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RAPORT
Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych jest organizacją  
pozarządową pracującą na rzecz elektryfikacji transportu w Polsce. 
FPPE prowadzi największe w Polsce forum dialogu i wymiany wiedzy  
z zakresu elektromobilności, zrzeszające przedstawicieli biznesu, 
administracji centralnej i lokalnej oraz organizacji pozarządowych. 
Fundacja świadczy również usługi analityczne na zlecenie.

Fudacja Impact wspiera innowacyjność w Polsce i na terenie całej 
Europy Środkowo-Wschodniej. Łączy startupy z inwestorami,  
naukowców ze środowiskiem biznesowym, kluczowych decydentów 
z sektora publicznego i prywatnego. Dostarcza narzędzia, inspiracje  
i sieci kontaktów, które umożliwiają wprowadzanie istotnych  
innowacji. Wspiera swoich klientów oraz partnerów w ich misji aby 
zmieniać świat dostarczając im najlepszą w swoim rodzaju treść 
oraz doświadczenia.

Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia to pierwsza metropolia  
w Polsce. 41 miast i gmin, ok. 2,3 mln mieszkańców oraz ok. 240 
tys. firm i przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 8% PKB naszego  
kraju. Metropolia GZM jest platformą do szeroko zakrojonej współpra-
cy, szczególnie w obszarze zintegrowanego transportu. Metropolia 
GZM stawia na elektromobilność oraz nowoczesne i innowacyjne  
rozwiązania, które przyczyniają się do podnoszenia jakości życia miesz-
kańców, również poprzez dbałości o środowisko naturalne i powietrze.

Warszawa, 2019
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Wprowadzenie
Zmieniający się klimat to obecnie jedno z głównych wyzwań naszej cywilizacji. W Polsce coraz częściej 
obserwujemy zjawiska, które nie tak dawno temu można było kwalifikować jako anomalie. Powtarzające 
się susze, fale upałów czy gwałtowne zjawiska pogodowe uświadamiają nam jednak, że zmiany klimatu 
postępują w niepokojącym tempie.

Debata na temat polityki klimatycznej w Polsce od lat koncentruje się wokół energetyki i dużego 
przemysłu. Warto jednak pamiętać, że to niejedyne sektory gospodarki emitujące gazy cieplarniane. 
Oprócz nich negatywny wpływ na klimat mają też rolnictwo, budownictwo i transport.

Ten ostatni jest obszarem odpowiedzialnym za około 15 proc. emisji gazów cieplarnianych w Polsce. 
Co więcej, emisja w tym sektorze – wraz ze wzrostem mobilności Polaków i zwiększeniem ilości prze-
wożonych towarów – szybko rośnie. Nie odpowiada temu odpowiedni wzrost udziału kolei i transportu 
zbiorowego w liczbie pasażero- i tonokilometrów. Obie te tendencje mają negatywny wpływ na klimat.

Działania mające na celu walkę ze zmianami klimatu prowadzone są na szczeblu międzynarodowym.  
W ramach ONZ toczą się negocjacje, które doprowadziły m.in. do podpisania w 2015 r. globalnego porozu-
mienia w Paryżu. Zobowiązuje ono większość państw świata (z ważnym wyjątkiem USA) do podejmowania 
skrojonych na swoją miarę wysiłków na rzecz ochrony klimatu. Polskę obowiązują cele polityki klimatycznej 
Unii Europejskiej, która bierze udział w światowych negocjacjach w imieniu wszystkich państw członko-
wskich. Zgodnie z nimi wszystkie państwa UE powinny razem zredukować emisje CO2 do 2030 r. o 40 proc. 
względem 1990 r. Oprócz celu ogólnego dla wszystkich, w niektórych sektorach gospodarki poszczególnym  
państwom przypisano cele szczegółowe. Polska musi zredukować emisje z budownictwa,  
transportu i rolnictwa o 7  proc. w l atach 2005–2030. Biorąc pod uwagę rosnące emisje z transportu, 
będzie to jednak niezwykle trudne. Warto przy tym zaznaczyć, że niewypełnienie celów oznacza nałożenie 
na kraj wysokich kar finansowych.

Cele polityki klimatycznej wyznaczone na rok 2030 to jednak nie wszystko. Nowa Komisja Europejska, 
która rozpocznie swoje prace najpewniej z początkiem 2020 roku, już zapowiedziała plan przyjęcia celu 
neutralności klimatycznej UE na rok 2050. Oznacza to nie tylko wdrożenie zeroemisyjnego transportu  
w roku granicznym, ale prawdopodobnie konieczność wprowadzenia zakazu rejestracji pojazdów  
z silnikami spalinowymi ok. 2035 roku.

Mieszkańcy Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii (GZM) od lat borykają się z problemami wynikają-
cymi z zanieczyszczenia powietrza. Brak zdecydowanych działań w tym obszarze może przełożyć się na 
przyspieszoną depopulację metropolii i odpływ najzdolniejszych kadr, a w dłuższym okresie negatywnie 
wpłynąć na sytuację gospodarczą regionu.

To właśnie w takich realiach GZM będzie musiała prowadzić politykę transportową. Rewolucja, jaką 
dziś wydaje się elektromobilność, niebawem stanie się koniecznością. Co więcej, dzięki odpowiedniemu 
zaplanowaniu i przeprowadzeniu elektryfikacji transportu oraz budowie ekosystemu elektromobilności na 
terenie GZM metropolia nie tylko wypełni cele polityki unijnej, ale też znajdzie się w awangardzie regionów, 
które – poprawiając warunki życia swoich mieszkańców – jeszcze na niej skorzystają.
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1Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia 1
Ustawa powołująca Górnośląsko-Zagłębiowską Metropolię (GZM) została podpisana 4 kwietnia 2017 r.  
w Katowicach. Precyzuje ona zakres działania związku metropolitalnego i jego zadania. Zgodnie z Art. 12. 
1. ustawy o GZM Związek metropolitalny wykonuje zadania publiczne w zakresie m.in. planowania, koor-
dynacji, integracji oraz rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kole-
jowego oraz innego transportu szynowego, a także zrównoważonej mobilności miejskiej oraz w zakresie 
metropolitalnych przewozów pasażerskich. Oficjalnie, GZM rozpoczęła realizację powierzonych jej zadań 
1 stycznia 2018 r.

 

Zgodnie z zapisami dokumentów strategicznych GZM, Metropolia chce brać aktywny udział w procesie 
budowania gospodarki opartej na wiedzy; koordynować współpracę podmiotów działających na jej terenie; 
inspirować rozwój branż kluczowych na jej obszarze. Widzi także potencjał we współpracy na linii biznes-
nauka-samorząd i wspólnych działaniach z instytucjami otoczenia biznesu oraz uczelniami wyższymi.

Jedną z ambicji GZM jest stymulowanie na terenie Metropolii projektów z zakresu elektromobilności.  
Biorąc pod uwagę przedstawioną powyżej charakterystykę GZM ale też istniejącą infrastrukturę transpor-
tową, biznesową i naukową oraz dostępne kadry jest to wybór jak najbardziej uzasadniony. Rozwijanie 
kompetencji GZM w kierunku szeroko rozumianego ekosystemu elektromobilności ma też swoje uza-
sadnienie w legislacji. Wśród kompetencji, które posiada GZM na mocy prawa, są bowiem te dotyczące 
organizacji transportu zbiorowego.

Obszar Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii obejmuje ponad 
2,5 tys. km2. W jej skład wchodzi 41 miast i gmin, które zamie-
szkuje ok. 2,3 mln ludzi. Na terenie GZM działa ok. 240 tys. firm  
i przedsiębiorstw, które wytwarzają ok. 8 proc. polskiego PKB.

Infrastruktura transportowa 1.1
Punktem wyjścia do oceny potencjału rozwoju sektora elektromobilności w GZM jest ocena istniejącej 
infrastruktury transportowej. To ona będzie wykorzystywana w transformacji w kierunku technologii  
e-mobility.

GZM leży na skrzyżowaniu dwóch transeuropejskich szlaków komunikacyjnych: E40 Francja-Rosja i E75 
Norwegia-Kreta. Węzeł Gliwice-Sośnica łączący autostrady A1 i A4 jest największym węzłem drogowym  
w Europie. Szybki przejazd między miastami GZM zapewnia Drogowa Trasa Średnicowa. To w dużej mie-
rze dzięki infrastrukturze drogowej GZM całe województwo śląskie ma najwyższą w kraju gęstość auto-
strad i dróg ekspresowych.

