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Gospodarka i społeczeństwo są ciągle 
w fazie rozwoju. 
 

Warunkiem tego rozwoju jest 
stosowanie w gospodarce 
zaawansowanych technologicznie 
wzorców i technik pomiarowych. 
 

Szczególnie ważne ogniwo stanowią 
precyzyjne pomiary.  
 

Kwantowe wzorce 

Działalność i cele 
strategiczne GUM 



Wzorce są niezbędne także do 
właściwego wypełnienia zadań 
państwa w obszarze 
regulacyjnym i nadzoru.  
 
 



W Głównym Urzędzie Miar 
zadania realizowane są przez 
laboratoria, które działają w 10 
dziedzinach metrologicznych.  



Są to: 
 

Akustyka i drgania, 
Czas i częstotliwość, 
Chemia, 
Długość, 
Elektryczność i magnetyzm, 
Fotometria i radiometria, 
Promieniowanie jonizujące, 
Masa i przepływy, 
Termometria 



Badaniami taksometrów i 
tachografów, 
 
Badaniami kas fiskalnych i 
oprogramowania przyrządów 
pomiarowych.  



Działalność instytucji metrologicznej 
jaką jest GUM, powinna zaspokajać 
potrzeby dynamicznie rozwijającej 
się gospodarki, nauki oraz 
społeczeństwa a nawet je wyprzedzać 
oferując nowatorskie rozwiązania 
pomiarowe, oparte na nowych 
technologiach.  

Działania i cele 
strategiczne GUM 



Rozwój diagnostyki medycznej, 
metod leczenia (np. dokładne 
naświetlanie nowotworu),  
 
Rozwój nanotechnologii, 
 
Rozwój w zakresie wytwarzania i 
transportu energii, 
 
powoduje zapotrzebowanie na 
wzorce pomiarowe o coraz większej 
dokładności i niezawodności.  
 



Laboratoria GUM wspierają rozwój 
gospodarczy, zapewniając 
odpowiednie narzędzia oraz metody 
pomiarowe, stosowane między 
innymi w diagnostyce 
laboratoryjnej, kontroli, badaniu 
jakości wyrobów zarówno na 
wszystkich etapach ich produkcji, 
jak również w trakcie ich 
użytkowania. 

Działalność i cele 
strategiczne GUM 



W ramach budowania wartości metrologii poprzez 
aktywizację jej interesariuszy, w 2016 roku GUM 
stworzył nową platformę współpracy z 
przemysłem i światem nauki.  
 
Powołano Konsultacyjne Zespoły Metrologiczne, w 
skład których wchodzą przedstawiciele środowisk 
gospodarczych, eksperckich i naukowo-
badawczych. 
Zadaniem Zespołów jest identyfikowanie potrzeb 
przemysłu w zakresie technologii pomiarowych 
oraz wspieranie go w rozwiązywaniu problemów 
metrologicznych, a także proponowanie 
stosownych zmian regulacyjnych. 



Konsultacyjny Zespół Metrologiczny ds. 
 
1. energii 
2. zdrowia 
3. technologii i procesów przemysłowych  
4. infrastruktury i zastosowań 

specjalnych 
5. środowiska i zmian klimatycznych 
6. regulacji rynku  
7. probiernictwa 
8.pojazdów elektrycznych 

Konsultacyjne Zespoły 
Metrologiczne 



Cele Powołania Zespołów 

Metrologicznych 

Jak najpełniejszego zaangażowania 
zewnętrznych środowisk 
gospodarczych i eksperckich w 
określanie strategicznych 
priorytetów działania Głównego 
Urzędu Miar na rzecz gospodarki 
sektora energetycznego polskiej 
gospodarki.  
 
 



Cele Powołania Zespołów 

Metrologicznych 

Identyfikacja potrzeb polskiego 
państwa i gospodarki narodowej, 
zwłaszcza w poszczególnych 
gałęziach przemysłu energetycznego 
oraz określenie zadań stojących 
przed nowocześnie zorganizowaną 
krajową instytucją metrologiczną, 
jaką będzie stawał się Główny Urząd 
Miar - w przyszłości Polski Instytut 
Wzorców i Technologii.  
 
 



W dniu 16 listopada 2017 r. w 
siedzibie Głównego Urzędu 
Miar odbyło się Spotkanie 
Konsultacyjnego Zespołu 
Metrologicznego ds. Pojazdów 
Elektrycznych .  
 



