
 

 

Zielona Góra/Warszawa, ……… 2021 

Szanowny Panie Sekretarzu Generalny 

António Manuel de Oliveira Guterres, 

 

Niżej podpisani partnerzy międzynarodowi, działający wspólnie na rzecz realizacji zobowiązań 

Porozumienia Paryskiego oraz rozwoju elektromobilności na świecie, wnosimy o ustanowienie: 

Światowego Dnia Elektromobilności 

 

w dniu 25 września w rocznicę przyjęcia Celów Zrównoważonego Rozwoju Agendy 2030 przez Organizację 

Narodów Zjednoczonych.  

Elektromobilność stała się ważnym kołem napędowym dla gospodarki na całym świecie. 

Przed nami wciąż jeszcze wiele wyzwań. Musimy stawić czoła globalnemu kryzysowi klimatycznemu 

oraz ograniczyć wzrost temperatury do 1,5 stopni ⁰C. Rośnie światowa koalicja, która zobowiązała się 

do zerowej emisji netto do 2050 r. Obejmuje rządy, przedsiębiorstwa, inwestorów, miasta, regiony  

oraz społeczeństwo obywatelskie. Wszyscy działamy na rzecz inicjatywy Race to Zero. Ta wielka wspólnota 

powinna razem świętować osiągnięcia w tej dziedzinie.  

Inicjatorem ustanowienia święta jest Polska Izba Rozwoju Elektromobilności przy wsparciu 

Ministra Klimatu i Środowiska RP, który jest twórcą i ambasadorem deklaracji Driving Change Together, 

wypracowanej i przyjętej podczas Konferencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu  COP 24 

w Katowicach. Stanowi impuls w stronę zapewnienia powszechnej możliwości życia w czystych, 

przyjaznych mieszkańcom oraz środowisku naturalnemu miastach oraz promocja elektromobilności 

i czystego transportu na skalę światową.  

Wierzymy w siłę międzynarodowego partnerstwa w osiągnięciu zerowej emisji netto poprzez 

bezpieczne transformacje oparte na ścisłej współpracy między krajami. Wspólnie zjednoczymy wszystkie 

siły, by zmienić oblicze publicznego i prywatnego transportu oraz osiągnąć cele, do których 

zobowiązaliśmy się w Porozumieniu Paryskim. Jesteśmy przekonani, że ustanowienie globalnego święta 

będzie miało wpływ na efekt „śnieżnej kuli” i pomoże wzmocnić działania pracodawców 

oraz przedstawicieli rządów na całym świecie na rzecz pobudzenia gospodarki i ekologicznej odbudowy 

po pandemii na szczeblu międzynarodowym, krajowym i regionalnym. 

Elektromobilność jest nową polityką przemysłową na świecie, dlatego powinna mieć swoje 

odrębne święto.  

Niech ten dzień stanie się wspólnym świętem elektromobilności na całym świecie. Celebrujmy 

razem rozwój zeroemisyjnej gospodarki i z dumą prezentujmy światowe osiągniecia w tej dziedzinie. 

Ten sukces jest wspólnym osiągnięciem światowej wspólnoty oraz naszej współpracy na szczeblu 

międzynarodowym, krajowym, regionalnym oraz lokalnym.  

Gratulujemy stronom, które sprostały wyzwaniom związanym z COVID-19 i wywiązały się z zadań 

wynikających z Porozumienia paryskiego.  Nadszedł czas, by zintensyfikować nasze działania i pokazać 

całemu światu zarówno osiągnięcia, które udało się wypracować w elektromobilności jak i nadchodzące 

wyzwania w tym sektorze.  

 

Z poważaniem  

 



 

 

Zielona Góra/Warsaw, ……… 2021 

 

 Dear Mr. Secretary-General 

 António Manuel de Oliveira Guterres, 

  

We, the undersigned international partners, acting jointly for the implementation of the obligations 

of the Paris Agreement and the development of electromobility in the world, we request the 

establishment of: 

World Electromobility Day 

 

on September 25th, the anniversary of the adoption of the Sustainable Development Goals of the 2030 

Agenda by the United Nations. 

Electromobility has become an important driving force for the economy around the world. There 

are still many challenges ahead of us. We have to deal with the global climate crisis and limit the global 

temperature rise to 1.5 degrees Celsius. The world coalition committed to zero net emissions by 2050 

is growing. It includes governments, businesses, investors, cities, regions and civil society. We all work 

for the Race to Zero initiative. This great community should celebrate achievements in this area together. 

The initiator of the celebration is the Polish Chamber of Electromobility Development with the support of 

the Minister of Climate and Environment of the Republic of Poland, who is the creator and ambassador 

of the Driving Change Together declaration, developed and adopted during the United Nations Climate 

Change Conference COP 24 in Katowice. It is an impulse towards ensuring universal life in clean cities that 

are friendly to residents and the natural environment, and the promotion of electromobility and clean 

transport on a global scale. 

We believe in the power of an international partnership to achieve zero net emissions through secure 

transformations based on close cooperation between countries. Together, we will join forces to change 

the face of public and private transport and to achieve the goals we committed to in the Paris Agreement. 

We believe that the establishment of a global holiday will have an impact on “the snowball effect” 

and help strengthen the efforts of employers and government representatives around the world to 

stimulate the economy and ecological recovery from the pandemic at international, national and regional 

levels. Electromobility is a new industrial policy in the world, therefore it should have its own separate 

holiday. 

Let this day become a common celebration of electromobility around the world. Together, let's 

celebrate the development of a zero-emission economy and proudly present our global achievements 

in this field. 

This success is a joint achievement of the global community and our cooperation at the international, 

national, regional and local levels. 



 

 

Congratulations to the parties, who have met the challenges of COVID-19 and fulfilled their tasks 

under the Paris Agreement. The time has come to intensify our activities and show the whole world the 

true face of electromobility. 

 

Best regards 


