
Kiedy podróż
ma znaczenie

Dla ponad 2/3 Polaków najważniejszą korzyścią 
z eksploatacji samochodów elektrycznych jest 
ograniczenie zanieczyszczeń wpływających na 
powstanie smogu

Badanie zrealizowane dzięki 
dofinansowaniu Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej w ramach 
kampanii „Każda podróż ma 
znaczenie”



Metodologia
badania

Cel badania
Określenie skali popierania 
elektromobilności: postrzeganie 
rozwiązań takich jak ekologiczne pojazdy 
zeroemisyjne 

Metoda badawcza
Wywiady on–line (CAWI) na panelu 
internetowym SW Panel

Próba badawcza
W ramach badania przeprowadzono 1000 
ankiet z próbą Polaków zróżnicowanych 
ze względu na wiek, płeć, klasę wielkości 
miejscowości.

Termin realizacji badania
1/10 – 5/10/2021

Źródło
Kwestionariusz badawczy opracowany 
przez SW Research przy współpracy z 
PSPA
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Podsumowanie
badania

Eksploatacja pojazdów spalinowych

Intensywność używania samochodów jest dość zróżnicowana: 4 na 10 badanych średnio dziennie 
przejeżdża nie więcej niż 25 km, porównywalny odsetek (43%) pokonuje odległość 26-60km. 
Częściej niż co druga osoba (56%) odbywa długie trasy (ponad 350 km) co najwyżej raz na kwartał, a 
co czwarta osoba (25%) co najmniej kilka razy w miesiącu.

Przeważająca większość kierowców (87%) zauważa w przestrzeni publicznej negatywne zjawiska 
związane z eksploatacją pojazdów, szczególnie: nadmiernie dymiące samochody, nieprzyjemny 
drażniący zapach spalin w dużym stężeniu czy głośne pojazdy

Wśród kluczowych problemów środowiska naturalnego w Polsce na pierwszym miejscu badani 
wymieniają zanieczyszczenie powietrza (61%). W ich opinii poważny problem stanowi również 
zanieczyszczenie odpadami (50% wskazań), zmiany klimatu (44%) i zanieczyszczenie wód (43%). 

Częściej niż co drugi (54%) kierujący szacuje, że w Polsce z transportu pochodzi co najmniej 40% 
emisji dwutlenku węgla. Ponad połowa kierowców (56%) w istotny sposób bierze pod uwagę 
wysokość emisji spalin przy zakupie samochodu, a tylko kilka procent (9%) w ogóle nie przywiązuje 
wagi do tej kwestii.
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Podsumowanie
badania

Wiedza i postawy dotyczące ekologicznych
środków transportu

Na pytania dotyczące samochodu elektrycznego odpowiadali wyłącznie respondenci, którym zdarza 
się prowadzić samochód osobowy (N=822). Prawie co trzeci badany (32%) przyznaje, że jego wiedza 
o działaniu samochodu elektrycznego średnio wystarczyłaby do podjęcia decyzji o rozpoczęciu jego 
używania. Podobnie jest w przypadku wiedzy na temat infrastruktury ładowania (co trzeci kierowca 
ocenia swoją wiedzę jako przeciętną).

Z drugiej strony częściej niż co druga osoba (56%) ma poczucie, że samochód elektryczny byłby 
dla niej odpowiedni, a znaczna większość osób (81%) cechuje się proekologicznym podejściem 
do rozwoju środków transportu. Prawie dwie trzecie (63%) badanych uważa przesiadkę do 
samochodu elektrycznego za realną możliwość pomiędzy 2025 a 2030 rokiem. Szybkość wdrażania 
ekologicznych środków transportu co trzecia osoba uzależnia w największym stopniu od sytuacji 
finansowej, gospodarczej państwa, a co piąta (21%) od aktywności władz centralnych.
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Podsumowanie
badania

