorów jest równie znikoma, jak niewielka jest liczba 
pojazdów elektrycznych w Polsce. Nic bardziej błędnego. Nie brakuje 
miejsc, gdzie możliwe jest doładowanie pojazdu, także umiejscowio-
nych i udostępnianych przez osoby prywatne. Otwarto kilkadziesiąt 
terminali z szybkimi ładowarkami. Z części terminali możliwe jest bez-
płatne korzystanie. W obrębie dużych aglomeracji miejskich znale-
zienie ładowarki nie stanowi problemu. Zasięg nie jest tu tak istotny, 
gdyż  poruszamy się na stosunkowo krótkich odcinkach. Jeśli plano-
wana jest dłuższa podróż, zasięg  i  umiejscowienie punktów ładowa-
nia, zwłaszcza zapewniających szybkie doładowanie ma podsta-
wowe znaczenie. Ustalenie lokalizacji ładowarek wymaga dostępu do 

internetu, co nie stanowi problemu np. przy użyciu telefonu komórko-
wego. Niestety, jak należy sądzić, powstające spontanicznie stacje 
doładowywania lokalizowane są w miejscach zdeterminowanych 
możliwościami ich założycieli. Wybierając się w podróż, raczej nie ma 
obawy, że nie dojedziemy do celu z powodu braku możliwości doła-
dowania, ale należy liczyć się z koniecznością zjechania nawet kilka 
lub kilkanaście  kilometrów w bok z wytyczonej trasy w celu dotarcia 
do terminala oraz stratą spowodowaną czasem ładowania. 

2.1. Serwis Ecomoto  

Ecomoto to nazwa serwisu internetowego stworzonego przez p. 
Bartka Nowińskiego z myślą zebrania osób, instytucji i firm, które za-
deklarowały chęć udostępnienia swoich łączy elektrycznych użytkow-
nikom samochodów elektrycznych [5]. Serwis zawiera dane 138 
punktów ładowania (patrz rysunek ) z czego 69 punktów zlokalizowa-
nych jest na prywatnych posesjach. 

 

 
Rys.1. Lokalizacja punktów ładowania serwisu Ecomoto [5] 

 
Potencjalny użytkownik nie może liczyć na szybką ładowarkę, 

ale zapewne na pomoc i możliwość dostępu do gniazda. 

2.2. DBT (Nissan) 

Obecnie 6 punktów – 3 zlokalizowane w Trójmieście, po jednym 
w Warszawie, Krakowie i Sosnowcu. Moc 44 kW, gniazdo CHA-
deMO.[6, 8] 

2.3. ABB 

Dwie ładowarki: jedna CHAdeMO o mocy 50 kW oraz trójfazowe 
wyjście IEC 62196-2 Typ 2 (VDE-AR-E 2623-2-2) o mocy 22 kW w 
Aleksandrowie Łódzkim,  druga CHAdeMO o mocy 20 kW Krakowie 
[6]. 

2.4. Galactico 

Wg danych ze strony firmy dysponuje ona 13 ładowarkami w 
okolicach Wrocławia (rys. 2.), trzema w Trójmieście oraz po jednej w 
Warszawie, Poznaniu i Zielonej Górze [7]. 

2.5. RWE  Polska (dawniej Stoen RWE)  

Sieć terminali ładowania  firmy RWE Polska obecnie składa się 
z 12 punktów. Ładowanie z terminali RWE jest bezpłatne. 11 punktów 
zlokalizowano w obrębie Warszawy, jeden w Krakowie. Moc termi-
nala 22 kW [9]. 
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Rys.2. Sieć ładowarek firmy Galactico w okolicach Wrocławia [7] 

2.6. Garo 

Firma Garo dysponuje 8 ładowarkami różnej mocy zlokalizowa-
nymi w okolicach Świnoujścia, Szczecina, Poznania, Elbląga, Łodzi, 
Kielc i Trójmiasta [6] 

2.7. e+ 

Spółka e+ została założona przez Polenergię i Alva Technolo-
gies. Firma oferuje wynajem lub leasing samochodów elektrycznych. 
Otworzyła w Warszawie punkty ładowania w kilku galeriach handlo-
wych [10]. 