Cele Powołania Zespołu 

Metrologicznego ds. 

pojazdów elektrycznych 
 

Prace Zespołu mają koncentrować 
się na definiowaniu i rozwiązywaniu 
zagadnień o charakterze 
metrologicznym, stanowiących 
barierę w rozwoju polskich 
przedsiębiorstw z różnych gałęzi 
naszej gospodarki sektora 

związanego z produkcją pojazdów 
elektrycznych.  
 



Czy Polska ma być 
wyłącznie 

montownią 



 

W spotkaniu wzięło udział 26 
osób w tym czołowi 
przedstawiciele producentów 
pojazdów z napędem 
elektrycznym. 



 

Dać wsparcie metrologiczne dla 
Polskich przedsiębiorstw w 

zakresie produkcji pojazdów 

elektrycznych 

 

Główny cel powołania zespołu  



Stworzenie wspólnej platformy 
dla polskiej nauki, dla polskich 
naukowców i Polskich 

przedsiębiorstw 
 
Aby wspólnie z krajową Instytucją 
Metrologiczną jaką jest GUM, 
przyczynić się do rozwoju 
elektromobilności w Polsce.    

Celem Jest 



Zadania pracy zespołu  

Identyfikacja potrzeb polskiego 
państwa i gospodarki 
narodowej, szczególnie  w 
sektorze produkcji pojazdów z 
napędem elektrycznym. 
 



Oczekiwane rezultaty pracy 
zespołu  

Wyniki projektów badawczych i 
rozwojowych prowadzonych w ramach 
prac Zespołu posłużą dla wsparcia i 
stworzenia lepszych warunków do tego, 
żeby polscy przedsiębiorcy działający w 
sektorze produkcji pojazdów z napędem 
elektrycznym, mogli z powodzeniem 
konkurować zarówno na rynku krajowym 
jak i europejskim.  



Zaproponowane tematy 
badawczo rozwojowe 

1.wykorzystanie precyzyjnych pomiarów wielkości 
elektrycznych w produkcji pojazdów 
elektrycznych i ich podzespołów -13 osób, 

2.zastosowanie precyzyjnych pomiarów w 
badaniach i produkcji baterii do pojazdów 
elektrycznych -13 osób,  

3.Badania systemów ładowania pojazdów 
elektrycznych i badania ich wpływu na 
środowisko -18 osób, 

4.Pomiary stosowane w technologii szybkiego 
ładowania pojazdów elektrycznych - 15 osób 

5.badania sprawności energetycznej ogniw i baterii 
do napędu pojazdów elektrycznych -12 osób, 

6.inne tematy wynikające z potrzeb i oczekiwań 
przedsiębiorców -7 osób.  



 
 

Inne tematy wynikające z 
potrzeb i oczekiwań 
przedsiębiorców 

1.Badanie wpływu pola elektromagnetycznego 
emitowanego przez napędy elektryczne, 

2.Bezpieczeństwo wodorowe – Pan prof. Piotr 
Wolański, 

3.Badanie zużycia energii przez pojazdy 
elektryczne- Solaris, 

4.Systemy rozliczeń stacji ładowania – Pol. 
Lubelska, 

5.Magazynowanie wodoru –Polska platforma 
Wodorowa, 

6.Kompatybilność elektromagnetyczna zespołów 
montowanych w pojazdach i całych pojazdów 
CISPR 25 

 
 



Tematy wynikające z 
potrzeb i oczekiwań 
instytutów 

1. Zapewnienie dostępu do 
technologii 
elektrochemicznych. 

2. Testowanie i homologacja 
baterii. 

3. Kontrola importowanych ogniw 
i baterii. 



200 Największych Polskich Firm 2017 
 Pozycja Spółka 

Pozycja rok 

temu 
Branża 

Przychody ze sprzedaży 

2016 (w mln zł) 

Przychody ze sprzedaży 

2015 (w mln zł) 

Zmiana przychodów 

(proc.) 