Kluczowe korzyści z eksploatowania samochodu
elektrycznego

Spośród atutów użytkowania samochodu elektrycznego związanych z ochroną klimatu, respondenci 
najbardziej zwracają uwagę na brak emisji dwutlenku węgla (44%) i brak spalania paliw (35%). W 
dziedzinie ochrony zdrowia najpoważniejszy argument przemawiający za ekologicznymi pojazdami 
to mniejsze narażenie układu oddechowego (67%), a w dziedzinie komfortu życia ograniczanie 
smogu (68%). W zbiorze ogólnym ekologiczny charakter (zeroemisyjność) samochodu 
elektrycznego widnieje na pierwszym miejscu wśród katalogu jego zalet

W kategorii wygody eksploatacji badani wskazują jako najważniejszą możliwość taniego i prostego 
ładowania (30%), a w dziedzinie rozwoju tej technologii podkreślają spadek cen takich 
samochodów (34%) i rosnącą liczbę stacji ładowania (31%). Uwagę badanych przyciągają też 
wyraźnie dopłaty do zakupu (49%) i darmowe parkowanie (46%), a w kwestii przyjemności z jazdy 
wysoki komfort akustyczny wewnątrz (39%) i łatwość prowadzenia takiego samochodu (36%). 
Badani zwracają też szczególną uwagę na większe bezpieczeństwo w trakcie zderzenia czy 
eliminację ryzyka wybuchu.
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Możliwość wykorzystanie

instalacji fotowoltaicznych
do ładowania pojazdu

Brak emisji tlenków azotu

Brak wycieków eksploatacyjnych 

Brak emisji tlenków siarki 

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii 

Brak spalania paliw

Brak emisji dwutlenku węgla

Ograniczenie smogu w miastach 

Jakie zalety pojazdów elektrycznych są najważniejsze dla Polaków w zakresie 
wygody użytkowania?

Jakie zalety pojazdów elektrycznych są najważniejsze dla Polaków w zakresie 
ochrony klimatu i środowiska? 

Tanie ładowanie

Czysta eksploracja

Możliwość ładowania
w domu lub w pracy

Prostszy i szybszy
serwis

Mniejsza awaryjność

Rzadsze przeglądy

Brak potrzeby
uzupełniania oleju

Brak konieczności 
wymiany filtrów 
silnikowych

Rzadsza wymiana 
płynów
eksploatacynych

Wolniejsze zużycie
układu hamulcowego

Polskie Stowarzyszenie Paliw Alternatywnych   |   pspa.com.pl 06

KIEDY PODRÓŻ MA ZNACZENIE  /  RAPORT



33,9% 31,3% 30,3% 26,6% 23,2% 22,4% 17,6% 14,6%

Dostęp do rozwiązań
mobilnościowych
w aplikacji 

Rosnąca liczba stref niskoemisyjnych 

Rozwój różnorodnej oferty rynkowej modeli 

Rozwój technologii ultraszybkiego ładowania 

Rosnąca świadomość ekologiczna 

Rosnące zasięgi na jednym ładowaniu

Rosnąca liczba stacji ładowania 

Spadające koszty produkcji samochodów elektrycznych i całkowitych kosztów posiadania

Mniejsze
narażenie układu

oddechowego

Mniejszaz liczba 
chorob i 

przedwczesnych 
zgonów

Ograniczenie
hałasu 

Mniejsze narażenie 
układu krążenia 

Mniejsze 
narażenie na 

choroby kobiet w 
ciąży i dzieci 

Mniejsze 
narażenie 

układu 
nerwowego 
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Jakie zalety pojazdów elektrycznych są najważniejsze dla Polaków w zakresie 
ochrony zdrowia?

Jakie zalety pojazdów elektrycznych są najważniejsze dla Polaków w zakresie 
decyzji zakupowych?

66,7% 49,3% 44,2% 34,8% 26,4% 22,9%
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Jakie zalety pojazdów elektrycznych najważniejsze są dla Polaków w zakresie 
komfortu jazdy?