3. TERMINALE ŁADOWANIA W CIĄGACH AUTOSTRAD, 
DRÓG SZYBKIEGO RUCHU ORAZ WOJEWÓDZKICH 

W tym przypadku potencjalnych użytkowników pojazdów elek-
trycznych czeka rozczarowanie. Jak przedstawiono powyżej istnie-
jące stacje doładowania, zwłaszcza te szybkie rozmieszczone są w 
obrębie dużych miast (instalowane przez spore przedsiębiorstwa lub 
dystrybutorów energii elektrycznej). Pozostałe, powstające często 
spontanicznie, zlokalizowane są w siedzibach właścicieli (osoby fi-
zyczne, warsztaty, hotele, biura). Ewidentnie brakuje nie tylko łado-
warek, ale także koncepcji ich przejrzystego i logicznego rozmiesz-
czenia wzdłuż dróg głównych. Na takich właśnie drogach koncentruje 
się większość ruchu międzymiastowego i tranzytowego. Tego typu 
drogi wybierane są również podczas wyjazdów weekendowych i urlo-
powych. Przedsięwzięcie wymagałoby porozumienia dwóch dużych 
graczy rynkowych: dystrybutora energii elektrycznej i np. właściciela 
sieci stacji paliw. Stworzenie spójnego systemu terminali wyelimino-
wałoby problem poszukiwania stacji ładowania oraz konieczności 
zjeżdżania z obranej trasy. 

4. KONCEPCJA ROZMIESZCZENIA TERMINALI 
ŁADOWANIA WZDŁUŻ PRZYKŁADOWEJ TRASY 

Do budowy koncepcji rozmieszczenia stacji ładowania przyjęto 
autostradę A2/E30. Przesłanką takiego wyboru jest fakt, że droga ta 
wyposażona jest w niezbędną dla założeń przedsięwzięcia infrastruk-
turę, która determinuje oczywistość i przejrzystość lokalizacji termi-
nali. 

4.1. Założenia 

1. Stacje doładowywania akumulatorów zostaną rozmieszczone w 
obrębie istniejących stacji paliw. Z uwagi na przejrzystość kon-
cepcji najkorzystniej w sieci tego samego dystrybutora.  

2. Wybór konkretnych lokalizacji dokonany zostanie w oparciu o 
kryterium zakładające istnienie naprzeciw siebie, bądź w niewiel-
kiej od siebie odległości dwóch stacji paliw po przeciwnych stro-
nach: drogi, dróg z rozdzielonymi pasami ruchu w przeciwnych 

kierunkach jazdy lub autostrady. Takie usytuowanie ma na celu 
wykluczenie konieczności zjeżdżania z trasy, przecinania pasa 
ruchu dla przeciwległego kierunku ruchu, korzystania z objaz-
dów, błądzenia. Wyjątek może stanowić brak stacji paliw po oby-
dwu stronach drogi, o ile dojazd do pojedynczej stacji nie wiąże 
się z koniecznością nadkładania drogi i nie stanowi zagrożenia w 
ruchu. 

3. Zakładając zasięg pojazdu o napędzie elektrycznym rzędu 200 
km, odległości kolejnych stacji doładowywania akumulatorów nie 
powinny przekraczać tej odległości. 

4. Krańcowe stacje doładowywania akumulatorów na danej trasie 
zostaną umieszczone możliwie blisko przejść granicznych 
(szczególnie istotne w kierunku wschodnim). 

5. Z uwagi na czas przerwy w podróży spowodowany koniecznością 
ładowania akumulatorów stacja paliw, przy której usytuowano 
stację ładowania winna dysponować zapleczem socjalno-gastro-
nomiczno-rekreacyjnym (potrzeby fizjologiczne, możliwość spo-
życia posiłku, zaopatrzenie w prowiant na dalszą drogę, wypo-
czynek na świeżym powietrzu, zwłaszcza w przypadku podróży z 
dziećmi). 

6. Za centralny punkt odniesienia do dalszych rozważań winno być 
uznane skrzyżowanie autostrad A1/A2 w miejscowości Stryków. 
W związku z brakiem stacji paliw w w/w lokalizacji oraz budowę 
autostrady A1 w kierunku południowym konieczne jest określenie 
innego, tymczasowego punktu odniesienia. 

7. Jako punkt odniesienia „0” do dalszych rozważań, przyjęto mia-
sto stołeczne Warszawę, a konkretnie położone przy rozważanej 
trasie stacje paliw w Starej Miłosnej. Takie założenie determinuje 
przyjęcie lokalizacji terminali ładowania przy stacjach paliw sieci 
Orlen, co jednocześnie spełnia poprzednio poczynione założe-
nia. Wskazane stacje paliw w Starej Miłosnej nie mogą być trak-
towane jako bazowe w zakresie doładowywania dla mieszkań-
ców Warszawy, a służyć ruchowi tranzytowemu na trasie Tere-
spol-Słubice. 