Dobrze rozwinięta jest również infrastruktura kolejowa. Katowice są połączone z jej wykorzystaniem  
z niemal wszystkimi stolicami województw ale też ze stolicami Austrii, Czech, Niemiec i Rosji. Krzyżują się 
tu dwa europejskie korytarze transportowe: Drezno-Kijów-Moskwa i Gdynia-Wiedeń-Rijeka. Przez obszar 
GZM przebiega kilkadziesiąt linii kolejowych, a węzeł kolejowy w Tarnowskich Górach jest największą  
w Polsce (i jedną z największych w Europie) stacją rozrządową. Dodatkowym atutem jest terminal przeła-
dunkowy w Sławkowie, który znajduje się na styku najdalej na zachód wysuniętego odcinka linii kole-
jowych o szerokim rozstawie toru (1520 mm) i linii normalnotorowej (1435 mm).

Na terenie GZM działa Międzynarodowy Port Lotniczy „Katowice” w Pyrzowicach, jeden z krajowych 
liderów wśród lotnisk regionalnych (m.in. pierwsze miejsce w obsłudze czarterów i transportu cargo).  
W 2018 roku katowickie lotnisko obsłużyło 4,8 miliona pasażerów, co zapewnia mu 4. miejsce w Polsce. 
Skomunikowanie portu z 8 głównymi miastami GZM przez cztery czynne całą dobę linie lotniskowe, czyni 
go integralną częścią systemu komunikacyjnego Metropolii.
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portów w zachodniej Europie. Po modernizacji w 2017 roku gliwicki port jest najnowocześniejszym por-
tem śródlądowym w Polsce, połączonym m.in. z terminalem kontenerowym i wolnym obszarem celnym. 
Obecnie może on przeładowywać 1,6 miliona ton towarów rocznie. Kolejny etap jego rozwoju zależy od 
realizacji innego europejskiego projektu, “Wodnego korytarza Dunaj-Odra-Łaba”, zaczynającego się także 
w Gliwicach. 

Lokalizacja, gęstość i jakość infrastruktury powodują, że GZM przoduje w usługach transportowych.  
Tylko w Katowicach w 2018 roku działało aż 75 firm tej branży. Metropolia jest też największym polskim 
ośrodkiem ekspedycji i importu towarów - to tutaj nadaje się 13,1 proc. całego towaru ekspediowanego  
z kraju.

Transport publiczny1.2
Swoboda i szybkość przemieszczania się jest warunkiem rozwoju gospodarczego każdej metropolii,  
a w konurbacji katowickiej - ze względu na jej układ przestrzenny - jest to szczególnie widoczne. Transport 
publiczny na tyle sprawny, by stać się alternatywą dla indywidualnego ruchu samochodowego, jest prio-
rytetem GZM. 

Prawne uwarunkowania funkcjonowania transportu publicznego na obszarze GZM wynikają przede 
wszystkim z ustawy o publicznym transporcie zbiorowym. Ustawa ta określa zasady organizacji  
i funkcjonowania regularnego przewozu osób w publicznym transporcie zbiorowym oraz zasady finanso-
wania przewozów użyteczności publicznej. Definiuje też podstawowe podmioty biorące udział w procesie 
organizacji i realizacji transportu publicznego i relacje pomiędzy nimi. Zgodnie z przepisami związek me-
tropolitalny jest organizatorem transportu publicznego. Do jego zadań należy przede wszystkim planowa-
nie rozwoju transportu i bieżące nim zarządzanie. 

Początkowo transport publiczny na obszarze gmin członkowskich GZM – autobusowy, tramwajowy  
i trolejbusowy – był organizowany przez trzy podmioty: Komunikacyjny Związek Komunalny GOP (KZK 
GOP), Miejski Zarząd Komunikacji w Tychach (MZK) i Międzygminny Związek Komunikacji Pasażerskiej 
w Tarnowskich Górach (MZKP). Od 1 stycznia 2019 roku te firmy zostały zintegrowane w jeden podmiot, 
czyli Zarząd Transportu Metropolitalnego (ZTM). Powstanie ZTM było bardzo istotne z punktu widzenia 
zarządzania. W ten sposób łatwiej budować spójną i jednolitą ofertę dla całej metropolii, co jest poważnym 
wyzwaniem. Każdego dnia na ulice GZM wyjeżdża ponad tysiąc pojazdów komunikacji miejskiej, które 
obsługują prawie 7 tys. przystanków. Rocznie pokonują ponad 100 mln kilometrów.

Jeszcze przed powstaniem ZTM, w 2018 roku, na terenie GZM wprowadzone zostały wspólne taryfy  
i bilety dla wszystkich przewoźników – „Metrobilet” umożliwia korzystanie ze wszystkich środków  
transportu publicznego na terenie GZM (łącznie z pociągami Kolei Śląskich), co rozpoczyna w metropolii 
drogę ku koncepcji Mobility-as-a-Service (MaaS, „mobilność jako usługa”). Od początku 2018 roku wpro-
wadzono również bezpłatne przejazdy dla dzieci i młodzieży do 16. roku życia, których celem jest pro-
mowanie transportu publicznego i budowanie nawyków proekologicznych. Ulgą zostało objętych około 
200 tys. osób.

Infrastruktura lotniskowa to jednak nie tylko duże porty. W GZM takim 
obiektem jest też lotnisko Gliwice -Trynek należące do Aeroklubu  
Gliwickiego. Po zakończeniu trwającej właśnie modernizacji otrzyma ono 
tzw. status LUPOC (“lotnisko publiczne o ograniczonej certyfikacji”), co 
umożliwi mu obsługę lotów biznesowych i małego ruchu cargo. W 2019 
roku na gliwickim lotnisku lądował niewielki elektryczny samolot Pipistrel 
Alpha Electro obsługujący do Fortum, innowacyjnej firmy energetycznej  
z Finlandii. Promował on w Polsce elektromobilność powietrzną. Na razie 
jest to nowinka, ale w ciągu kilkunastu lat bezemisyjne przeloty regionalne 
staną się szansą rozwoju dla lotnisk takich, jak gliwickie. 

Transport rzeczny na obszarze GZM ma charakter typowo towarowy. 
Port Gliwice rozpoczyna Odrzańską Drogę Wodną - europejski projekt 
umo żliwiający transport towarów ze Śląska do Szczecina i Świnoujścia,  
a dzięki połączeniu z kanałem Odra-Sprewa i Odra-Hawela - także do 
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Z punktu widzenia norm emisji spalin, jakie spełniają autobusy firm organizujących transport publiczny na 
terenie GZM, najlepszymi wynikami mogło pochwalić się MZK Tychy. Według danych za styczeń 2016 r. 
udział procentowy pojazdów spełniających wyższe niż Euro IV normy emisji spalin wynosił ponad 67 proc.

Ze względu na kompetencje, jakie posiada GZM w zakresie organizowania transportu zbiorowego  
i średnią emisyjność autobusów we flotach przewoźników związku metropolitalnego, ich elektryfikac-
ja pozwoli na znaczne obniżenie emisyjności. Uczestnictwo gmin GZM w rządowym programie E-bus  
i wysiłki na rzecz demonstracji technologii wodorowej są krokami w dobrym kierunku i powinny docelowo 
doprowadzić do osiągnięcia zeroemisyjności transportu autobusowego na terenie metropolii.

W styczniu 2019 roku naukowcy z Politechniki Śląskiej zaprezentowali koncepcję budowy Kolei Metropoli-
talnej, która do 2039 roku ma się stać „kręgosłupem” transportu publicznego w GZM. Zbudowanie sprawnie 
działającego systemu Kolei Metropolitalnej to zadanie na wstępnym etapie realizacji, ale metropolia już 
teraz wspiera rozwój kolei. Pasażerowie mogą korzystać ze wspólnego biletu miesięcznego na pocią-
gi Kolei Śląskich, autobusy, tramwaje i trolejbusy. Poza tym, metropolia przekaże Dąbrowie Górniczej 26 
mln zł dofinansowania na inwestycje kolejowe, które mają duże znaczenie dla ruchu aglomeracyjnego  
i przyszłej Kolei Metropolitalnej.

Ruch rowerowy1.3
GZM promuje ruch rowerowy jako równorzędny do samochodowego sposób przemieszczania się na 
mniejszych odległościach. Nie jest to integralna część transportu publicznego ale jego uzupełnienie. Obec-
nie na terenie GZM działa 7 systemów rowerów miejskich (Chorzów, Gliwice, Katowice, Siemianowice 
Śląskie, Sosnowiec, Tychy, Zabrze). Są one zintegrowane - rower wypożyczony w jednej miejscowości 
można oddać w drugiej. 

Na rok 2021 zaplanowano uruchomienie Roweru Metropolitalnego GZM - największej w Polsce wypoży-
czalni rowerów miejskich, udostępniającej nawet 10.000 pojazdów. W przeciwieństwie do dzisiejszych 
systemów mają to być rowery elektryczne, co ułatwi ich wybór na dłuższe dystanse i używanie przez 
seniorów. Na razie GZM odebrał pierwszą partię zamówionych rowerów, przeznaczonych dla służb komu-
nalnych i policji - będzie to zarówno praktyczny test pojazdów, jak i jeszcze jedna forma promocji ruchu 
rowerowego. 

