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PSPA to dzisiaj największa organizacja branżowa, kreująca 
rynek elektromobilności w Polsce i w regionie CEE. Organizacja 
zrzesza ponad 140 podmiotów i instytucji z całego sektora 
e-mobility, będąc 3. pod względem liczby podmiotów prawnych 
organizacją branżowa w Europie.

Współpracując każdego dnia z administracją, przemysłem, 
instytucjami nauki, trzecim sektorem i społeczeństwem, PSPA 
jest jedną z najbardziej aktywnych organizacji z otoczenia 
biznesu, realizując rocznie dziesiątki projektów wspierających 
uczestników rynku.

Taka liczba aktywnych podmiotów, wyjątkowych 
i reprezentujących różne branże, a także skala działania 
i wyzwania, które stoją przed sektorem elektromobilności 
w Polsce, wymagają od nowego podejścia do modelu 
funkcjonowania PSPA i realizowanej misji.

Dlatego, w celu zwiększenia efektywności statutowej 
działalności organizacji, powołana została nowa struktura 
organizacyjna PSPA, w ramach której chcemy jeszcze bardziej 
wsłuchiwać się w głos samorządów, które są kluczowymi 
uczestnikami rynku elektromobilności w Polsce.

W tym celu zapraszamy samorządy do włączenia się 
do PSPA oraz do udziału w powołanych wysoko 
wyspecjalizowanych komitetach merytorycznych. 
Każdy z nich zajmuje się określonym obszarem 
elektromobilności. Komitet samorządowy ma za zadanie 
skupiać samorządy z całej Polski, które wspólnie będą 
wypracowywać najskuteczniejsze modele implementacji 
rozwiązań związanych z zeroemisyjnym transportem. 

 Zapraszamy do zapoznania się z prezentacją i dołączenia 
do PSPA. Wspólnie, jeszcze dynamiczniej, zabiegajmy 
o tworzenie optymalnych warunków do stabilnego 
rozwoju zeroemisyjnego transportu w Polsce, z korzyścią 
dla mieszkańców, klimatu i gospodarki.

Z góry bardzo dziękujemy za Państwa zaangażowanie 
oraz wspólne wysiłki na rzecz rozwoju zeroemisyjnych 
technologii w transporcie i zapewnienia powszechnego 
dostępu do zrównoważonego systemu czystej 
i inteligentnej mobilności.

Szanowni Państwo,

Adam Wieczorek
Wiceprezydent Miasta Łódź
Przewodniczący Komitetu Samorządowego

Maciej Mazur
Dyrektor Zarządzający PSPA
Wiceprezydent AVERE
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Zasady działania Komitetu Samorządowego

W pracach Komitetu Samorządowego mogą brać wyłącznie samorządy zrzeszone w PSPA

Członkiem PSPA może być miasto (gmina), które przyjęło zadania i cele Stowarzyszenia 
określone w Statucie i posiada uchwałę rady gminy o przystąpieniu do PSPA

W skład Komitetu może wchodzić wyłącznie jeden przedstawiciel danego samorządu.

Członek Komitetu może wyznaczyć swojego pełnomocnika do udziału w posiedzeniach

Komitet Samorządowy zbiera się co najmniej raz na kwartał

Przewodniczący, w porozumieniu z zastępcami, członkami i koordynatorem Komitetu, 
przygotowuje agendę oraz prowadzi posiedzenia

Komitety mogą podejmować uchwały zawierające stanowiska, postulaty i rekomendacje 
wobec PSPA oraz administracji państwowej i instytucji zewnętrznych

Udział w Komitetach jest nieodpłatny. Członkowie ponoszą koszty związane z udziałem 
w pracach Komitetu

Komitet stworzony z myślą o samorządach 
włączonych do struktur PSPA, które objęte są 
obowiązkami wynikającymi z Ustawy 
o elektromobilności i paliwach alternatywnych. 
Prace komitetu skupią się na diagnozowaniu 
kluczowych barier spowalniających rozwój 
elektromobilności w gminach oraz 
opracowywaniu rozwiązań pozwalających na 
dynamiczne wprowadzanie bezemisyjnych 
środków transportu. Celem powołania komitetu 
jest również wymiana doświadczeń między 
miastami zrzeszonymi w grupie, a także 
możliwość czerpania z doświadczeń 
europejskich miast partnerskich.

Komitet Samorządowy
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Świadczenia realizowane na rzecz samorządów zrzeszonych w PSPA

Dostęp do realizowanego przez PSPA monitoringu rynkowego, zawierającego aktualne informacje na temat branży, polityki i wydarzeń związanych 
z funkcjonowaniem sektora

Udział w konferencjach, kongresach, seminariach, debatach merytorycznych, a także wydarzeniach edukacyjnych, promocyjnych i innych inicjatywach 
organizowanych przez Stowarzyszenie lub współorganizowanych przez Stowarzyszenie i pozostałych Członków Stowarzyszenia

Obejmowanie przez PSPA patronatem merytorycznym konferencji, seminariów i innych wydarzeń organizowanych przez Członka

Dostęp do raportów i opracowań merytorycznych, zrealizowanych przez Stowarzyszenie, związanych z rozwojem rynku paliw alternatywnych w Polsce, 
Europie i na świecie

Możliwość używania tytułu „Członek Zwyczajny Polskiego Stowarzyszenia Paliw Alternatywnych”

Udostepnienie logotypu Stowarzyszenia oraz umożliwienia wykorzystywania go w materiałach promocyjno–informacyjnych wydawanych przez Członka 
oraz na stronie internetowej

Ekspozycja logotypu lub herbu Miasta na stronie internetowej Stowarzyszenia działającej pod adresem: pspa.com.pl

Zamieszczanie logotypu lub herbu Miasta, jako Członka Stowarzyszenia, w wydawanych przez Stowarzyszenie raportach i materiałach 
informacyjno–promocyjnych zawierających wykaz Członków Stowarzyszenia

Możliwość udziału Członka w pracach Komitetu samorządowego powołanego w ramach PSPA

Dostęp do realizowanego przez PSPA monitoringu legislacyjnego w zakresie planowanych i procedowanych zmian prawnych, w tym ocen skutków regulacji
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www.pspa.com.pl
www.ckpspa.com.pl
www.elektromobilni.pl
www.elektromobilnoscwpraktyce.pl 
www.kongresnowejmobilnosci.pl
www.kongresmove.pl
www.eipa.pl
www.misjazerowaemisja.pl
www.flotazenergia.pl
www.zerorace.pl

POLSKIE STOWARZYSZENIE PALIW ALTERNATYWNYCH

biuro@pspa.com.pl
+48 608 633 767
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