4.2. Rozmieszczenie stacji ładowania na trasie  Terespol – 
Słubice (droga A2/ E30) 

Na rysunku 3 wskazano ewentualne położenie terminali ładowa-
nia w przyjętym punkcie centralnym. Przebiegi poszczególnych od-
cinków trasy między stacjami ładowania oraz dokładną proponowaną 
lokalizację wskazano na kolejnych rysunkach (rys. 4-11) [11,12]. Ry-
sunki te uzupełniono dodatkowo miniaturami fotografii stacji paliw 
[12]. Rysunek 12 zawiera diagram zbiorczy rozmieszczenia terminali 
ładowania. 

 

 
Rys.3. Punkt centralny „0” - stacje paliw Orlen,  Warszawa/Stara Mi-
łosna,  ul. Trakt Brzeski [11,12] 

Kierunek wschód  

Warszawa/Stara Miłosna - Biała Podlaska  141 km - Terespol 
(Granica Państwa)  184 km 

W Terespolu nie ma stacji paliw Orlen, stąd brak możliwości 
umiejscowienia terminala bezpośrednio przy granicy. 
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Rys.4. Przebieg trasy Warszawa- Biała Podlaska [11] 

 

 
Rys. 5. Stacja Paliw Orlen,  Biała Podlaska, ul. Warszawska [11,12] 

Kierunek zachód  

Stara Miłosna  -  Stary Chrząstów 162 km 

 
Rys. 6. Trasa  Warszawa/Stara Miłosna – Stary Chrząstów [11] 

 

 
Rys.7. Stacje Paliw Orlen, Chrząstów Stary [11,12] 

 

Chrząstów Stary – Tulce 154 km 

 

 
Rys. 8.  Trasa Stary Chrząstów – Tulce [11] 

 
Rys. 9. Stacje Paliw Orlen, Tulce [11,12] 

 

Tulce – Słubice 172 km 
 

 
Rys. 10. Trasa Tulce – Słubice [11] 

 

 
Rys.11. Stacje Paliw Orlen, Słubice, MOP Gnilec [11,12] 

 

 
Rys.12. Propozycja rozmieszczenia terminali ładowania na drodze 
A2/E30 

PODSUMOWANIE 

Liczbę miejsc w Polsce, gdzie możliwe jest doładowanie akumu-
latorów pojazdu elektrycznego (udostępnienie gniazda), w stosunku 
do liczby pojazdów elektrycznych należy uznać za imponującą. Lo-
kalizacje tych punktów związane są zwykle z siedzibami ich właści-
cieli. Ich usytuowanie  to posesje prywatne, warsztaty samochodowe, 
również w niewielkiej liczbie hotele, czy biura. Terminale wyposażone 
w szybkie ładowarki, stanowiące własność średniej wielkości przed-
siębiorstw (także dystrybutorów energii elektrycznej), instalowane są 
zwykle lokalnie w liczbie od kilku do kilkunastu, w obrębie dużych 
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miast wojewódzkich.  Czasami również pojedyncze terminale zloka-
lizowane są w zamiejscowych filiach i oddziałach tych przedsię-
biorstw. Znalezienie punktów ładowania akumulatorów, zwłaszcza 
przez osoby będące przejazdem w danym regionie, może okazać się 
jednak dość kłopotliwe.  

Jednocześnie ewidentnie brakuje sieci ładowarek do „obsługi” 
ruchu międzymiastowego i tranzytowego, rozmieszczonych w lo-
giczny i konsekwentny sposób wzdłuż tras przelotowych. Z tego po-
wodu zdecydowano się na opracowanie koncepcji rozmieszczenia 
sieci terminali usytuowanych wzdłuż konkretnej trasy.  
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Battery charging stations for electric vehicles.  
the concept of deployment of rapid chargers  

along sample route inter-urban route 

Paper presented market of electric vehicles in Poland. 

Presented important from the point of view of the user, param-

eters available vehicles such as: range and required battery 

charging time. Discussed and analyzed the locations of avail-

able charging points. Indicated the absence of the charging 

terminals along the thoroughfares. Was proposed the idea of 

deployment of high-speed battery chargers along sample in-

ter-urban route. 
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