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Pa t rona t  me r y to r ycz ny :
Polskie Stowarzyszenie Elektromobilności – PSEM

Mam zaszczyt oddać w  Państwa ręce pierwszy numer miesięcznika 

Ekomobilność. Zagadnienia transportu niskoemisyjnego. Jest to jed-

na z pierwszych inicjatyw Polskiego Stowarzyszenia Elektromobilności 

(PSEM) – środowiska wywodzącego się z obszaru odnawialnych źródeł energii, 

zaangażowanego w rozwój transportu ekologicznego w Polsce.

 Piszę ten tekst z przekonaniem, że ekomobilność jest jednym z kluczowych 

zagadnień z punktu widzenia budowy lepszego przyszłego świata. Możemy się 

spodziewać, że w ciągu kilku najbliższych dziesięcioleci branża transportowa 

zmieni się nie do poznania. Ludzie urodzeni po roku 2017 najprawdopodobniej 

będą uczyli się jeździć samochodami elektrycznymi lub wręcz będą wożeni 

przez autonomiczne pojazdy. Ekologiczny transport może nie tylko poprawić 

jakość powietrza w miastach i okolicach autostrad, ale też wspierać rozwój in-

nowacyjności i  sprzyjać poprawie jakości systemu energetycznego. Ambitne 

plany rządu dotyczące rozwoju elektromobilności, zaangażowanie samorzą-

dów, ośrodków naukowych i powstawanie licznych inicjatyw lokalnych sprzyjają 

postępom na  drodze do  realizacji tego celu. Jednak bez wysiłków szerszych 

kręgów społecznych, bez aktywności przedsiębiorców, urzędników i działaczy 

społecznych, nie mają one szans się powieść. Naszą inicjatywę traktujemy jako 

formę czynnego zaangażowania się w przeprowadzanie tej zmiany. 

 Bardzo ważną kwestią jest też integracja powstającego, a raczej rozrastają-

cego się środowiska osób, firm i organizacji skupionych wokół transportu eko-

logicznego. Jednym z naszych celów będzie animowanie jego samoświadomo-

ści, tworzenie platformy komunikacji i inicjowanie wspólnych działań.

 Jesteśmy pismem branżowym. Będziemy przekazywać Państwu informa-

cje o rozwoju rynku transportu ekologicznego, analizować zmiany prawa w tym 

obszarze, opisywać instytucje stawiające sobie za  cel rozwój ekomobilności 

i ich działania, przykłady dobrych praktyk rynkowych i instytucjonalnych, nowe 

technologie i innowacyjne produkty. Nie zabraknie też informacji o konkretnych 

rozwiązaniach technicznych – pojazdach, napędach i elementach infrastruktu-

ry. Będziemy przeprowadzać wywiady z  osobami nadającymi ton rozwojowi 

branży i informować o aktualnych wydarzeniach. 

 Nasz miesięcznik kierujemy przede wszystkim do środowisk kluczowych dla 

rozwoju elektromobilności. Są nimi samorządowcy, pracownicy komunalnych 

spółek transportowych i urzędnicy szczebla centralnego, od których zależy roz-

wój transportu publicznego. Bardzo istotną grupą są także tworzący dorobek 

branży przedsiębiorcy. Niezwykle istotne jest również wykreowanie forum wy-

powiedzi dla powstającego środowiska branżowych ekspertów.

 Życząc Państwu przyjemnej lektury, życzę też – Państwu i sobie – udanej 

podróży przez ten fascynujący, rodzący się na naszych oczach świat, w którego 

rozwoju wspólnie weźmiemy udział.
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