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• Obecnie auta elektryczne oferują jedynie 
nieznaczne redukcje emisji CO2 względem 
aut spalinowych. Emisyjność całego cyklu 
życia miejskiego auta spalinowego można 
oszacować na 29,75 ton CO2, a miejskiego 
elektrycznego na 30 ton. W segmencie 
premium, auto spalinowe wyemituje około 
35,5 ton CO2, a elektryczne – 34 tony.

• Przy ścieżce transformacji energetycznej 
zaproponowanej w PEP 2040 oraz obec-
nych technologiach redukcji emisji aut 
spalinowych, oszczędności w emisji CO2 
wynikające z wymiany floty na auta elek-
tryczne, na poziomie całej gospodarki by-
łyby – jeżeli w ogóle – znikome.

• Proponowana w Fit for 55 propozy-
cja wprowadzenia zakazu sprzedaży 
aut spalinowych począwszy od 2036 r. 
na terenie całej UE, najpewniej spra-
wi, że kilkuletnie auta spalinowe z kra-
jów Europy Zachodniej trafią do nowych 
państw członkowskich UE, w tym Polski. 
Intensywna promocja EV w kontekście 
planowanego zakazu sprzedaży aut spa-
linowych jest nielogiczna i może powo-
dować sztuczne utrzymywanie cen EV na 
podwyższonym poziomie.

• Samochody elektryczne są drogie jak na 
kieszeń przeciętnego Polaka. Auto seg-
mentu miejskiego to wydatek 3 rocznych 
pensji, segmentu premium 5–6. W Polsce 
brakuje infrastruktury do ładowania BEV 
w trasie, a prawo utrudnia zamontowanie 
punktu ładowania przy własnościowym 
miejscu garażowym w zabudowie wielo-
rodzinnej. Sprawia to, że w praktyce, wy-

miana floty na elektryczną może dotyczyć 
autobusów lub samochodów dostawczych.

• Auta osobowe oferują redukcję emisji  
w przypadku prosumentów, którzy będą 
w stanie załadować auto np. z wykorzy-
staniem paneli fotowoltaicznych, ale tylko 
wtedy, gdy będą oni wyposażeni w bardzo 
kosztowne magazyny energii. W innym 
przypadku do ładowania EV wykorzysty-
wana dalej będzie energia z sieci. Jest to 
atrakcyjna opcja zmniejszenia kosztów 
transportu dla zamożnych Polaków, ale 
tylko w obecnym systemie prosumenckim. 
W perspektywie najbliższych miesięcy ule-
gnie on jednak zmianie.

• Emisyjność hybryd PHEV jest niejasna.  
Jej poziom zależy od warunków i stylu jaz-
dy, ale może osiągnąć nawet wartość dla 
auta spalinowego segmentu premium. 
Jednocześnie kierowcy miejscy trudniący 
się przewozem osób wskazują, że hybrydy 
HEV są obecnie bardziej opłacalne niż BEV 
i auta spalinowe.

• Do budowy aut elektrycznych wykorzysty-
wane są intensywnie metale ziem rzadkich, 
które eksploatowane są czasem rabunkowo, 
nierzadko z pogwałceniem praw człowieka, 
vide wydobycie kobaltu w Demokratycznej 
Republice Konga. Ponadto, zwiększony po-
pyt na ww. spowoduje aprecjację ceny, co 
można od stycznia 2021 roku zaobserwować 
np. w cenach litu. Ceny litu oraz innych me-
tali ziem rzadkich będą stanowić czynnik 
ograniczający produkcję EV i windujący 
ich cenę, o ile nie zostanie opracowana 
alternatywna technologia bateryjna. 

Synteza
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Wstęp

Auta niewykorzystujące paliw kopalnych (albo 
zużywające je w ograniczonym zakresie) przed-
stawiane są jako niemalże panaceum na do-
legliwości światowej gospodarki. Firmy pro-
dukujące „elektryki” bardzo szybko uzyskują 
znaczną kapitalizację. Akcje najbardziej znanej 
z nich, Tesli, dekadę temu wynosiły ok. 5 USD 
za sztukę, by kilka lat temu dojść do poziomu 
60–70 USD. Obecnie za jedną zapłacić trzeba 
już ponad 700 USD, a na wyhamowanie ostro 
zwyżkowego trendu, jaki pojawił się w 2020 r. nie 
zanosi się. Ciekawym przypadkiem był także run 
na Nikolę, inną spółkę branży EV, która nigdy 
nie przygotowała nawet gotowego produktu,  
a jedynie same koncepcje. W szczycie, w czerw-
cu 2020 roku, cena za akcję zbliżyła się do 66 
USD, mimo że jeszcze kilka miesięcy wcześniej 
nie mogła przekroczyć 11 USD. 