Do zmiany nawyków i upowszechnienia ruchu rowerowego niezbędna jest też bezpieczna infrastruktura 
drogowa. GZM zaplanowała sieć dróg rowerowych (oddzielonych od ruchu pieszego i samochodowego) 
oraz zaproponowała gminom jednolite standardy ich budowy. 

Rynek pracy i kadry1.4
GZM może się pochwalić niską stopą bezrobocia – około jedną czwartą niższą od średniej krajowej, 
która w sierpniu 2019 r. wyniosła 3,3 proc. Z kolei przeciętne miesięczne wynagrodzenie należy tu do naj-
wyższych w Polsce. Wśród miast wojewódzkich Katowice zajmują pod tym względem trzecie miejsce  
w Polsce (zarobki o 15 proc. wyższe niż w całym kraju), a całe województwo – drugie.

Eksperci Banku Millenium, badający wielowymiarowy potencjał innowacyjności regionów Polski [1] za  
bariery rozwoju uznali mały odsetek studentów, depopulację i niski poziom aktywności zawodowej[2]. 
Zdaniem badaczy władze regionu powinny w jeszcze większym stopniu wspierać tzw. inteligentne spec-
jalizacje (m. in. energetykę i technologie informacyjne, związane z elektromobilnością) oraz nadal za-
chęcać do tworzenia start-upów.

[1] “Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów”
[2] Współczynnik aktywności zawodowej to odsetek osób aktywnych zawodowo w ogólnej liczbie ludności powyżej  
      15 roku życia. W województwie śląskim jest on najniższy w całym kraju (53,2%). Nie ma on związku ze stopą  
      bezrobocia, która na Śląsku jest jedną z najniższych w Polsce.
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Edukacja1.5
GZM jest jednym z głównych centrów akademickich kraju. Działa tu 28 szkół wyższych, w tym cztery naj-
większe uczelnie województwa śląskiego: Uniwersytet Śląski w Katowicach, Politechnika Śląska (Gliwice), 
Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach i Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach (jedna z czterech 
polskich uczelni wpisana na tzw. Listę Szanghajską). Specyfiką regionu jest policentryczne rozmieszczenie 
instytucji naukowych (w Katowicach i Gliwicach oraz Sosnowcu, Bytomiu i Zabrzu). Katowice są też  
w ścisłej czołówce polskich miast akademickich wymienionych w międzynarodowych rankingach uczelni 
(wyższą pozycję ma tylko Warszawa). 

Prawie połowa z blisko 111  
tysięcy studentów kształci się na 
terenie GZM w specjalnościach 
szczególnie ważnych dla  
pracodawców obsługujących 
biznes: inżynierii, informatyce  
i zarządzaniu.

Warto zauważyć, że prawie połowa z blisko 111 tysięcy studentów kształci się na terenie GZM w specjal-
nościach szczególnie ważnych dla pracodawców obsługujących biznes: inżynierii, informatyce i zarządza-
niu. Poszczególne kierunki studiów (m.in. inżynieria środowiska i logistyka na Politechnice Śląskiej  
w Gliwicach czy kierunki ekonomiczne na Akademii WSB w Dąbrowie Górniczej) są klasyfikowane  
w rankingach jako najlepsze w Polsce [3]. 

W GZM studenci kształcą się też w dziedzinach bezpośrednio związanych z elektromobilnością. 
Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach w ramach kierunku Mechatronika prowadzi specjalność  
„Samochody elektryczne i hybrydowe” przeznaczoną dla przyszłych projektantów pojazdów. Powstają  
też klasy patronackie w szkołach branżowych – dzięki nim szkoły mogą kształcić na odpowiednim poziomie,  
a firmy zyskać kompetentnych pracowników. W GZM Grupa Tauron utworzyła tego rodzaju klasy  
w szkołach kształcących m.in. techników energetyków, elektryków, elektroników i mechatroników. W tym 
kontekście warto wspomnieć, że w metropolii działa aż 84 szkół branżowych.

Kultura wspierania innowacyjnych przedsięwzięć1.6
Transformacja gospodarcza aglomeracji katowickiej jest często podawana jako wzór do naśladowa-
nia. Po zapaści z lat 90. XX wieku – spowodowanej zamknięciem wielu kopalń – aglomeracja katowicka 
zaczęła się intensywnie przekształcać. Zmiany dotknęły wielu dziedzin m.in. struktury ekonomicznej, ładu 
przestrzennego i stanu środowiska naturalnego. Obszary zniszczone działalnością górniczą są rekulty-
wowane, budynki i tereny poprzemysłowe zmieniają swoje przeznaczenie. 

[3] Źródło: ranking studiów inżynierskich Fundacji Edukacyjnej “Perspektywy” za rok 2018, ranking “Rzeczpospolitej” 
      z 2018 r.
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Szczególnie szybko rozwija się sektor usług dla biznesu. Tylko w latach 2016–2018 zatrudnienie wzrosło 
w nim o 30 proc. Na terenie GZM swoje oddziały mają liczne firmy z branży IT: Capgemini, IBM, ING  
Services, Comarch, Euvic i SAP. W Katowicach działa też PwC Service Delivery Centre (SDC) świadczący 
usługi z zakresu audytu, doradztwa podatkowego i backoffice. Warto odnotować, że dwie trzecie pracow-
ników SDC dojeżdża do pracy spoza obszaru metropolii, co jest możliwe dzięki dogodnej infrastrukturze 
transportowej.

Gospodarka na obszarze GZM przekształca się stopniowo w kierunku Przemysłu 4.0 (opartego na  
nowoczesnych technologiach, automatyzacji, cyfryzacji i wysokich kwalifikacjach pracowników).  
Elektromobilność doskonale wpisuje się w ten trend.

Katowicka Specjalna 
Strefa Ekonomiczna

350 podmiotów 
32 mld PLN inwestycji 

75 tys. miejsc pracy

Ważnym elementem wsparcia restrukturyzacji re-
gionu jest Katowicka Specjalna Strefa Ekonomicz-
na (KSSE) ustanowiona do końca roku 2020. SSE 
umożliwiają firmom działalność na preferencyjnych 
warunkach m.in. poprzez zwolnienia z podatku do-
chodowego i dostęp do infrastruktury. Obszar kato-
wickiej strefy nie pokrywa się z terenem GZM, choć 
spośród czterech podstref KSSE trzy leżą na obszarze 
metropolii. Ze względu na położenie, infrastrukturę  
i otoczenie biznesowe są one uznawane za jedne  
z najatrakcyjniejszych obszarów inwestycyjnych na 
świecie [4]. Do dyspozycji potencjalnych inwestorów 
jest jeszcze teren o powierzchni 1000 ha.

Do tej pory 350 podmiotów zainwestowało w KSSE 
ponad 36 mld zł i utworzyło 80 tys. nowych miejsc 
pracy, głównie w sektorze motoryzacyjnym (ponad 
60 proc.). W latach 2013–2016 liczba pracowników 
zatrudnionych w całym woj. śląskim w tej branży  
wzrosła o 11 tys. osób (23 proc.) i wynosi obecnie  
ok. 59 tysięcy.

Inwestujące w KSSE małe i średnie firmy 
mogą skorzystać z pomocy Śląskiego  
Centrum Kompetencji Przemysłu 4.0 
(ŚCKP) utworzonego z inicjatywy Politech-
niki Śląskiej i KSSE. ŚCKP wraz ze swoimi 
partnerami identyfikuje wyzwania i anali-
zuje możliwości, jakie stoją przed firmami,  
a następnie przeprowadza je przez cały pro-
ces transformacji cyfrowej.

[4] Business Financial Times - Global Free Zones of the Year 2015, 2016, 2017.
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ŚLĄSKIE CENTRUM KOMPETENCJI PRZEMYSŁU 4.0 OFERUJE  
WSPARCIE W NASTĘPUJĄCYCH OBSZARACH:

THE SILESIAN INDUSTRY 4.0 COMPETENCE CENTRE
OFFERS SUPPORT IN THE FOLLOWING FIELDS:

1 2 3

4 5 6

7 8 9

OBLICZENIA W CHMURZE
CLOUD COMPUTING

BIG DATA
I ANALITYKA
BIG DATA AND

ANALYTICS

AUTONOMICZNE ROBOTY
AUTONOMOUS ROBOTS

TECHNOLOGIE PRZYROSTOWE
ADDITIVE TECHNOLOGIES

PIONOWA I POZIOMA
INTEGRACJA

SOFTWARE’OWA
HORIZONTAL AND VERTICAL

SOFTWARE INTEGRATION

PRZEMYSŁOWY INTERNET
RZECZY

INDUSTRIAL INTERNET 
OF THINGS

ROZSZERZONA RZECZYWISTOŚĆ
AUGMENTED REALITY

CYBER BEZPIECZEŃSTWO
CYBER SECURITY

SYMULACJE LINII
I PROCESÓW PRODUKCYJNYCH

SIMULATIONS OF MANUFACTURING 
LINES AND PROCESSES

Wsparciem dla firm z branży motoryzacyjnej i zaawansowanych technologii jest z kolei Klaster Sile-
sia Automotive & Advanced Manufacturing (SA&AM). Skupia on ponad 70 firm i dziewięć jednostek  
naukowych, które chcą wspólnie stworzyć środkowoeuropejski ośrodek rozwoju sektora  
motoryzacyjnego.

