
Poczta Polska proponuje

Listonosz przyjedzie.... samochodem elektrycznym
Poczta Polska rozpoczyna 

największe testy dostaw-
czych samochodów elek-
trycznych. W ciągu najbliż-
szych kilku lat chce ona bo-
wiem stopniowo wymieniać 
swoją flotę na auta najbar-
dziej ekologiczne.

Testy mają na celu sprawdze-
nie w praktyce parametrów do-
stępnych obecnie na rynku po-
jazdów zasilanych prądem elek-
trycznym i wybranie docelo-
wych najbardziej korzystnych 
rozwiązań techniczno-użytko-
wych Kluczowe w zakresie 
wprowadzania elektrycznych 
samochodów są ekologia oraz 
koszt eksploatacji, który powi-
nien być niższy niż samocho-
dów tradycyjnych.  Pierwsze 
w Polsce na taką skalę testy do-
stawczych pojazdów elektrycz-
nych mają odpowiedzieć na sze-
reg pytań odnośnie pojazdów 
zasilanych prądem elektrycz-
nym, a także wskazać jakie roz-
wiązania byłyby najlepsze dla 
Spółki. Poczta Polska chce nie 
tylko dostarczać przesyłki, ale 
także dbać o środowisko.    

Do współpracy zostali zapro-
szeni producenci obecni na pol-
skim rynku, którzy w swojej 
ofercie mają obecnie auta o ła-
downości do 800 kg z homologa-
cją do poruszania się po dro-
gach. Po raz pierwszy na tak du-
żą skalę zostanie sprawdzonych 
w praktyce tak wiele różnych 
modeli aut dostawczych siedmiu 
producentów dostępnych na 
polskim rynku. W pierwszym 
etapie testów będzie to dwadzie-
ścia egzemplarzy ośmiu różnych 
modeli. W 2018 roku w planach 

jest przetestowanie około 50 po-
jazdów elektrycznych.    

– Chcemy w ruchu ulicznym 
sprawdzić, czy elektryczne sa-
mochody dostawcze spełnią 
oczekiwania Poczty Polskiej. 
Będą je testowali listonosze, 
kurierzy i kierowcy rozwożący 
materiał do placówek. Zatrud-
niamy ok. 80 tysięcy pracowni-
ków w całym kraju, około 25 ty-
sięcy to listonosze. Daje to duże 
możliwości zastosowania pojaz-
dów elektrycznych. Niewiele 
podmiotów wykorzystuje roz-
wiązania logistyczne czy infor-
matyczne w skali porównywal-
nej z Pocztą –  mówi Prezes Za-
rządu Poczty Polskiej Przemy-
sław Sypniewski.    

W teście elektrycznych samo-
chodów dostawczych zorganizo-

wanym przez Pocztę Polską we-
zmą udział następujące marki: 
Renault, Nissan, Zeppelin 
Goupil, Melex, Citroen, Peugeot, 
KOMEL (konwertyk Instytutu 
Napędów i Maszyn Elektrycz-
nych). Kierowcy Poczty Polskiej 
do końca czerwca będą spraw-
dzać m.in. ładowność, sposób 
ładowania akumulatorów oraz 
możliwą do przejechania liczbę 
kilometrów. Wyliczone zostaną 
również potencjalne oszczędno-
ści finansowe wynikające z wy-
miany floty na samochody zasi-
lane alternatywnymi źródłami 
energii. Testowane samochody 
będzie można zobaczyć na uli-
cach Poznania, Warszawy, Rze-
szowa, Białegostoku, Krakowa, 
Lublina, Łodzi, Gdańska, Wro-
cławia oraz Katowic. Oprócz aut 

przetestowane również będą róż-
ne rodzaje ładowarek i stacji ła-
dowania.

To kolejny krok w kierunku 
wdrożenia pojazdów elektrycz-
nych w Poczcie Polskiej. Spółka 
współpracuje już z firmą Jeden 
Ślad produkującą skutery elek-
tryczne i pojazdy trójkołowe, któ-
ra zgłosiła się do II edycji progra-
mu dla start-upów pn. „Gamma-
Rebels powered by Poczta Pol-
ska”. Pojazdy są już po pierwszej 
fazie jazd próbnych.

Elektryczne samochody mogą 
się sprawdzić szczególnie w tych 
miejscowościach, gdzie dla 
mieszkańców uciążliwością jest 
hałas drogowy i komunikacyjne 
zanieczyszczenie   powietrza. Te-
stowane modele są ciche, zatem 
doskonale mogą się sprawdzić 

również w czasie nocnego trans-
portu przesyłek.

Zarówno rynek samochodów 
osobowych jak i ciężarowych 
zmienia się w bardzo szybko. 
Wiele schematów przestaje obo-
wiązywać. Możliwości producen-
tów są coraz większe, a na nowy 
model danej marki nie trzeba 
czekać latami. Odpowiedzią na 
potrzeby środowiska i rynku są 
pojazdy zasilane paliwami alter-
natywnymi. Obecnie niemal 
wszystkie koncerny mają w swo-
jej ofercie samochody elektrycz-
ne lub są w trakcie ich przygoto-
wania. Według zapowiedzi prze-
łom nastąpi w 2020 roku. Szacu-
je się, że do 2025 r. na polskich 
drogach pojawi się milion samo-
chodów zasilanych prądem.