Jakie zalety pojazdów elektrycznych są najwazniejsze dla Polaków w zakresie 
bezpieczeństwa?
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wewnątrz 
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Jakie zalety pojazdów elektrycznych są dla Polaków najważniejsze w zakresie 
przywilejów?

Jakie zalety pojazdów elektrycznych są najważniejsze dla Polaków w ujęciu 
ogólnym?

Wyższe odpisy
amortyzacyjne 

Nieograniczony wjazd
do stref czystego transportu 

Samochód elektryczny 
jest zeroemisyjny - 
ekologiczny

Korzystanie
z buspasów 

Zwolnienie z akcyzy 

Darmowe parkowanie 

Dopłaty do zakupu 
49,0%

46,0%

30,2%
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27,1%

20,0%

1.

Samochód elektryczny 
jest zeroemisyjny - 
ekologiczny

2.

Samochód elektryczny 
jest zeroemisyjny - 
ekologiczny

3.

Samochód elektryczny 
jest zeroemisyjny - 
ekologiczny

4.

Samochód elektryczny 
jest zeroemisyjny - 
ekologiczny

5.
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44,2%
40,1%

37,8%
25,5%
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Ile kilometrów dziennie pokonują średnio Polacy swoimi samochodami?

Które zjawiska związane z eksploatacją pojazdów Polacy uważają za najbardziej 
szkodliwe dla klimatu i środowiska?

≥ 61 km 

41 - 60 km 

26 - 40 km

16 - 25 km

≤ 15 km

18,7%17,2%

19,5% 21,2%

23,4%

Nadmiernie dymiące samochody

Nieprzyjemny, drażniący zapach spalin w dużym stężeniu (w powietrzy, w miejskiej przestrzeni) 

Hałas 

Wycieki oleju lub innych płynów eksploatacyjnych

Wycieki paliwa

Nie zauważyłem(-łam) żadnego z powyższych zjawisk

48,9%

48,4%

47,6%

29,8%

22,9%

13,3%
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Ile procent emisji CO2, według szacunków Polaków, pochodzi z transportu?

Czy kupując samochód Polacy zwracają uwagę na jego emisyjność?

23,6% 22,7% 31,5% 22,2%
≤ 24% 25-39% 40-59% ≥ 60% 

Tak, to dla mnie bardzo ważne 

Tak, biorę to pod uwagę 

Tak, ale nie jest to decydujący czynnik zakupowy 

Patrzę tylko na rodzaj paliwa

Nie zwracam na to uwagi 

37,3 24,3

10,8 18,7

8,9
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Czy Polacy uważają, że samochód elektryczny byłby dla nich odpowiedni?

W którym roku Polacy realnie mogliby przesiąść się do samochodu
elektrycznego?

Zdecydowanie
nie

Raczej nie Nie wiem Raczej tak Zdecydowanie
tak 

5,7%

11,1%

26,9%

38,4%

17,9%

2022-2024 2025-2027 2028-2030 2031-2035

17,6%
37,3% 25,5% 19,6%
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Aktualności Elektromobilność Narzędzia i kalkulatory KlubO kampanii Kontakt ZalogujZarejestruj

Aktualności Elektromobilność Narzędzia i kalkulatory KlubO kampanii Kontakt ZalogujZarejestruj

PIERWSZA W POLSCE KAMPANIA SPOŁECZNO-EDUKACYJNA,
WSPIERAJĄCA ROZWÓJ ELEKTROMOBILNOŚCI

KOMPENDIUM WIEDZY
O ELEKTROMOBILNOŚCI

OTWARTE NARZĘDZIA
I KALKULATORY

Organizatorzy

elektromobilni.pl

Aktualności Elektromobilność Narzędzia i kalkulatory KlubO kampanii Kontakt ZalogujZarejestruj

MIEJSCA PRZYJAZNE
ELEKTROMOBILNOŚCI

Aktualności Elektromobilność Narzędzia i kalkulatory KlubO kampanii Kontakt ZalogujZarejestrujAktualności Elektromobilność Narzędzia i kalkulatory KlubO kampanii Kontakt ZalogujZarejestruj




