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AUTOBUSY ELEKTRYCZNE W POLSCE 

 

W artykule przedstawiono rozwój autobusów elektrycznych w Polsce. Zaprezentowano obecnie produkowane autobusy 

elektryczne w Polsce, takie jak Ursus, Solaris, Volvo. Następnie omówiono program e-Bus, jego założenia i perspektywy wdro-

żenia w polskich miastach. Artykuł kończy się podsumowaniem. 

 

WSTĘP 

W czerwcu 2016 r. zaprezentowany został Plan rozwoju sekto-
ra elektromobilności w Polsce, który jest jednym z kluczowych 
projektów zapisanych w uchwalonej przez Radę Ministrów Strategii 
na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju. Zakłada on stworzenie wa-
runków do rozwoju produkcji oraz upowszechniania pojazdów o 
napędzie elektrycznym. Przewiduje się, że do 2025r. na polskich 
drogach pojawi się 1 mln pojazdów elektrycznych [1], [2].  

20 lutego 2017r. 41 miast i gmin podpisało list intencyjny doty-
czący rozwoju elektromobilności, deklarując w swoich zgłoszeniach 
chęć zakupu łącznie 780 autobusów elektrycznych do 2020 roku – 
poinformował w komunikacie Polski Fundusz Rozwoju.  

Samorządy, które zawarły porozumienie, reprezentują niemal 
45 proc. taboru autobusowego w Polsce. Elektromobilność to nie 
tylko samochody elektryczne, ale również transport miejski. Rynek 
pojazdów elektrycznych rozwija się i autobusy elektryczne to jedna 
z jego nisz.  

Celem stosowania autobusów elektrycznych jest zmniejszenie 
zanieczyszczenia powietrza, obniżenie hałasu oraz poprawa kom-
fortu transportu w miastach. Autobusy elektryczne nie wytwarzają 
szkodliwych dla środowiska spalin, wytwarzają dużo mniejszy hałas 
niż autobusy konwencjonalne.  

Aktualnie w Polsce produkowane są następujące autobusy 
elektryczne: Solaris, Volvo, Ursus. Firma Autosan zapowiada nową 
produkcję po wejściu nowego właściciela.   

Ursus Bus wraz z Autosanem i Solarisem, wymieniani są jako 
pewni uczestnicy Programu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju 
ministra Morawieckiego. Ursus Bus wraz z AMZ Kutno opracowali 
wspólny model City Smile. Cechą charakterystyczną pojazdów jest 
uśmiech na przedniej masce pojazdu. Wersja 8,6 metra mieści 60 
pasażerów oraz jedną osobę na wózku. Wersja 12 metrowa mieści 
73 pasażerów.  

Autobusy elektryczne jeżdżą już po ulicach Warszawy, Torunia, 
Krakowa, Jaworzna, Inowrocławia, Ostrołęki, a także już w niedłu-
gim czasie po ulicach Stalowej Woli, Zielonej Góry, a wkrótce poja-
wią się w innych miastach zarówno w dużych aglomeracjach jak i w 
mniejszych miastach. 

W artykule przedstawiono obecnie produkowane autobusy w 
Polsce jak i również opisano program e-Bus. Praca kończy się 
podsumowaniem.  

1. URSUS BUS 

W dniu 24 kwietnia 2015 r. została zawiązana spółka Ursus 
Bus S.A z siedzibą w Lublinie. Głównym przedmiotem działalności 
Spółki jest produkcja oraz sprzedaż autobusów i trolejbusów. Pro-

dukowane przez Ursus Bus S.A. autobusy, trolejbusy i autobusy 
elektryczne to odpowiedź na zwiększające się zapotrzebowanie na 
innowacyjne i ekologiczne środki komunikacji. 

Ursus Bus intensywnie inwestuje w elektromobilność, jeden z 
najszybciej rozwijających się segmentów transportu publicznego. W 
czerwcu 2017r. spółka powołała konsorcjum „Polski E-BUS”. Celem 
inicjatywy jest stworzenie projektu nowego, całkowicie polskiego 
autobusu elektrycznego następnej generacji dla transportu publicz-
nego [3].  