Także Polsce udzielił się entuzjazm związany  
z elektromobilnością. W Strategii Odpowiedzial-
nego Rozwoju sektor ten został wymieniony 
jako jeden z kluczowych, mimo że Polska nie ma 
własnych marek samochodowych, a produk-
cja aut w Polsce z roku na rok maleje (z 554 tys.  
w 2016 r. do 435 tys. w 2019 r. i niecałych 280 tys. 
w 2020 r.)1. W 2020 r. z udziałem licznych oficjeli 
rządowych odbyła się prezentacja prototypów 
polskiego samochodu elektrycznego, Izery. 
Pokazane publice modele nie były jednak jezdne, 
a stanowiły jedynie przedstawienie wizji. Zainte-
resowanie inwestorów okazało się umiarkowane, 
przez co Izerę wspomóc postanowił Skarb Pań-

1 Dane za pzpm.org, data dostępu 10.09.2021 r.
2 https://auto.dziennik.pl/aktualnosci/artykuly/8137282,izera-polski-samochod-elektryczny-fabryka-jaworzno 
 -electromobility-poland.html, data dostępu 10.09.2021 r.
3 https://sgp.fas.org/crs/misc/R46420.pdf.

stwa, przeznaczając grunty pod budowę fabryki,  
w planach jest wejście w tzw. partnerstwo stra-
tegiczne. Planowana data rozpoczęcia produkcji 
tymczasem ulega opóźnieniu. W 2020 r. przed-
stawiciele firmy twierdzili, że pierwszy samochód 
zjedzie z linii w 2023 r., obecnie podawany jest 
2024 r.2. 

W świetle nagłej popularności samochodów 
elektrycznych uzasadnione jest pytanie, czy 
auta te faktycznie są mniej emisyjne od spali-
nowych w realiach polskiej gospodarki i krajo-
wego miksu energetycznego? Problem ten jest 
tym poważniejszy, że kilkanaście lat temu silniki 
diesla przedstawiane były jako dużo korzyst-
niejsza środowiskowo alternatywa dla benzy-
nowych, podczas gdy rzeczywistość okazała się 
inna.  Pod uwagę wzięta będzie tak emisyjność  
w eksploatacji, jak i w produkcji auta. Z uwagi na 
ograniczony rozmiar raportu, analizowana jest 
wyłącznie emisyjność dwutlenku węgla. Emisje 
innych zanieczyszczeń, takich jak tlenki azotu 
(NOx), siarki (SOx) czy zanieczyszczeń klasy PM, 
są pominięte. Interesujących informacji w ob-
szarze emisji ww. dostarcza raport opublikowany 
w 2020 r. przez Congressional Research Service 
o wpływie aut spalinowych i elektrycznych na 
środowisko3. Uwzględnione zostaną także kwe-
stie pozaemisyjne, jak np. wydobywanie metali 
ziem rzadkich, czy nieetyczne praktyki związane 
z ww. Istotna będzie także ocena, którego typu 
samochody elektryczne są najkorzystniejsze 
dla polskiej gospodarki. 
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Za samochody elektryczne najczęściej uważa 
się te zasilane baterią, jednakże do kategorii tej 
zaliczyć można także inne auta. Pełen podział 
przedstawia się następująco (np. za raportem 
Europejskiej Agencji Środowiska 13/20184):

• BEV (battery electric vehicles) –  samo-
chody elektryczne napędzane wyłącznie 
silnikiem elektrycznym i zasilane energią 
z baterii;

• PHEV (plug in hybrid electric vehicles) – 
samochody napędzane zarówno silnikiem 
elektrycznym, jak i spalinowym, silniki te 
mogą być powiązane albo pracować osob-
no, doładowywane z gniazdka;

• REEV (range extended electric vehicles) 
– samochody hybrydowe, w których silnik 
spalinowy nie napędza kół, wykorzystywany 
jest albo do zasilania silnika elektrycznego, 
albo do ładowania baterii;

• HEV (hybrid electric vehicle) silnik spalinowy 
działa w tandemie z silnikiem elektrycz-
nym, zwyczajowo energia jest odzyskiwana 
podczas hamowania i zostaje uwalniana 
podczas przyśpieszania w początkowej 
jego fazie;

• FCEV (fuel cell electric vehicle) samochody 
z tzw. napędem wodorowym, tj. silnikiem 
elektrycznym napędzanym energią kon-
wertowaną w ogniwach wodorowych.

Na potrzeby niniejszego opracowania, porów-
nywane będą przede wszystkim samochody  
z napędem spalinowym (ICEV) z samochodami 
elektrycznymi zasilanymi energią z baterii (BEV). 