25 Inter Cars SA 29 Handel samochody części 5 973 4 796 24,53% 

44 CCC SA 53 handel dataliczny obuwie 3 185 2 308 38,01% 

56 Amica Wronki SA 58 Przemysł elektromaszynowy (AGD) 2 475 2 090 18,39% 

58 Work Service SA 56 Usługi (pośrednictwo pracy) 2 450 2 137 14,66% 

59 
Grupa Azoty Zakłady 

Chemiczne Police SA 
46 Przemysł chemiczny 2 417 2 742 -11,84% 

69 Grupa Impel SA 64 Usługi (ochrona, sprzątanie) 2 067 1 851 11,65% 

104 Wielton SA 170 Przemysł elektromaszynowy 1 198 630 90,06% 

113 Pojazdy Szynowe PESA SA 39 Maszyny urządzenia narzędzia 1 093 3 200 -65,84% 

114 Fabryka Mebli Forte SA 116 Przemysł drzewny produkcja mebli 1 090 954 14,22% 

129 Sanok Rubber Company SA 122 Motoryzacja (opony) 930 904 2,93% 

136 Apator SA 147 
Przemysł elektromaszynowy 

(aparatura pomiarowa) 
869 769 12,95% 

149 Kopex SA 104 Przemysł elektromaszynowy 777 981 -20,80% 

156 Energoinstal sp. z o.o. 130 
Przemysł elektromaszynowy 

(producent kotłów) 
715 842 -15,07% 

175 Mirosław Wróbel Sp. z o.o. Sprzedaż aut 630 467 34,90% 

197 Huta Łabędy SA Przemysł hutniczy 509 463 9,94% 

198 SM Spomlek Przemysł mleczarski 505 491 2,85% 

199 Pronar sp. z o.o. 177 Maszyny dla rolnictwa 505 609 -17,07% 

200 Integer.pl SA 158 Usługi pocztowe 503 291 72,85% 



Dyskusje 
Poruszane były kwestie związane ze stosowaniem 
paliwa wodorowego w pojazdach i problemy z tym 
związane, jak utrzymanie odpowiednio niskiej 
temperatury przy magazynowaniu płynnego 
wodory, czy straty wodoru spowodowane jego 

przenikaniem przez ścianki zbiorników.   
 
Przedstawiciel Instytutu Transportu 
Samochodowego – mówił o zmianie podejścia do 
sposobów transportu przy zastosowaniu pojazdów 
elektrycznych, 
 
Poruszano kwestie związane z kompatybilnością 
elektromagnetyczną pojazdów elektrycznych. 



Dyskusje 

Pan Krzysztof Czernek – przedstawiciel firmy  S.A.M. Polska 
Sp. z o.o., która  wyprodukowała pierwszy polski elektryczny 
pojazd trójkołowy - opowiedział o swoich długoletnich 
doświadczeniach z pojazdami elektrycznymi i osiągnięciach 
swojej firmy w produkcji takich pojazdów oraz o problemach 
z tym związanych, 
 
Przedstawiciel z Instytutu Badań i Rozwoju Motoryzacji 
„Bosmal sp. z o.o.”, wyraził potrzebę wspierania polskich 
producentów pojazdów elektrycznych. Przestawił możliwości 
budowania pojazdów elektrycznych z produkowanych już 
podzespołów. 
 
Przedstawiciel producenta liczników energii elektrycznej, 
podnosił kwestie związanych z rozliczeniami za pobór energii 
do ładowania pojazdów elektrycznych, przedstawił 
rozwiązanie w postaci produkowanego już licznika energii 
elektrycznej, 
 



Dyskusje 

 

Przedstawiciel z firmy PEVT s.c, poruszył kwestię 
samochodu elektrycznego jako pojazdu miejskiego. 
 
Rowery elektryczne, apelowano, aby w pracach 
Grupy nie skupiać się tylko na samochodach i 
autobusach elektrycznych, ale wziąć również pod 
uwagę dynamicznie rozwijający się rynek oraz 
technologie rowerów elektrycznych. 
 



 

-Obecnie brak przepisów regulujących w Polsce zastosowanie 
wodoru jako paliwa napędowego, 
 

-Równolegle z rozwojem produkcji pojazdów elektrycznych w 
Polsce należy rozwijać infrastrukturę do ładowania pojazdów 
(ładowarki szybkie i tradycyjne dostępne na miejscach 
parkingowych, stacje ładowania wodorem), 
 

-Potrzeba zmiany podejścia do sposobów transportu przy 
zastosowaniu pojazdów elektrycznych – pojazdy elektryczne 
jako pojazdy miejskie d0 50 km/dzień,  
 

-pojazdy elektryczne nie mogą stanowić substytutu dla 
pojazdów spalinowych ze względu na ich ograniczenia i 
koszty.  
-Nie zmienia to jednak faktu, że nad rozwojem technologii 
stosowanych w pojazdach elektrycznych należy pracować, 

Wnioski ze spotkania i dyskusji 



-technologie stosowane w pojazdach elektrycznych sprawiają, 
że pojazdy te są wciąż problematyczne (długi okres ładowania 
baterii, ograniczony zasięg, duża masa baterii, cena pojazdów 
i inne), przez co pojazdy elektryczne są nieopłacalne dla 
przeciętnych użytkowników, 
 

-Konieczność badań związanych z kompatybilnością 
elektromagnetyczną pojazdów elektrycznych, 
 

- Potrzeba wspierania polskich producentów pojazdów 
elektrycznych i ich podzespołów, producentów infrastruktury 
(systemy ładowania i rozliczeń za energię). 