W październiku 2017r. Ursus Bus S.A. wygrał największy prze-
targ na autobusy elektryczne w Polsce. Kontrakt o wartości 96,5 mln 
zł zakłada, że w 2018 roku spółka dostarczy dla Zielonej Góry 47 
miejskich autobusów z napędem elektrycznym. Pierwsza dostawa 
autobusów elektrycznych ma się odbyć 1 lipca 2018 roku, a cały 
kontrakt ma zostać zrealizowany najpóźniej do 30 listopada 2018. 
Na ulice Zielonej Góry trafią fabrycznie nowe, niskopodłogowe, 
dwunastometrowe Ursusy City Smile napędzane wyłącznie energią 
elektryczną [4]. 

Ursus City Smile (rys. 1) to rodzina niskopodłogowych autobu-
sów przeznaczonych dla komunikacji miejskiej. W 2012 roku na 
Hanower Motor Show swoją premierą miał 10-metrowy midibus 
elektryczny AMZ Kutno o nazwie CS10E. Autobus jest napędzany 
silnikiem TAM 1052C6B produkcji czeskiej, najważniejsze kompo-
nenty dostarczała firma Cegelec. Według producenta zasięg wynosi 
ok. 240 km [5]. W latach 2014-2015 przez rok prototypowy egzem-
plarz był testowany przez MPK Kraków na pierwszej w Polsce linii 
elektrycznej 154. W 2013 roku zaprezentowano krótszy od dotych-
czasowego autobus elektryczny AMZ CS8,5E o długości niespełna 
9 m. W styczniu 2014 roku dostarczono pierwszy z trzech przegu-
bowych autobusów elektrycznych dla szwedzkiego przewoźnika 
Nubina. Powstał on we współpracy pomiędzy AMZ a skandynawską 
firmą Hybricon. Był to pierwszy na świecie przegubowy autobus 
elektryczny z napędem poprzez silniki w piastach kół. Jednocześnie 
wraz z firmą Hybricon powstała wersja 12-metrowa. W sierpniu 
2017 roku z miesięcznym opóźnieniem 10 tego typu pojazdów 
dotarło do MZA Warszawa [6]. 

Model City Smile 18M to pierwszy na świecie w pełni elektrycz-
ny, przegubowy autobus z napędem 4x6. Jest to pojazd, który jest  
wynikiem współpracy Ursusa z Hybricon Bus Systems AB. Na 
chwile obecna City Smile 18M jest najszybciej ładującym się pojaz-
dem elektrycznym w historii. Aby bus pracował przez 60 min bez 
przerwy, wystarczają mu 3 minuty ładowania prądem o napięciu 700 
V oraz 625 A. City Smile 18M City charakteryzuje się konstrukcją 
modułową, a główne części (baterie, ładowarki i inne istotne ele-
menty) mogą zostać zastąpione w ciągu kilku minut [7].  
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Rys. 1. Elektryczny City Smile dla Warszawy [6] 

 
Ursus Ekovolt (rys. 2) został skonstruowany we współpracy z 

dwiema zewnętrzymi firmami, takimi jak: polską Eniką i ukraińskim 
Bogdanem. Baterie w Ekovolt mają pojemność 120 kWh i pozwalają 
na przejechanie ok. 100 km. W konstrukcji został wykorzystany 
wydajny silnik TM4, którego parametry zapewniają dobre warunki 
jezdne. Wystarczą dwie 30 – minutowe przerwy na ładowanie za 
pomocą pokładowej ładowarki o mocy 200 kW aby autobus był w 
pełni gotowy do pracy. Autobus Ekovolt jest wyposażony w ogniwa 
fotowoltaiczne, które umieszczone są na dachu pojazdu (rys. 3). 
Pozyskana, w ten sposób energia (24 volty) wykorzystywana jest do 
zasilania baterii pokładowych i głównego układu sterowania. Panele 
o mocy max 150 W lub 75 W dają łącznie 1950 W [8]. 
 

