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Przyszłość motoryzacji 

  Ludzie podróżują od niepamiętnych czasów, przez co motoryzacja rozwinęła się bardzo 

mocno - od drewnianych karet, przez rowery i auta spalinowe aż po pojazdy elektryczne. 

Populacja na świecie bardzo szybko rośnie przez co wzrasta zapotrzebowanie na transport, 

jednocześnie na świecie mamy do czynienia z globalnym ociepleniem. W sytuacji nasuwa się 

pytanie czy „zielona” motoryzacja to nasza przyszłość i jedna z największych szans, aby 

zmniejszyć emisje dwutlenku węgla i zapobiec globalnemu ociepleniu.  

    W Polsce jak podaje strona prawodrogowe.pl jest łącznie 28 015 480 pojazdów z silnikiem 

spalinowym oraz tylko 12 271 pojazdów z silnikiem elektrycznym. Jak widać samochody 

elektryczne w Polsce są mało popularne, nasuwa się więc pytanie czy wynika to tylko z 

wysokiej ich ceny, czy może ludzie mają jeszcze inne wątpliwości? A może auta elektryczne 

wcale nie są ekologiczne? 

Toksyczność produkcji 

W listopadzie 2018 roku raport porównujący emisyjność samochodów opublikowała 
Europejska Agencja Środowiska (European Environment Agency, EEA). Autorzy opracowania 
„Pojazdy elektryczne z perspektywy cyklu życia i gospodarki o obiegu zamkniętym” 
wskazują, że pojazdy z silnikiem elektrycznym wymagają więcej energii i surowców na etapie 
produkcji, ale spłacają ten kredyt w czasie eksploatacji, bo nie zużywają ropy. 

Raport branżowej organizacji The International Council of Clean Transportation (ICCT) z 
lutego 2018 r. również pokazuje, że biorąc pod uwagę cały cykl życia, samochody 
elektryczne są znacznie czystsze niż te z silnikami spalinowymi. Ich zdaniem typowy 
samochód elektryczny wytwarza zaledwie połowę emisji gazów cieplarnianych przeciętnego 
europejskiego samochodu osobowego. Ponadto statystyczne auto na prąd jest o prawie 30 
proc. czystsze w ciągu swojego całego cyklu życia w porównaniu z nawet najbardziej 
wydajnym pojazdem z silnikiem spalinowym.  
 
Niepewna utylizacja aut elektrycznych, w tym baterii 

Niektórzy obawiają się, że utylizacja aut elektrycznych, w szczególności ich baterii,  będzie 

bardzo negatywnie wpływała na środowisko. Jak informuje branżowy portal “ArsTechnica” 

– w badaniu przyjrzano się trzem typom akumulatorów:  NMC (opartym na atomach niklu, 

manganu i kobaltu), NCA (niklu, glinu, kobaltu) i LFP (na fosforze i żelazie). Pierwsze dwa 

rodzaje baterii są powszechnie stosowane w samochodach elektrycznych. Badacze 

porównali różne metody recyklingu między sobą, a także z produkcją nowej baterii – w 

odniesieniu do każdego z trzech typów baterii. W analizie zwrócono uwagę na emisję gazów 

cieplarnianych, zużycie energii oraz związane z nim koszty. Wyniki badań są korzystne dla 

idei recyklingu, a niekorzystny wpływ na środowisko przy recyklingu był mniejszy niż 

podczas produkcji nowych baterii. https://www.nature.com/articles/s41893-019-0222-5  

Zielone lub nie źródła elektryczności  

https://www.nature.com/articles/s41893-019-0222-5


Na portalu elektrowoz.pl w artykule pt. „Jaka jest emisja CO2 z samochodu elektrycznego…” 

czytamy: „Przeciętny samochód elektryczny (Kia e-Niro) w polskim miksie 

energetycznym (obliczonym na danych za 2018 rok) wymaga wytworzenia 23,3 kWh energii 

na 100 kilometrów, co powoduje emisję 17,8 kg CO2 na 100 kilometrów. Każdy metr 

kwadratowy paneli fotowoltaicznych na dachu obniża tę emisję. Porównywalny z 

nim hybrydowy samochód spalinowy (Toyota C-HR) zużyje 5,85 litrów paliwa oraz zmusi 

rafinerię do wykorzystania 8,9 kWh energii, żeby w ogóle móc korzystać z tego paliwa. Daje 

to sumaryczną emisję na poziomie 29,9 kg CO2 na 100 kilometrów.” 

Na postawie powyższych danych można podsumować, iż auta elektryczne nawet w bardzo 

nieekologicznym polskim miksie energetycznym bazującym na węglu kamiennym i 

brunatnym produkują istotnie mniej CO2. Warto zwrócić uwagę, że w Polsce nastąpił boom 

na budowę instalacji fotowoltaicznych, które zmieniają miks czym obniżą emisje dwutlenku 

węgla w przypadku aut elektrycznych. 

Znany YouTuber Zachar Zawadzki na swoim prywatnym kanale ZacharOFF postanowił 

sprawdzić przy pomocy systemu Night Vision jak dużo ciepła wydziela samochód spalinowy i 

porównał to z samochodem elektrycznym. Wniosek płynie z tego jeden: samochody 

elektryczne nie generują prawie energii cieplnej, co oznacza, że są one bardziej wydajne 

(sprawność na poziomie ok. 90% i więcej) od samochodów spalinowych (sprawność w 

zależności od rodzaju silnika benzynowego/diesla to zaledwie 35-50%). 

Warto pamiętać również o jeszcze jednej, bardziej prozaicznej przewadze elektryków: nie 
mają rury wydechowej, więc nie emitują na ulicach cząstek stałych, tlenków azotu i innych 
związków, które poza tym, że toksyczne to przyczyniają się do powstawania smogu w 
miastach, w Warszawie większość zanieczyszczeń pochodzi z transportu ulicznego.  
 
Mam nadzieję, że poruszone kwestie i przedstawione jednoznaczne wnioski za autami 
elektrycznymi przyczynią się do zwiększenia ich liczebności w Polsce i w efekcie poprawią 
jakość środowiska, w którym żyjemy. 
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