Cykl życia samochodu jest identyczny za-
równo w przypadku ICEV, jak i BEV. Najpierw 
wydobywane są surowce. Z nich tworzone są 

4 EEA Report, Electric vehicles from life cycle and circular economy perspectives TERM 2018: Transport and  
 Environment Reporting Mechanism (TERM) report, no 13/201.

komponenty, które następnie służą do bu-
dowy auta. Wyprodukowany samochód tra-
fia do nabywcy, który korzysta z niego przez 
określony czas. Auto, które nie nadaje się do 
jazdy, jest następnie złomowane, a materiały 
wykorzystane do jego produkcji są odzyskane. 
Różnice w emisyjności to zatem suma różnic  
w procesie produkcyjnym, eksploatacji oraz 
złomowaniu. Uwzględnić należy także emisyj-
ność transportu, tak surowców, komponentów, 
jak i gotowego samochodu. Transport surow-
ców po procesie złomowania nie jest brany pod 
uwagę, gdyż nie można ich już traktować jako 
elementów auta. 

Podstawowa różnica konstrukcyjna między sa-
mochodami spalinowymi a elektrycznymi to, 
poza silnikami, skrzynie biegów (lub ich brak) 
oraz „rezerwuar” paliwa. Większość skrzyń uży-
wanych w samochodach elektrycznych jest 
prosta konstrukcyjnie i posiada wyłącznie jeden 
bieg, podczas gdy skrzynie w autach spalino-
wych posiadają ich kilka. Użytkownicy silników 
elektrycznych nie ponoszą także kosztów zwią-
zanych z wymianą oleju, rozrządu oraz innych 
części, które poddawane są zużyciu mechanicz-
nemu w wyniku spalania mieszanki paliwowej. 
Brak jest także klasycznego układu chłodniczego 
i wydechowego. W autach elektrycznych do ma-
gazynowania paliwa wykorzystywana jest bate-
ria, tj. nie posiadają one baku na paliwo ciekłe. 
Reszta komponentów jest de facto identyczna, 
aerodynamika pozostaje w gestii producenta.  
Różnice w emisyjności produkcji obu typów aut 
sprowadza się zatem do różnic w emisyjności 
wydobycia i wykorzystania materiałów niezbęd-
nych do budowy silnika oraz baterii.

Elektryk niejedno ma imię. Rodzaje aut elektrycznych
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Samochody elektryczne korzystają z baterii lito-
wo-jonowych, wymyślonych w latach 70. ubie-
głego stulecia i wprowadzonych do produkcji 
przez Sony w 1991 r. Posiadają one dodatnią  
i ujemną elektrodę, a przestrzeń pomiędzy nimi 
wypełniona jest elektrolitem. Mimo identycznej 
zasady działania, różnią się one surowcami wy-
korzystywanymi do ich produkcji. Choć ujemna 
elektroda zwykle jest grafitowa, a elektrolit to 
roztwór soli litu (aczkolwiek stosowane są róż-
ne związki chemiczne) to elektrody dodatnie 
wytwarzane są różnymi metodami z różnych 
materiałów. Wyróżnić można:

• NMC (tlenki litu, manganu, niklu i kobaltu);
• NCA (tlenki litu, niklu, glinu oraz kobaltu);
• LMO (tlenki litu i manganu).

W elektromobilności stosowane są głównie 
dwa pierwsze typy, które wykorzystują kobalt. 
Poza bateriami litowo-jonowymi, w pierwszych 
generacjach aut elektrycznych, a obecnie  
w niektórych samochodach hybrydowych (HEV) 
wykorzystywane były baterie niklowo-kadmo-
wo-wodorkowe (NiMH). Obecnie, większość 
modeli stosuje baterie litowo-jonowe, przy-
puszczalnie z uwagi na problemy związane  
z opatentowaniem metody produkcji baterii 
NiMH, wykorzystującej specyficzną strukturę  
i kilka metali ziem rzadkich. Między wielką trójką 
amerykańskich producentów aut a wynalazcą 
procesu produkcyjnego baterii NiMH zawiązał się 
spór prawny. W 1994 r. General Motors zakupiło 
pakiet kontrolny akcji Ovonics, producenta ba-
terii NiMH. GM nie było zainteresowane rozwojem 
ww. i wygasiło projekt. W 2000 r. producent ropy 
Texaco, który rok później został przejęty przez 
Chevron, odkupił akcje Ovonics od GM. Polityka 
Cobasys pod nowym właścicielem wymagała 
od klienta bardzo dużych zamówień (ponad 10 
tys.), co w praktyce wyeliminowało NiMH jako 
opcję dla producentów samochodów elektrycz-
nych i było jednym z czynników zwiększających 
zainteresowanie bateriami litowo-jonowymi, 