 
Rys. 2. Ursus Ekovolt [8] 

 

 
Rys. 3. Fotowoltaiczny system ładowania baterii pokładowych 24V 
[9] 

 
Autobus elektryczny Ekovolt jest efektem współpracy spółki Ur-

sus z Miejskim Przedsiębiorstwem Komunikacyjnym w Lublinie oraz 
Politechniką Lubelską w ramach projektu „Konsorcjum – Autobus 
Elektryczny”. 

2. SOLARIS URBINO ELECTRIC 

Solarisy Urbino electric to niezwykle ciche, całkowicie bezemi-
syjne autobusy, które gwarantują niskie koszty eksploatacji. Dzięki 
innowacyjnym rozwiązaniom technicznym operacyjność autobusów 

elektrycznych jest nieograniczona i wynosi nawet 24 godziny na 
dobę.  

Solaris Urbino 12 electric (rys. 4, 5, 6) nowej generacji jest ni-
skopodłogowy, ma długość 12 metrów i 30 miejsc siedzących. 
Urbino 12 electric ma zamontowaną innowacyjna oś elektryczną, w 
którą wbudowane są dwa niezależne silniki elektryczne o maksy-
malnej mocy 2 x 125 kW, podzielone na 6 pakietów, z których każdy 
wynosi 40 kWh. Baterie o pojemności 160 kWh umieszczono z tyłu 
pojazdu, a pozostałych 80 kWh zainstalowano na dachu, nad 
pierwszą osią. Został wyposażony w dwa systemy ładowania – 
poprzez pantograf oraz złącze plug-in. Polski Solaris Urbino 12 
electric został uznany za najlepszy autobus miejski roku 2017r., w 
konkursie „Bus of the Year”. Polski Solaris pokonał takich producen-
tów jak: Mercedes, Volvo, Ebusco, Irizar, czy Van Hool. Solaris 
produkuje autobusy elektryczne marki Urbino electric od 2011 r. Do 
końca 2015 r. bateryjne autobusy trafiły do odbiorców w Austrii, 
Czechach, Hiszpanii, Niemczech i Szwecji. W Polsce autobusy 
jeżdżą w Warszawie, Krakowie, Inowrocławiu, Jaworznie i Ostrołęce 
[10].  

 

 
Rys. 4. Solaris Urbino 12 electric – przód pojazdu [10] 

 

 
Rys. 5. Solaris Urbino electric – tył pojazdu [10] 

 
Od 9 sierpnia 2017 r., krakowianie mają do dyspozycji 20 ko-

lejnych autobusów miejskich zasilanych na prąd. Kraków posiada 
największą liczbę autobusów napędzanych energią elektryczną w 
Polsce. Nowe Solarisy Urbino 12 electric dla krakowskiego MPK są 
wyposażone w centralny silnik trakcyjny o mocy 160 kW i baterie 
typu Solaris High Energy o pojemności 160 kWh. Z kolei przegubo-
we Nowe Urbino 18 electric napędzane są silnikiem trakcyjnym o 
mocy 240 kW, a energia elektryczna do jego napędzania groma-
dzona jest w bateriach typu Solaris High Energy o pojemności 200 
kWh. Baterie autobusów mogą być ładowane na dwa sposoby. 
Pierwszym z nich jest wykorzystanie zamontowanego na dachu 
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pantografu lub podczas przebywania na terenie zajezdni przez 
złącze typu plug-in. 

 

 
Rys. 6. Solaris Urbino electric – środek pojazdu [10] 

3. VOLVO 7900 ELECTRIC 

W Polsce produkowane są również autobusy elektryczne firmy 
Volvo. Jak dotychczas elektryczne autobusy produkowane we 
Wrocławiu poruszają się w Luksemburgu, a także już niedługo w 
szwedzkim Malmo. Firmą zamawiającą jest Nobina-firma komunika-
cyjna. 13 sztuk pojazdów elektrycznych Volvo 7900 Electric będzie 
kursować po szwedzkim mieście pod koniec 2018 roku [11] (rys. 7, 
8). 