Samochody elektryczne wyko-
rzystuje już m.in. poczta austra-
lijska (na zdjęciu), Royal Mail 
w Wielkiej Brytanii, Deutsche 
Post DHL w Niemczech oraz 
Grupa La Poste we Francji. Pocz-
ta Polska jest pierwszą państwo-
wą spółką, która organizuje tak 
duże testy pojazdów elektrycz-
nych. Niezależnie od szerokości 
geograficznej i poziomu rozwoju 
państw, samochody elektryczne 
stały się przyszłością motoryza-
cyjnego świata. Mają na to wpływ 
zarówno ceny paliw, rosnące 
koszty eksploatacyjne tradycyj-
nych pojazdów, jak też potrzeba 
ochrony środowiska naturalne-
go. Coraz więcej państw decydu-
je się na elektryczną flotę w spół-
kach pocztowych i kurierskich. 
Co więcej, rynek pocztowy staje 
się jednym z kół zamachowych 
przemysłu samochodowego 
opartego o energię elektryczną.  

zdj. www.abc.net.au
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Treści zawarte w publikacji nie stanowią oficjalnego stanowiska organów 
Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach

KALENDARZ EKOLOGICZNY 2018
MAJ

12 Światowy Dzień Ptaków Wędrownych (International Migratory Bird Day)
22 Międzynarodowy Dzień Różnorodności Biologicznej
31 Dzień Bez Papierosa (Anti Tobacco Day)
31 Dzień Bociana Białego

Opracowała: kg

fach występowania ognisk wiru-
sa ASF oraz implementację ich 
na terenie 4 województw: podla-
skiego, lubelskiego, mazowiec-
kiego i warmińsko-mazurskiego, 
a także w miejscach ewentualne-
go wystąpienia nowych ognisk 
ASF. Chłodnie zostaną przeka-
zane w użyczenie poszczególnym 
kołom łowieckim.

Obecnie wszystkie dziki pozy-
skane w strefach objętych ASF – 
bez względu na ich stan epide-
miologiczny – trafiają do utyliza-
cji. Dzięki przedmiotowemu pro-
jektowi, dziki z chłodni, których 
badania nie wykażą zarażeniem 
ASF, zostaną przekazane do 
przetwórstwa i konsumpcji, 
przez co ma zmniejszyć się rów-
nież ilość potencjalnych odpa-
dów w środowisku.

Problem również na naszym 
terenie

Wojewoda Śląski poinformo-
wał, że w związku z występują-
cym na terenie Polski zagroże-
niem afrykańskim pomorem 

Potrzebne będą chłodnie

Dziki do odstrzału
5 milionów złotych pochło-

nie zakup 203 chłodni do 
przechowywania tusz dzików 
pozyskanych w strefach wy-
stępowania ognisk wirusa 
afrykańskiego pomoru świń 
(ASF – ang.    African swine 
fever). Pieniądze na ten cel 
z Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospo-
darki Wodnej trafią do Pol-
skiego Związku Łowieckiego.

Kasa na chłodnie
Wobec ujawnienia i potwier-

dzenia wykrycia wirusa ASF 
u rosnącej liczby dzików na tere-
nie Polski, zaistniała potrzeba 
zmniejszenia ich populacji oraz 
przebadania, jak największej 
liczby zwierząt, w celu zahamo-
wania procesu rozprzestrzenia-
nia się wirusa. Wraz z odstrza-
łem znacznej liczby dzików ko-
nieczne jest ich bezpieczne ma-
gazynowanie w chłodniach do 

czasu uzyskania wyników ba-
dań właściwych Inspektoratów 
Weterynarii.

Wychodząc naprzeciw potrze-
bom Polskiego Związku Łowiec-
kiego (PZŁ), który aktywnie włą-
czył się z walkę z tym groźnym 
wirusem, Zastępca Prezesa Na-
rodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Roman Wójcik podpisał 
umowę dotacji dla PZŁ.

Przedsięwzięcie pn. „Ograni-
czanie rozprzestrzeniania się wi-
rusa ASF” zostało sfinansowane 
z Programu priorytetowego 2.1.  
Racjonalna gospodarka odpa-
dami, część 1) Selektywne zbie-
ranie i zapobieganie powstawa-
niu odpadów  kwotą 4  993  
800,00 zł. Jego zakończenie 
przewidywane jest na 31 sierp-
nia 2018 r. W jego ramach Polski 
Związek Łowiecki zakupi 203 
chłodnie do przechowywania 
tusz dzików pozyskanych w stre-

świń, również na naszym tere-
nie wystąpiła konieczność pod-
jęcia działań zapobiegawczych. 
W przypadku odnalezienia pad-
łych dzików należy zgłosić to nie-
zwłocznie do powiatowych cen-
trów zarządzania kryzysowego   
(w przypadku Częstochowy – do 
Miejsko-Powiatowego Centrum 
Zarządzania Kryzysowego). 
Przyjmują one zgłoszenia cało-
dobowo i niezwłocznie przekazu-
ją informacje do powiatowego le-
karza weterynarii, który określa 
dalszy sposób postępowania 
z padłym zwierzęciem (lub zwie-
rzętami). Koszty utylizacji dzi-
ków ponosi dany samorząd 
gminny, zarządca drogi (jeżeli 

dzik został znaleziony w obrębie 
pasa drogowego) lub Państwowe 
Gospodarstwo Lasy Państwowe 
(jeżeli zwierzę padło na terenie 
lasów). W opinii ekspertów padłe 
dziki stanowią obecnie podsta-
wowe źródło zakażenia chorobą. 
Choroba przenoszona jest naj-
częściej przez dzikie zwierzęta 
poprzez kontakt ze szczątkami 
padłych zwierząt oraz przez lu-
dzi. Szczególnie duży wpływ na 
niekontrolowane przenoszenie 
się choroby, nawet na duże odle-
głości, ma wykorzystywanie do 
konsumpcji przetworzonego 
mięsa dzików (przewóz mięsa 
i wyrobów wędliniarskich oraz 
wyrzucanie ich odpadów).