GZM współpracuje też z innymi ośrodkami i sektorem prywatnym nad wdrożeniami rozwiązań tzw.  
inteligentnego miasta (smart city). Pionierską inicjatywą na tym polu było podpisanie przez miasto Tychy, 
GZM i firmę Orange Polska umowy w sprawie pilotażowego wprowadzania instalacji inteligentnego  
oświetlenia ulic, zdalnej rezerwacji miejsc parkingowych i monitoringu jakości powietrza.
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Ramy prawne dla rozwoju elektromobilności w Polsce określa ustawa, z 11 stycznia 2018 r.  
o elektromobilności i paliwach alternatywnych [5]. Ustawa przewiduje system zachęt dla użytkowników 
m.in. zniesienie akcyzy na samochody elektryczne i hybrydy plug-in (PHEV), zwolnienie ich z opłat za 
parkowanie i większe odpisy amortyzacyjne dla firm. Zakłada też m.in. budowę sieci infrastruktury ła-
dowania w aglomeracjach, na obszarach gęsto zaludnionych i wzdłuż transeuropejskich drogowych ko-
rytarzy transportowych. Rząd planuje także powstanie do końca 2020 r. sześciu tys. punktów ładowania 
energią elektryczną o normalnej mocy i 400 punktów ładowania dużej mocy. Obowiązek budowy punktów 
ładowania spoczywa obecnie na samorządach, ale w przypadku gdy te nie zrealizują celów obowiązek ten 
bez sankcji przechodzi na operatorów systemów dystrybucyjnych.

[5] Dz. U. 2018, poz. 137.

2Podstawy rozwoju elektromobilności w Polsce i UE 2

Polskie dokumenty strategiczne i regulacje2.1
Elektryfikacja polskiego transportu kołowego jest jednym z najważniejszych priorytetów gospodarczych 
rządu. Działania w kierunku rozwijania elektromobilności opisane są w dwóch dokumentach pro-
gramowych przyjętych przez Radę Ministrów w 2017 roku: „Krajowych ramach w zakresie rozwoju infra-
struktury paliw alternatywnych” i „Planie rozwoju elektromobilności w Polsce”. Zgodnie z nimi w Polsce  
w 2025 roku liczba aut elektrycznych ma sięgnąć nawet miliona egzemplarzy. Te ambitne założenia 
zmieniła nowa strategia zrównoważonego rozwoju transportu do 2030 roku, która zakłada wzrost floty 
samochodów elektrycznych i hybrydowych do ok. 600 tys. sztuk w 2030 r.

W grupie aglomeracji, na które ustawa nakłada obowiązek rozwijania punktów ładowania, znajdują się 
następujące miasta GZM: Katowice, Sosnowiec, Gliwice, Zabrze, Bytom, Ruda Śląska, Tychy i Dąbrowa 
Górnicza.

Powyższe przykłady to jedynie kilka wybranych projektów, które dotyczą technologii zeroemisyjnego 
transportu. W 2018 roku na terenie GZM znajdowało się prawie 300 jednostek badawczych. W pod-
regionach bytomskim, gliwickim, katowickim i sosnowieckim istnieją parki naukowo-technologiczne  
i funkcjonują liczne klastry: Euro-Centrum Klaster Technologii Energooszczędnych, Pierwszy Polski Klaster 
Budownictwa Pasywnego i Energooszczędnego, Śląski Klaster Wodny, Śląski Klaster Gospodarki Odpa-
dami, Śląski Klaster IT, Śląski Klaster Nano i Klaster Maszyn Górniczych. Dzięki nim spółki tworzą nowo-
czesne rozwiązania dla regionu i zapewniają intensywny transfer wiedzy.
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Obecnie na terenie kraju dostępnych jest jedynie około 800 publicznych stacji ładowania. Analizy poka-
zują, że by w pełni wykorzystać potencjał rozwoju rynku, nie wystarczy zrealizować celów wynikających 
z ustawy. Zgodnie z wynikami analizy Fundacji Promocji Pojazdów Elektrycznych i Cambridge Econo-
metrics „Napędzamy polską przyszłość” do utrzymania tempa rozwoju elektromobilności potrzebnego 
do realizacji celów rządowych konieczne będzie wybudowanie około 127 tysięcy punktów ładowania 
do 2020 roku i trochę poniżej jednego miliona do roku 2025. Oznacza to nie tylko konieczność stworze-
nia ambitnego programu inwestycyjnego w infrastrukturę, ale również modernizacji sektora energe-
tyki, poprawy systemów przesyłu i dystrybucji energii elektrycznej oraz wprowadzenia rozwiązań typu 
smart grid i smart metering. Bedzie to miało szczególnie istotne znaczenie dla obszarów tak gęsto  
zaludnionych jak GZM.

Ustawa o elektromobilności nakłada na jednostki samorządu terytorialnego (JST) z liczbą mieszkańców 
powyżej 50 tys. osiągnięcie celu udziału pojazdów elektrycznych we flocie pojazdów użytkowanych na 
poziomie 10 proc. od stycznia 2020 r. i 30 proc. od stycznia 2025 r. Drugim istotnym celem nałożonym na 
JST jest osiągnięcie udziału autobusów elektrycznych we flotach komunikacji miejskiej na poziomie 30 
proc. od stycznia 2028 r. 

Kolejnym istotnym elementem ustawy z punktu widzenia rozwoju transportu zeroemisyjnego na terenie 
GZM są przepisy umożliwiające tworzenie przez samorządy stref czystego transportu. Obecnie w Polsce 
nie funkcjonuje jeszcze ani jedna taka strefa.

5 listopada 2019 roku podpisane zostało rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków udzielania 
wsparcia zakupu nowych pojazdów ze środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu osobom fizy cznym 
niewykonującym działalności gospodarczej i warunków rozliczania tego wsparcia [6] . Rozporządzenie 
umożliwi osobom fizycznym ubieganie się o dofinansowanie zakupu pojazdów elektrycznych i wodor-

Regulacje UE2.2
Polskie regulacje dotyczące rozbudowy infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych wdrażają prze-
pisy uchwalonej w 2014 roku dyrektywy UE o infrastrukturze paliw alternatywnych. Komisja Europejska 
pracuje obecnie nad projektem nowelizacji tej dyrektywy. Nowy projekt zostanie zaprezentowany Parla-
mentowi Europejskiemu i państwom członkowskim w 2020 roku i będzie zawierał ambitniejsze cele roz-
woju infrastruktury ładowania. Komisja Europejska zapewne zrezygnuje z promowania gazu jako paliwa 
alternatywnego. Po nowelizacji dyrektywy nowe cele zostaną nałożone na państwa członkowskie, w tym 
Polskę, prawdopodobnie około 2021 r.

[6] Dokument został skierowany do publikacji w Dzienniku Ustaw
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12 lipca 2019 r. została ogłoszona [7]  dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/1161 z dnia 
20 czerwca 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2009/33/WE w sprawie promowania ekologicznie czystych 
i energooszczędnych pojazdów transportu drogowego, tzw. dyrektywa CVD (Clean Vehicles Directive).  
Ustanawia ona dla każdego z państw członkowskich minimalne udziały w zakresie zamówień publicznych 
na ekologicznie czyste – lekkie i ciężkie (w tym ciężarowe i autobusy) – pojazdy (w dwóch okresach).  
Polska w okresie od sierpnia 2021 roku do grudnia 2025 roku ma osiągnąć 32 proc. udział tego typu po-
jazdów w zamówieniach, a od stycznia 2026 roku do grudnia 2030 roku – 46 proc.