Produkcja i sprzedaż Volvo 7900 Electric rozpoczęła się w 
2016 roku, jako uzupełnienie autobusów Volvo 7900 Electric Hybrid, 
czyli nieco szybciej niż planowano jeszcze jakiś czas temu przy 
okazji testów koncepcyjnego Volvo ElectricCity Concept Bus. Volvo 
7900 Electric to pojazd o krótkim zasięgu, który do normalnego 
użytkowania wymaga infrastruktury szybkiego ładowania w kilka 
minut o mocy rzędu 300 kW. Szwedzki producent zamierza ofero-
wać tego typu autobusy w komplecie ze stacjami szybkiego łado-
wania Siemens lub ABB. Szybkie ładowanie w kilka minut ma wy-
starczyć na około 10-20 km jazdy, czyli pokonanie całej trasy. 
Wśród zalet, Volvo podkreśla aluminiowe nadwozie, niską podłogę i 
jasne wnętrze. Ciekawostką jest 2 biegowa skrzynia biegów. Mak-
symalna moc to 160 kW. Długość autobusu w tym przypadku to 12 
m, a dopuszczalna masa całkowita pojazdu to 19 ton [11].  
 

 
Rys. 7. Volvo 7900 Electric w trakcie ładowania [11] 

 
Rys. 8. Volvo 7900 electric –środek pojazdu [11] 

4. E-BUS 

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju realizuje nowatorski pro-
gram e-Bus, którego celem jest skonstruowanie i produkcja bezemi-
syjnych autobusów nowej generacji.  

Celem programu e-Bus jest stworzenie autobusu elektrycznego 
produkowanego w Polsce i zawierającego maksymalnie dużo pod-
zespołów, również wytworzonych w Polsce. Kluczowe komponenty 
autobusu elektrycznego, takie jak bateria, falownik, układ napędowy 
– oraz infrastruktura ładująca będą produkowane w kraju przy 
wsparciu rodzimego potencjału naukowo-badawczego [12].  

Program e-Bus to też wsparcie finansowe na rzecz działalności 
badawczo-rozwojowej oraz komercjalizacja i wdrożenia wyników 
projektów. Operatorzy transportu publicznego, zarządcy infrastruk-
tury, samorządy będą mogli skorzystać z dofinansowania zakupu 
autobusów oraz infrastruktury uzupełniania energii (rys. 9).  

Pomyślna realizacja programu eBus zależy również od wpro-
wadzenia zmian w kilku obszarach prawa, m.in. prawa energetycz-
nego, prawa zamówień publicznych, prawa budowlanego, ustawy o 
drogach publicznych, ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

Program e-Bus to współpraca firm z ośrodkami badawczymi, 
samorządem. Współpraca obejmuje:  
– wsparcie kooperacji między producentami autobusów oraz 

podzespołów; 
– stworzenie lokalnego klastra rozwijającego i produkującego 

podzespoły; 
– wspólne rozwijanie technologii; 
– granty na badania i rozwój technologii produkcji efektywnych 

autobusów elektrycznych; 
– organizację wydarzeń branżowych; 
– wsparcie współpracy pomiędzy samorządami, dostawcami 

pojazdów oraz dostawcami infrastruktury do ładowania; 
– finansowanie budowy infrastruktury; 
– uproszczenie przepisów prawnych regulujących działalność 

stacji ładowania. 
Realizacja projektu doprowadzi do powstania polskiego rynku 

autobusów elektrycznych o wartości 2,5 mld zł rocznie, dostarczając 
ok. 5 tys. nowych miejsc pracy. Stworzony zostanie Polski Autobus 
Elektryczny, konkurencyjny na rynku polskim i rynkach światowych, 
pod kątem jego parametrów technicznych i finansowych, którego 
kluczowe komponenty będą produkowane w kraju. Rozwiną się 
nowe technologie i modele biznesowe związane z miejskimi auto-
busami elektrycznymi i infrastrukturą ładowania. 
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Rys. 9. Liczba e-busów zadeklarowanych do zakupu przez miasta i 
gminy [12] 