Wnioski ze spotkania i dyskusji 



Nie należy skupiać się tylko na 
samochodach i autobusach elektrycznych, 
ale również na rowerach elektrycznych i 
innych dwukołowcach. 
 
Pojazdy elektryczne mogą spełnić bardzo 
pozytywna rolę w walce ze smogiem oraz w 
walce z hałasem, szczególnie w centrach 
miast. 

Wnioski ze spotkania i dyskusji 



Zadania Laboratorium 
Elektryczności 

Utrzymywanie badanie i zapewnianie 
rozwoju wzorców państwowych 
 
Zapewnienie spójności pomiarowej 
poprzez przekazywanie wartości 
wielkości jednostek elektrycznych 
 
Badanie i certyfikowania użytkowych 
liczników energii elektrycznej 
Badania, wzorcowania oraz ekspertyzy 
przyrządów pomiarowych 
 
 



Świadczymy usługi w 
zakresie wzorcowania, 
badania i ekspertyz 
przyrządów pomiarowych 



Państwowy wzorzec 
jednostki miary 
rezystancji/wzorzec 
pierwotny  

System pomiarowy oparty na kwantowym 
zjawisku Halla 
Wartość nominalna rezystancji odtwarzana z 
efektu Halla 12 906,4035 Ω i 6453,20175 Ω 
 
Niepewność rozszerzona względna 
odtwarzania jednostki: ≥ 6,8  10-10 
przy prawdopodobieństwie rozszerzenia ok. 
95 % (współczynnik rozszerzenia k = 2)  





















Nasze najlepsze 
możliwości pomiarowe 

https://kcdb.bipm.org/appendixC/EM/PL/EM_PL.pdf 

Są na stronie internetowej 

https://kcdb.bipm.org/appendixC/EM/PL/EM_PL.pdf


CMCs - Search from 



CMCs - Search 
from 

     

https://kcdb.bipm.org/default.asp
https://kcdb.bipm.org/default.asp
https://kcdb.bipm.org/default.asp


CMCs - Search from 





CMCs - Search from 







1.pomiary stosowane i wykorzystywane w 
produkcji pojazdów elektrycznych i ich 
podzespołów, 

2.pomiary stosowane w badaniach i produkcji 
baterii do pojazdów elektrycznych,  

3.badania systemów ładowania pojazdów 
elektrycznych, 

4.pomiary stosowane  w technologii szybkiego 
ładowania pojazdów elektrycznych, 

5.badania sprawności energetycznej ogniw do 
napędu pojazdów elektrycznych w tym 
jonowo-litowych oraz paliwowo wodorowych.  

Tematy badawcze w których 
moglibyśmy uczestniczyć w 
ramach współpracy 



Zamierzeniem Prezesa Głównego Urzędu 
Miar jest, aby tworząca się Strategia GUM 

odpowiadała jak najszerzej i możliwie jak 

najpełniej potrzebom rynku oraz wspierała 
innowacyjną i konkurencyjną gospodarkę. 
 

W związku z tym, zapraszamy 
wszystkich zainteresowanych do 
wzięcia udziału w pracach naszego 
Konsultacyjnego Zespołu 
Metrologicznego ds. pojazdów 
elektrycznych.   



Dziękuję za 
uwagę 

 

 
 

Jerzy Szutkowski 

j.szutkowski@gum.gov.pl 



Samochody 
Produkowane w Polsce 



Polskie Samochody 
Elektryczne 







Autobus z napędem wodorowym 



Polskie elektryczne ciężarówki 





Fiat 500 na prąd pojedzie 135 km/godz.  
W Bielsku-Białej powstała Fabryka 
Samochodów Elektrycznych  

 

Polski napęd wbudowany pod 
karoserię produkowanego w 
Tychach fiata 500 - to 
pomysł na stuprocentowo 
krajowy samochód 
elektryczny dla Kowalskiego. 
A plan ten realizuje 
niemiecki biznesmen Thomas 
Hajek, który jest prezesem 
spółki Bemotion i 
założycielem Fabryki 
Samochodów Elektrycznych 

w Bielsku-Białej.  
 





Pojazd Sportowy 



Instalacja produkcji 
wodoru w rafinerii LOTOSU  

http://www.lotos.pl/322/p,174,n,4625/grupa_kapitalowa/centrum_prasowe/aktualnosci/25_lat_temu_poplynela_pierwsza_polska_ropa_spod_dna_baltyku


AUTONOMICZNA STACJA ŁADOWANIA 
POJAZDÓW ELEKTRYCZNYCH 