[7] OJ L 188, str. 116

W kwietniu 2009 r. UE przyjęła pierwsze obligatoryjne cele redukcji emisji CO2 dla samochodów pasażer-
skich na lata 2015 i 2021. Cel uzgodniony na 2015 r. oznaczał, że średnia emisja dla wszystkich wypro-
dukowanych przez daną firmę samochodów w tym roku mogła wynieść nie więcej niż 130g CO2 na 
kilometr. Cel wyznaczony na 2021 r. jest dużo ambitniejszy i wynosi 95 g CO2 na kilometr – dane za 
2018 r. pokazują, że średnia emisyjność nowych samochodów w 2018 r. w Europie wyniosła 120 g CO2 
na kilometr. Ponadto, decyzją UE z 17 kwietnia 2019 r. przemysł motoryzacyjny został zobligowany 
do wypełnienia kolejnych celów redukcji. Wynoszą one odpowiednio 15 proc. redukcji CO2 do 2025 r.  
i 37,5 proc. redukcji do 2030 r. od poziomu 95g/km. Wypełnienie tak ambitnych celów będzie wy-
magało produkcji znacznej ilości samochodów elektrycznych. Około roku 2025 będą one już zjawiskiem  
powszechnym.

Nowy Zielony Ład dla Europy (New Grean Deal)2.3
Komisja Europejska pod przewodnictwem Ursuli von der Leyen, proponując Nowy Zielony Ład, stawia poli-
tyki związane z ochroną środowiska i klimatu w centrum swojego programu na lata 2019–2024. Realizacja 
koncepcji neutralnej klimatycznie Europy do roku 2050 będzie zakładać m.in. upowszechnienie technologii 
zeroemisyjnych w transporcie i produkcji energii. Należy pamiętać, że do priorytetów politycznych zostanie 
dostosowany system unijnego finansowania i nowa perspektywa budżetowa Unii. Zapewne pojawią się  
w niej środki na wsparcie szeroko rozumianej infrastruktury transportu zeroemisyjnego. 
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3Megatrendy mogące wpływać na politykę 
transportową

3

Zmiany klimatu i polityka klimatyczna3.1

Obecnie w UE obowiązują cele klimatyczne  
i energetyczne na 2030 r. Najważniejsze z nich 
to redukcja CO2, poprawa efektywności ener-
getycznej i wzrost udziału odnawialnych źródeł 
energii. Nowa Komisja Europejska nie wyklucza 
rewizji celów klimatycznych na bardziej am-
bitne. Bardzo prawdopodobne jest też podjęcie 
zobowiązania o neutralności klimatycznej UE 
do 2050 roku. Oznacza to, że polityka klimatycz-
na będzie w najbliższym okresie zaostrzana. 
Dla GZM jest to wyzwanie ze względu na emi-
syjność polskiej gospodarki i wciąż znaczący 
udział sektora wydobywczego w PKB regionu. 
Zarazem jest to okazja do zielonej transfor-
macji z wykorzystaniem zewnętrznego dofi-
nansowania, które pojawi się wraz z unijnymi 
celami dekarbonizacji.

Dieselgate i niskoemisyjne strefy w miastach3.2
Problem zanieczyszczenia powietrza w centrach miast europejskich wynikający z emisji komunikacyj-
nych staje się coraz bardziej palący. Opinię publiczną zmobilizowała dodatkowo afera “dieselgate”, która 
wybuchła w 2015 r. i uwypukliła problem łamania przez wielu producentów samochodów minimalnych 
wymagań odnośnie emisji szkodliwych substancji do powietrza. Afera dotknęła zwłaszcza samochody  
z silnikiem diesla, których sprzedaż od tego czasu systematycznie spada. 

Trybunału Sprawiedliwości UE potwierdził 22 lutego 2018 r. [8], że Polska nie dopełniła swoich zobo wiązań 
odnosnie dyrektywy ws. jakości powietrza. Komisja wezwała w związku z tym Polskę do usunięcia uchy-
bień. Naruszenia wiążą sie przede wszystkim ze smogiem komunalno-bytowym ale od afery “dieselgate” 
Komisja zaczęła interesować się też smogiem komunikacyjnym. Polska nie jest jedynym państwem  
z naruszeniami. Na różnym etapie postępowania jest 13 państw w związku z przekroczeniem limitów do-
tyczących tlenków azotu i 16 państw w związku z przekroczeniem limitów dotyczących pyłów drobnych [9].

[8] Komisja przeciwko Polsce, C-336/16.
[9] https://europa.eu/rapid/press-release_IP-18-3450_EN.htm
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Grupa miast i państw, 
które ogłaszają plany 

odejścia od silników spa-
linowych rośnie i w naj-
bliższych latach, wraz 
z wzrostem dostępnoś-
ci modeli aut elektry-

cznych, bedzie jeszcze 
przyspieszać.

Problem niskiej jakości powietrza spowodowanej zanieczyszczeniami pochodzącymi z transportu 
wywołuje w całej Europie dyskusje na temat wytyczania stref czystego transportu w miastach i zaka-
zów rejestracji pojazdów z silnikami wysokoprężnymi i benzynowymi. Najambitniejszy program w tym 
względzie ogłosiła Norwegia, która zamierza od 2025 roku zakazać rejestracji samochodów z silnikami 
wewnętrznego spalania. Grupa miast i państw, które ogłaszają plany odejścia od silników spalinowych, 
rośnie i w najbliższych latach – wraz z upowszechnianiem się aut elektrycznych – wzrost ten będzie 
jeszcze przyspieszać. W tym kontekście warto jednak pamiętać, że brak regulacji na szczeblu europej-
skim może doprowadzić do niekontrolowanego przepływu starych, niespełniających norm samochodów  
z Europy Zachodniej na wschód, w tym do Polski. 

Motoryzacja3.3
Sektor motoryzacyjny przechodzi głęboką transformację. Ten jeden z najbardziej tradycyjnych sek-
torów przemysłu, wytwarzający najbardziej kompleksowe produkty, jest pod silną presją zmian techno-
logicznych i nowych trendów konsumenckich. Wpływają one na to jak produkowane i użytkowane są  
samochody [10]. 

Najważniejsze cztery trendy w mo-
toryzacji określane są skrótem CASE 
– od angielskich słów „connected”, 
„autonomous”, „shared” i „electric” 
– oznaczającym samochody komu-
nikujące się ze sobą, autonomiczne, 
współdzielone i elektryczne. Wymie-
nione trendy są ze sobą powiązane 
i wspomagają się nawzajem, co 
jeszcze bardziej przyspiesza zmiany 
w sektorze. 

[10] rEVolucja za kulisami. Jak elektromobilność zmieni rynek dostawców sektora samochodowego,  
         Fundacja Promocji Pojazdów Elektrycznych, Warszawa 2018 r.
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Motoryzacja jest dziś największą i najbardziej produktywną gałęzią polskiej gospodarki. War-
tość produkcji sprzedanej całego przemysłu motoryzacyjnego w 2018 r., czyli zarówno czę-
ści i akcesoriów do pojazdów silnikowych, jak i pojazdów samochodowych, przyczep i naczep  
osiągnęła według GUS-u rekordowe 153,4 mld zł, rosnąc w porównaniu do 2017 r. o 3 proc. Dobry 
wynik branży to zasługa wytwórców części i komponentów motoryzacyjnych, którzy pochwali-
li się przychodem w wysokości 89,3 mld zł. Jednak nie wszystkie wskaźniki sektora wyglądają 
tak dobrze. Wartość produkcji samochodów w 2018 roku spadła o 2 proc. Spadał też eksport.  
W styczniu 2019 roku jego wartość wyniosła 2,09 mld euro, to o 1,8 proc. mniej wobec stycznia 
zeszłego roku [11]. Rok do roku, nieznacznie zmniejszyło się też zatrudnienie. 

Spowolnienie w branży to m.in. wynik wprowadzenia nowych testów i sposobu pomiaru emisji  
z samochodów. To jednak dopiero preludium do rewolucji, jaka czeka motoryzację w związku ze 
wspomnianymi trendami CASE i obowiązkami redukcji emisji CO2. 

Samochód elektryczny zawiera ok. 30 proc. mniej części w porównaniu do auta spalinowego, a mniejsza 
liczba elementów ruchomych zmniejsza wymagania serwisowe. Zmiana w kierunku pojazdów autono-
micznych i połączonych będzie zmieniać wymagania branży w stosunku do poddostawców i pracow-
ników. Podobnie sytuacja wygląda w przypadku zastąpienia silnika spalinowego baterią, czyli elementów 
mechanicznych produktami chemicznymi. To wszystko sprawia, że firmy motoryzacyjne muszą wydawać 
ogromne środki na przestawienie się z produkcji samochodów tradycyjnych na samochody CASE. Muszą 
też dostosować się do nowych, ostrzejszych regulacji w zakresie emisji CO2, ponieważ ich niewypełnienie 
będzie groziło nałożeniem wielomiliardowych kar [12] .

Demografia3.4
Globalnym problemem, który będzie też oddziaływał na rozwój systemów transportowych, jest proces 
starzenia się społeczeństw. W najbliższych latach w Polsce spodziewany jest intensywny wzrost liczby 
osób w wieku emerytalnym. Co więcej, zjawisko to będzie spotęgowane ustawowym obniżeniem wieku 
przejścia na emeryturę. Jeśli chodzi o GZM, na koniec 2016 roku liczba osób w wieku 55+ wynosiła ok.765 
tys., co stanowiło prawie 34 proc. ogółu mieszkańców metropolii. 