 
Na stronie Narodowego Centrum Badań i Rozwoju pojawiła się 

już pierwsza wizualizacja autobusu bezemisyjnego o roboczej na-
zwie „E-Pola – elektryczny polski autobus” (rys. 10). Pojazd ma się 
wyróżnić: futurystycznym designem, modułem odzyskiwania energii 
podczas hamowania, jazdą w obu kierunkach, możliwością autono-
micznej jazdy, konstrukcją na zasadzie niezależnych wózków jezd-
nych, wszystkimi kołami skrętnymi, opcjonalnym zasobnikiem na 
wodór, systemem wymiany baterii w kilkadziesiąt sekund, płaską i 
przyjazną niepełnosprawnym podłogą. 
 

 
Rys. 10. E- POLA elektryczny polski autobus [12] 

PODSUMOWANIE 

Autobusy elektryczne w Polskich miastach mają poprawić ja-
kość życia dzięki zmniejszeniu zanieczyszczenia powietrza i hałasu.  
Ochrona środowiska jak i również ciągły postęp technologiczny 
powoduje, iż autobusy elektryczne to przyszłość transportu publicz-
nego obok tramwajów, metra, szybkiej kolei miejskiej, czy innych 
pojazdów elektrycznych. 

Dobrym przykładem na to jest projekt e-Bus, który ma na celu 
stworzenie polskiego autobusu elektrycznego, którego kluczowe 
komponenty takie jak bateria, falownik, układ napędowy oraz infra-
struktura ładująca będą produkowane w kraju przy wsparciu rodzi-
mego potencjału naukowo-badawczego. Projekt e-Bus wpisuje się 
w działania Unii Europejskiej dotyczące tworzenia niskoemisyjnego i 
zasobooszczędnego systemu transportu. Projekt e-Bus jest ważnym 
czynnikiem rozwoju w Polsce nowego rynku o długofalowym poten-
cjale wzrostu, zbudowanego na długoletnich tradycjach produkcji 
autobusów i wykorzystującego innowacyjne technologie.  

Obecnie ze względu na konieczność ograniczenia szkodliwej 
emisji i możliwość pozyskiwania energii elektrycznej z czystych 
źródeł, a także wskutek postępu technologicznego w wytwarzaniu 
efektywnych źródeł energii autobusy elektryczne, choć droższe od 

napędzanych silnikiem o zapłonie samoczynnym, coraz częściej są 
brane pod uwagę przez wielkie aglomeracje.  

Pojazdy elektryczne napędzane wysokosprawnymi silnikami 
elektrycznymi można zasilać energią elektryczną z sieci energe-
tycznej, a energia ta w coraz większym stopniu pochodzi ze źródeł 
emitujących niewielke ilości CO2. Pojazdy elektryczne nie emitują 
zanieczyszczeń ani hałasu i z tego względu nadają się szczególnie 
do stosowania w obszarach miejskich.  

Ważnym kierunkiem rozwoju rynku autobusów elektrycznych 
jest stworzenie jednolitych interfejsów dostępnych dla wszystkich 
producentów. 

Obniżaniu emisji gazów cieplarnianych sprzyjać mają nowe 
technologie budowy pojazdów i systemów zarządzania ruchem. 
Coraz bardziej rygorystyczne normy emisji spalin przyczyniają się 
do ograniczania emisji szkodliwych substancji przez pojazdy samo-
chodowe.  
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Electric buses in Poland 

Paper presents the development of electric buses in Po-

land. Presently, the electric buses: Solaris, Volvo, Ursus are 

produced in Poland. The e-Bus program is described. Its 

assumptions and prospects for the implementation in Polish 

cities are discussed. The paper ends with conclusions. 
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