Wbrew trendom światowym, gdzie aglomeracje średnio zyskują na liczebności, województwo śląskie się 
wyludnia. Zgodnie z danymi GUS w latach 2010–18 tylko Katowice straciły aż 16,9 tys. mieszkańców.

Osoby starsze istotnie zmieniają swoje zachowania komunikacyjne. Przede wszystkim podróżują mniej, 
np. nie dojeżdżają do pracy. Często ze względów zdrowotnych rezygnują też z samodzielnego prowadze-
nia pojazdów. Jednocześnie dochody seniorów są niższe. Rosną za to oczekiwania wobec transportu 
publicznego. Wyludnianie się GZM bez wątpienia będzie miało wpływ na politykę transportową metropolii. 

[11] Motoryzacyjny eksport hamuje, Marcin Bołtryk, Puls Biznesu, opublikowano: 24-04-2019.
[12] Unijne cele oznaczają dominację aut elektrycznych, Krzysztof Bolesta, Gazeta Prawna, 
         opublikowano: 29.08.2019.
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E-commerce3.5
Internet w radykalny sposób zmienia nasze zwyczaje zakupowe. Eksperci prognozują, że globalnie 
sprzedaż online wzrośnie o ponad 260 proc. w latach 2014–2021[patrz wykres: globalna sprzedaż  
e-commerce w latach 2014-2021]. Już dziś co piąty dolar przeznaczany na zakupy wydawany jest online. 

Ten globalny trend dotyczy też polskiego rynku. Wartość handlu internetowego w Polsce wynosi obecnie 
58 miliardów złotych. Liczba ta rośnie w naszym kraju w tempie 16 proc. rocznie. Już 8 proc. wszystkich 
sprzedaży odbywa się w internecie [13] . 

Rosnący rynek e-commerce powoduje widoczny wzrost liczby przesyłek dostarczanych każdego dnia, 
a co za tym idzie wzrost ruchu na ulicach związanych z dostawami. Dodatkowy ruch powodowany jest 
nieobecnością adresata. Stwarza ona konieczność powtórnego dostarczenia przesyłki. W niektórych 
przypadkach kurier musi odwiedzić adresata aż trzy razy. Problem powtórnej dostawy dotyczy około 20–
30 proc. wszystkich odbiorców [14] .Nasilenie ruchu powoduje dodatkowe obciążenie infrastruktury dro-
gowej, generuje korki i zwiększa emisje.

[13] Czy warto wchodzić w handel w Internecie w 2019 r.?, https://sekretyhandlu.pl/ opublikowano: 15.05.2019 r.
[14] https://www.globkurier.pl/blog/ostatnia-mila-problem-ostatniej-mili/
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4Innowacyjne firmy4
Transformacja GZM w kierunku smart city, nowoczesnych technologii przemysłowych i rozwoju projektów 
społecznych pokazuje, że innowacyjność można „wypracować” i pobudzać. W 2018 roku opublikowano 
„Program działań strategicznych Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii do roku 2022”. Wskazano w nim 
szereg trendów globalnych, które powinny znaleźć odzwierciedlenie w regionie. Wśród nich istotne miejsce 
zajęły: zarządzanie przestrzenią i rozwój funkcji metropolitalnych, gospodarka obiegu zamkniętego (GOZ)  
i zarządzanie energią oraz wodą. W programie zaplanowano m.in. modernizację i elektryfikację transportu 
publicznego, zmiany w organizacji ruchu i upowszechnienie współdzielenia pojazdów – w dalszej per-
spektywie także wprowadzenie pojazdów autonomicznych. Te zmiany pozwolą na zmniejszenie kosztów 
transportu ludzi i towarów oraz rozwój technologiczny regionu. W GZM działają już firmy wdrażające tech-
nologie e-mobility. Warto uwzględnić ich doświadczenia w budowaniu kompleksowej strategii transportu 
zeroemisyjnego. 

Na terenie metropolii znajduje się dziś kilkadziesiąt stacji ładowania samochodów elektrycznych. Znacz-
na ich część należy do spółki energetycznej Tauron, która uruchomiła również pilotażowy projekt sieci 
carsharingowej e-Car z dziesięcioma autami elektrycznymi. Dzięki współpracy z ING Bankiem Śląskim 
na ulice Katowic jesienią 2018 roku trafiły pierwsze współdzielone samochody elektryczne. Na terenie 
Śląska działają też usługi car sharingu dostarczane przez Traficar i GreenGoo. Docelowo w ofercie tej dru-
giej firmy zostanie udostępnione ponad 150 samochodów elektrycznych wraz z siecią ładowarek. Katow-
ice plasują się w czołówce, jeśli chodzi o realizację ustawowego obowiązku budowy ogólnodostępnych  
punktów ładowania dla samochodów elektrycznych. Do lutego 2020 roku ma ich na terenie miasta pow-
stać 115.

Aby zapewnić czystą energię dla pojazdów miejskich, 
GZM podpisała porozumienie z PKN Orlen dotyczące 
technologii wodorowych. Efektem współpracy ma być bu-
dowa infrastruktury do ładowania wodoru i opracowanie  
logistyki jego dostaw. PKN Orlen wybuduje w Trzebini insta-
lację do oczyszczania wodoru, który posłuży jako paliwo 
m.in. dla autobusów. Produkcja wodoru ma się rozpocząć 
w 2021 roku. Tym samym GZM stanie się pierwszym re-
gionem w Polsce, w którym dystrybuowany wodór będzie 
wytwarzany lokalnie.

GZM prowadzi też inne działania, które w dłuższej  
perspektywie mają doprowadzić do wyzerowania emisji  
w metropolii. Łączne zaplanowane nakłady na tego typu 
zadania to ok.776 milionów zł w latach 2018–2023 [15]. 
Finansowane projekty to m.in. wymiana autobusów z sil-
nikami diesla na ekologiczne pojazdy bezemisyjne oraz 
budowa infrastruktury ładowania pojazdów elektrycznych 
i hybrydowych (do użytku publicznego i prywatnego). 
Według stanu na koniec września 2019 roku na terenie 
GZM jeździło tylko dziesięć autobusów elektrycznych.  
W Tychach funkcjonuje jednak sieć trolejbusowa, którą na-
leży traktować jako integralną część systemu elektromo-
bilności w GZM.

[15] Uchwała XI/58/2018 Zgromadzenia Górnośląsko-Zagłębiowskiej Metropolii, z dnia 15 października 2018 r. 
         http://fs.siteor.com/metropoliagzm/article_attachments/attachments/185154/original/Uchwa%C5%82a_XI_58_2018.pdf?1
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GZM wspólnie z Zarządem Transportu Metropolitalnego rozpoczęły realizację projektu HARMONY, który 
ma na celu harmonijne połączenie wszystkich środków transportu i możliwych do wdrożenia rozwiązań, 
tak by powstał model sprawnego, efektywnego i ekologicznego transportu. Projekt, finansowany ze środ-
ków programu Horyzont 2020 (największego programu UE w zakresie badań naukowych i innowacji), 
będzie realizowany przy udziale inicjatywy CIVITAS 2020 – sieci miast dla miast dążących do wprowadze-
nia czystszych, zrównoważonych i zintegrowanych rozwiązań transportowych. Dotychczas, w ramach 
CIVITAS 2020 przetestowano i wdrożono ponad 800 rozwiązań w zakresie transportu miejskiego w 80 
europejskich miastach. W prace nad HARMONY zaangażowanych jest 21 partnerów z dziewięciu państw 
– Cypru, Grecji, Hiszpanii, Holandii, Niemiec, Norwegii, Polski, Wielkiej Brytanii i Włoch. Projekt rozpoczął 
się 1 czerwca 2019 roku i potrwa do końca 2022 roku. 

Elementem ekosystemu elektromobilności są też drony. Górnośląsko-Zagłębiowska Metropolia  
w partnerstwie z Urzędem Lotnictwa Cywilnego i Polską Agencją Żeglugi Powietrznej w 2018 roku  
uruchomiły Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). To odpowiedź na rosnący rynek dronów 
i przewidywane w niedalekiej przyszłości zapotrzebowanie na usługi wykonywane przez te urządzenia  
w przestrzeni miejskiej (U-Space). Zróżnicowany kształt terenu, wiele firm związanych z produkcją dronów 
i podzespołów do ich produkcji oraz dostarczających rozwiązań dla lotnictwa bezzałogowego przeważyły 
na korzyść GZM przy wyborze lokalizacji CEDD. 

Ambicją lokalnych władz jest też zbudowanie na terenie metropolii „doliny dronowej”. Powodzenie tego pro-
jektu będzie jednak uzależnione od stworzenia odpowiedniej infrastruktury lotniczej i teleinformatycznej 
zapewniającej bezpieczne wykorzystywanie przestrzeni niskich wysokości. 

Na terenie GZM działają też firmy zajmujące się budowaniem inteligentnych systemów zasilania i maga-
zynowania energii. Należy do nich działający w KSSE BMZ Poland (część BMZ Innovation Group), który 
produkuje w Gliwicach baterie litowo-jonowe wykorzystywane m.in. w pojazdach elektrycznych.

Przyszłość innowacji to także sztuczna inteligencja (AI). Znajdzie ona zastosowanie w wielu dziedzinach, 
w tym tak silnie obecnych w GZM jak usługi dla przemysłu czy przemysł 4.0. Z punktu widzenia niniejszej 
analizy najciekawsze są jednak potencjalne zastosowania w motoryzacji. Samochód przyszłości będzie 
nie tylko elektryczny, ale też autonomiczny. Pojazdy autonomiczne będą albo na stałe skomunikowane 
ze światem zewnętrznym, albo będą prowadziły analitykę na swoim pokładzie. W obu przypadkach  
takie działania jak m.in. rozpoznawanie drogi czy przewidywanie i reagowanie na zachowania innych 
ucze stników ruchu będą wymagać ogromu danych oraz zastosowania technologii uczenia maszynowego  
i sztucznej inteligencji. W aglomeracji katowickiej znajduje się 6 proc. wszystkich polskich firm z branży AI. 
Budowanie ekosystemu elektromobilności powinno uwzględniać także ten segment rynku.
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5E-mobility jako ważny element nowej strategii 
rozwoju GZM

5

Podstawą prawną rozwoju elektromobilności w aglomeracji śląskiej jest artykuł 12 ustawy o związku me-
tropolitalnym. Stanowi on, że metropolia będzie wykonywać zadania z zakresu m.in. planowania, koordy-
nacji, integracji i rozwoju publicznego transportu zbiorowego, w tym transportu drogowego, kolejowego  
i innego transportu szynowego oraz zrównoważonej mobilności miejskiej. Elektromobilność bardzo do-
brze wpisuje się też w cele GZM, w tym m.in. ograniczenie emisji z transportu i rozwój nowoczesnych 
technologii transportowych.

Metropolia wspiera wymianę floty autobusów komunikacji publicznej na elektryczne. W gru-
dniu 2017 roku GZM podpisała porozumienie z Narodowym Centrum Badań i Rozwoju (NCBiR)  
w sprawie udziału w programie Bezemisyjny Transport Publiczny. Zakłada on opracowanie  
i budowę około 1000 dostępnych kosztowo autobusów bezemisyjnych dla polskich miast,  
z których metropolia chciałaby zamówić 300.

GZM angażuje się też w rozwój transportu wodorowego. Podpisany z Orlenem list intencyjny jest 
pierwszym krokiem w tym kierunku. Powołana została też Rada ds. Nowoczesnej Mobilności GZM, która 
łączy przedstawicieli decydentów i podmioty zarówno publiczne, jak i prywatne współtworzące nowo 
czesne rozwiązania mobilne w regionie. Do zadań Rady należeć będzie m.in. opiniowanie inicjatyw i pro-
jektów metropolii związanych z rozwojem mobilności oraz współpraca przy rozwoju koncepcji mobilności 
jako usługi.

Część gmin wchodzących w skład GZM realizuje nałożone na nie obowiązki rozbudowy ogólnodostępnych 
punktów ładowania pojazdów elektrycznych wynikające z ustawy o elektromobilności i paliwach  
alternatywnych oraz cele w zakresie użytkowania pojazdów elektrycznych przez organy administracji 
samorządowej. GZM z kolei realizuje własne cele z zakresu rozbudowy sieci ładowania autobusów.

Na terenie KSSE funkcjonują firmy działające w sektorze elektromobilności jak wspomniana już firma BMZ, 
produkująca baterie litowo-jonowe. Metropolia współpracuje też z sektorem prywatnym przy projektach 
wdrażających elektromobilność w praktyce np. z firmą Tauron Dystrybucja w zakresie sieci ładowania.

Eksperci GZM pracują obecnie nad „Planem zrównoważonej mobilności miejskiej”, który powstaje we 
współpracy ze Związkiem Gmin i Powiatów Subregionu Centralnego. Jego realizacja ma zapewnić mie-
szkańcom miast sprawne i bezpieczne przemieszczanie się. Plan powstaje w ramach projektu realizowa-
nego przez administrację centralną, Komisję Europejską, Inicjatywę Jaspers i Centrum Unijnych Projek-
tów Transportowych. Ma on na celu wsparcie miast w przygotowaniu planów zrównoważonej mobilności 
miej skiej (SUMP). 

Jak pokazuje nasza analiza, władze metropolii wdrażają bądź planują wdrożyć szereg działań w zakresie 
elektromobilności. By w pełni wykorzystać potencjał transformacji technologicznej, jaką niesie ze sobą 
elektryfikacja transportu, konieczne jest przyjęcie kompleksowego planu nakierowanego na budowę 
 łańcucha wartości technologii e-mobility w GZM, który jednak nie zawęża się tylko do tego sektora.
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Strategia powinna brać pod uwagę szersze spektrum aktywności niż tylko te bezpośrednio odnoszące się 
do elektromobilności. Rekomendujemy następujące działania.

1 Przyjęcie dwóch celów redukcji emisji CO2 przez gminy wchodzące w skład GZM w horyzoncie 
roku 2050 – realnego i ambitnego. Ambitny byłby uzależniony od transferu środków z nowych 
mechanizmów finansowania Unii Europejskiej, które mogą pojawić się w najbliższych latach  
w ramach inicjatywy Nowego Zielonego Ładu. 

2 Przyjęcie celu redukcji zanieczyszczeń emitowanych do powietrza z transportu na terenie GZM. 
Sugerujemy wprowadzenie w 2021 r. strefy niskoemisyjnego transportu obejmującego całą 
metropolię, która eliminowałaby z ruchu na terenie metropolii wszystkie pojazdy z normą emisji 
poniżej EURO2 z odpowiednim systemem kompensacji dla najbardziej potrzebujących miesz-
kańców. Działanie strefy byłoby ocenione po roku. Rekomendujemy, by wymogi dla pojazdów ko-
munikacji miejskiej i służb miejskich były wyższe, a w dłuższym okresie np. roku 2035 wypełniały 
cel zeroemisyjności. Tworzenie stref czystego transportu musi odbywać się w ścisłej współpracy 
między władzami samorządowymi i mieszkańcami oraz podmiotami gospodarczymi prowadzą-
cymi działalność na terenie GZM. Odpowiednią platformą takiego dialogu mogłaby być działająca 
już Rada ds. Nowoczesnej Mobilności GZM.

3 Opracowanie „Planu zrównoważonej mobilności miejskiej w GZM” (SUMP). Powinna ona uwzglę-
dniać nie tylko transport publiczny, ale też jego komplementarne elementy, takie jak carsharing 
lub mikromobility włącznie z ruchem rowerowym. Strategia powinna też obejmować sektor 
logistyki ze względu na rolę, jaką odgrywa w gospodarce GZM. Ważnym elementem strategii 
powinien być też transport indywidualny ze wspomnianą już strefą niskoemisyjnego transportu. 
Prace zainicjowane przez GZM w tej sprawie przy asyście JASPERS powinny być kontynuowane.

4 Opracowanie planu współfinansowania ze środków własnych GZM i gmin członkowskich przed-
sięwzięć finansowanych z programów transformacji ku Europie neutralnej klimatycznie np. fundu-
szu Just Transition. Wskazanie obszarów kluczowych i opracowanie listy projektów pomoże GZM 
wypracować priorytety funduszu (dziś praktycznie żaden region nie prowadzi prac w tym zakresie).

5 Program Europejskiego Nowego Zielonego Ładu będzie prawdopodobnie zawierał znaczącą 
pulę środków na finansowanie odnawialnych źródeł energii pochodzących np. z budżetu UE lub 
Europejskiego Banku Inwestycyjnego. W związku z tym władze aglomeracji powinny rozpocząć 
proces planowania rozwoju własnych źródeł energii odnawialnej np. w oparciu o instalacje PV 
umieszczane na dachach budynków użyteczności publicznej w obrębie GZM. Będą one mogły 
być sfinansowane z wykorzystaniem tych środków.

6 Istotną rolę w planowaniu działań horyzontalnych powinna odgrywać działająca już Rada  
ds. Nowoczesnej Mobilności GZM. Rada powinna pełnić funkcję koordynacyjną i opiniodaw czą. 
Ze względu zaś na to, że tak kompleksowy projekt jak transformacja w kierunku e-mobility wy-
maga wsparcia jednej instytucji, Rada powinna otrzymać dodatkowe kompetencje o charakterze 
wykonawczym.

Sugerowane działania horyzontalne służą uwiarygodnieniu zielonej polityki GZM. Mają też ułatwić pozys-
kiwanie funduszy na projekty dekarbonizacyjne, OZE i elektromobilność. Przyjęcie odpowiednio ambi-
tnych celów może też zachęcić do inwestycji na terenie GZM firmy korzystające wyłącznie z odnawial-
nych źródeł energii.

Rekomendacje
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Oprócz działań horyzontalnych proponujemy realizację następujących – służących strategii rozwoju  
e-mobility w GZM – celów szczegółowych:

1 Współpraca z KSSE w kierunku wypracowania oferty nakierowanej na przyciąganie inwestycji  
z zakresu e-mobility. Bardzo ważnym sektorem gospodarki GZM i katowickiej strefy ekono 
micznej jest motoryzacja. Zmiany w sektorze i intensywna elektryfikacja transportu niosą ze sobą 
ryzyko stopniowego podupadania sektora produkcji samochodów z silnikiem spalinowym, a co 
za tym idzie zwiększenia trudności dla dostawców z tego sektora. KSSE powinna zachęcać do  
inwestycji firmy, które zmieniają swój profil w kierunku technologii e-mobility lub działają wyłącznie 
w tym obszarze np. BMZ czy Rafako E-bus.

2 Utworzenie klastra e-mobility wykorzystującego regionalny potencjał biznesu i uczelni wyższych. 
Nowa inicjatywa mogłaby się zająć rozwojem technologii zaawansowanej produkcji przemys-
łowej, technologii bateryjnych, cyberbezpieczeństwa, analizy dużych zbiorów danych, sztucznej 
inteligencji, rozwiązań chmurowych, wreszcie – technologii związanych z internetem rzeczy i 5G. 

3 Eksperci Banku Millennium, badający wielowymiarowy potencjał innowacyjności regionów Polski 
[16] , za mocną stronę GZM uznali przyjazność dla startupów. Proponujemy stworzenie specjal 
nego programu wsparcia startupów w dziedzinie elektromobilności. 

4 Promocja projektów budowy i testowania pojazdów autonomicznych np. w komunikacji pu-
blicznej. Proponujemy wybór zainteresowanych gmin, które na swoim terenie chciałyby udostę-
pnić obszar do testowania nowej technologii transportu.

5 W roku 2018 uruchomiono Centralnoeuropejski Demonstrator Dronów (CEDD). Proponujemy, 
by konsekwentne rozwijać ten projekt, zwłaszcza poprzez stworzenie niezbędnej infrastruktu-
ry lotniczej i teleinformatycznej do bezpiecznego wykorzystywania przestrzeni niskich wysoko-
ści. Proponujemy wdrożenie projektu pilotażowego nakierowanego na sprawdzenie możliwości  
instalowania infrastruktury do ładowania dronów na dachach budynków użyteczności publicznej.

6 Elektryfikacja barek rzecznych do transportu kontenerów postępuje. Jednostkę demonstracyj ną, 
przystosowaną także do rejsu autonomicznego, testuje m.in. holenderska firma Werkina. Bio rąc 
pod uwagę typowo towarowy charakter transportu rzecznego na terenie GZM i istniejące połącze-
nia z kanałem Odra-Sprewa i Odra-Hawela, sugerujemy zainicjowanie projektu elektry cznego 
transportu rzecznego na terenie GZM. Dekarbonizacja transportu rzecznego w najbliższych  
latach może stać się okazją dla podmiotów z GZM do bezemisyjnego transportu towarów do  
i z Niemiec.

[16] “Indeks Millennium 2018 – Potencjał Innowacyjności Regionów”

7 Planując rozbudowę sieci ładowania, należy pamiętać, że cele wymienione w Ustawie o elektro-
mobilności wynikają z zapisów Dyrektywy o infrastrukturze paliw alternatywnych, która jest obec-
nie nowelizowana. Spodziewamy się, że projekt będzie zawierał znacznie wyższe cele w zakresie 
budowy infrastruktury sieci ładowania pojazdów elektrycznych i prawdopodobnie wodorowych, 
zapewne nie będzie też zawierał celów w odniesieniu do infrastruktury tankowania gazem.

8 W zakresie rozbudowy sieci ładowania pojazdów elektrycznych sugerujemy przyjęcie przez GZM 
roli koordynatora w ramach wyznaczania – przez wójtów, burmistrzów oraz prezydentów gmin 
zrzeszonych w GZM we współpracy z operatorem sieci dystrybucyjnej – lokalizacji punktów ła-
dowania pojazdów elektrycznych. Sugerujemy też przyjęcie jednolitych warunków oferowanych 
operatorom sieci ładowania w zakresie dostępu do działek miejskich (opłaty za miejsca parkin-
gowe zarezerwowane pod ładowarki).



23

9 Sugerujemy również przygotowanie katalogu wymagań GZM w zakresie instalowanych punktów 
ładowania na terenie metropolii. Pełniłby one rolę przewodnika dla inwestorów w zakresie oczeki-
wanych minimalnych standardów ładowarek np. ich wyglądu i oznaczenia, możliwości płatności 
kartą itp.

10 Proponujemy, by instalowana infrastruktura do ładowania autobusów elektrycznych mogła być 
też wykorzystana do ładowania samochodów osobowych. Pozwoliłoby to na optymalizację wy-
dawanych środków. Dodatkowo, przetargi na budowę infrastruktury ładowania środków tran-
sportu publicznego powinny być tak konstruowane, by nie uzależniać GZM tylko od jednego  
dostawcy technologii ładowania. Sugerujemy wymuszanie otwartych protokołów i kompaty-
bilności.

11 Lotniska na terenie GZM (zarówno lotnisko Gliwice-Trynek, jak i MPL Katowice-Pyrzowice) 
nie są dziś przystosowane do obsługi samolotów elektrycznych. Proponujemy, by na lotnisku  
w Gliwicach zainstalować pilotażową instalację do obsługi takich samolotów. Jednocześnie  
sugerujemy stopniową wymianę floty pojazdów obsługujących MPL Katowice-Pyrzowice na 
zero emisyjną.

12 Proponujemy, by po 2035 roku władze GZM oficjalnie zaprzestały zakupu innych niż zeroemi-
syjne autobusów do transportu publicznego. Ze względu na odchodzenie UE od finansowania 
infrastruktury gazowej sugerujemy też stopniowe ograniczanie inwestycji w autobusy zasilane 
tym paliwem.

13 Proponujemy wyznaczenie minimalnych standardów emisji dla pojazdów świadczących usługi 
przewozu osób na terenie GZM innych niż autobusy miejskie. Projekt mógłby objąć np. busy do 
przewozu osób z niepełnosprawnością. Mógłby zostać też włączony do oferty GZM w ramach 
Just Transition Fund czy innych funduszy Nowego Zielonego Ładu.

14 Proponujemy rozszerzenie projektu wodorowego wdrażanego z Orlenem o komponent demon-
stracyjny, który mógłby też spełniać rolę promocyjną. Dobrym rozwiązaniem może być testowa nie 
autobusów wodorowych na wybranej trasie na lotnisko Katowice-Pyrzowice. Biorąc pod uwagę, 
że w pierwszej fazie projektu do zasilania pojazdów nie będzie wykorzystywany zielony wodór, 
proponujemy zaangażowanie się GZM w ustanowienie na terenie metropolii projektu badaw-
czego nakierowanego na elektrolizę wodoru z wykorzystaniem energii ze źródeł odnawialnych.

15 Od kilku lat samorządy skupione w GZM kupują wspólnie energię elektryczną. 11 października 
metropolia rozstrzygnęła przetarg na wspólny zakup energii elektrycznej na lata 2020–2021. 
Łączna wielkość zamówienia może przekroczyć jedną terawatogodzinę energii elektrycznej. 
Proponujemy, by wykorzystać wypracowany mechanizm do zakupu odpowiedniego wolumenu  
energii ze źródeł odnawialnych potrzebnej do napędzania autobusów elektrycznych w transpor-
cie publicznym.

16 W ramach GZM działa tzw. Fundusz Solidarności, który finansuje szereg inicjatyw lokalnych  
i ponadlokalnych. Dotacje udzielane są gminom członkowskim na realizację inwestycji z zakresu 
infrastruktury miejskiej, komunikacji i transportu lub inicjatyw związanych z rozwojem społecz-
no-gospodarczym, które mają na celu wyrównywanie różnic między gminami. Proponujemy, 
by wykorzystać Fundusz do finansowania rozwoju zeroemisyjnego transportu na terenie GZM. 
Działania służące walce z wykluczeniem transportowym można również realizować z wykorzys-
taniem nowej, zeroemisyjnej floty pojazdów.
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