5 Informacje o wydobyciu kobaltu w DRK na podstawie raportu Amnesty International: „This is what we 
 die for”, 2016 r.

które posiadają obiektywne przewagi nad ba-
teriami NiMH, takie jak pojemność, pamięć i od-
porność na temperaturę. Należy jednak zwrócić 
uwagę, że wprowadzony w 2011 r. Nissan Leaf 
miał nieco gorsze, acz zbliżone parametry do GM 
EV1 wprowadzonego w 1999 r. i korzystającego 
z baterii NiMH. Na początku lat 2000 niektórzy 
producenci próbowali odkryć własne metody 
produkcji NiMH, z pominięciem patentów, jednak 
okazało się to nieskuteczne. Chociaż patenty 
wygasły w USA i Japonii mniej więcej dekadę 
temu, baterie NiMH nigdy nie odzyskały rynku 
aut elektrycznych.

Jednym z najważniejszych metali ziem rzad-
kich, wykorzystywanych w produkcji baterii, 
jest kobalt. Złóż tego pierwiastka na świecie 
jest niewiele. Gros skupione jest w afrykańskim 
Pasie Miedzionośnym, a konkretnie w dawnej 
prowincji Katanga leżącej na terenie Demokra-
tycznej Republiki Konga. Kraj ten jest głównym 
eksporterem surowca. W zeszłym roku (2020) 
na terenie DRK wydobyto 95 000 tys. ton kobaltu, 
czyli około 15 razy więcej niż na terenie drugiego 
największego producenta, Rosji (6 300 tys. ton). 

Wydobycie kobaltu w DRK odbywa się pod kon-
trolą chińską i belgijską5. Jedną z największych 
firm operujących w regionie jest Congo Don-
gfang Mining International (CDM), w 100% kon-
trolowaną przez chińską Huayou Cobalt Com-
pany Ltd. Część kopalń należy do Glencore, który  
z kolei kontrolowany jest przez belgijski Glencore. 
(DRK w latach 1908–1960 było kolonią belgijską).
 
CDM skupuje kobalt od górników kongijskich, 
zwykle pracujących w biedaszybach, przetapia 
go i następnie eksportuje. Chociaż DRK w latach 
80. posiadało scentralizowanego operatora 
wydobycia (Gecamines), w latach 90. upadł 
on wraz z rządami Mobutu Sese Seko. Majątek 
firmy został przywłaszczony przez pracowni-
ków, którym od dłuższego czasu nie wypłacano 

Baterie, czyli kłopot z pierwiastkami
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pensji. Wojna, jaką DRK prowadziło z Rwandą  
w latach 1998–2003 pogłębiła destabiliza-
cję. Jednocześnie do DRK wkroczyły potężne 
zachodnie i chińskie koncerny, które przejęły 
najcenniejsze złoża. Zaproponowana w 2003 
roku restrukturyzacja Gecamines pod egidą 
Banku Światowego skutkowała utratą pracy 
przez ponad 10 tysięcy dawnych pracowników. 
Wielu z nich zdecydowało się wydobywać kobalt 
na własną rękę. Wprawdzie rok wcześniej DRK 
wprowadziło kodeks regulujący tego typu pracę, 
ale pominięto w nim wiele istotnych elementów 
BHP, nie uwzględniono także wydobycia licznych 
surowców takich jak właśnie kobalt. W teorii ze-
zwala on na pracę wyłącznie osobom dorosłym, 
jednakże raport Amnesty International, które-
go autorzy dotarli do biedaszybów kongijskich, 
ustalili i przedstawili dowody na wykorzystanie 
do pracy dzieci. 

Szyby budowane są przeważnie pod domostwami,  
a ich mieszkańcy często są zmuszeni do kopania 
własnych tuneli, gdyż ich sąsiedzi tak czy tak ko-
paliby pod ich domami. Tunele nie są wspierane 
podporami, a górnikom brakuje podstawowego 
wyposażenia, takiego jak buty czy maski, któ-
re ochroniłyby ich przed wdychaniem pyłów  
z rud kobaltu. Kobalt jest substancją toksyczną,  
a przewlekły kontakt z nim może prowadzić do:
• śmiertelnej choroby płuc (tzw. hard metal 

lung disease);
• astmy;

6 https://www.theguardian.com/global-development/2019/dec/16/apple-and-google-named-in-us-lawsuit-
 over-congolese-child-cobalt-mining-deaths.

• zmniejszonej wydolności płuc;
• wysypek i egzem.

Górnicy w biedaszybach, w tym dzieci, pra-
cują po kilkanaście godzin na dobę, kopiąc, 
przenosząc i płucząc rudę kobaltu. Praca jest 
wyczerpująca fizycznie, worki z rudą ważą po 
kilkadziesiąt kilogramów. 

Regularnie zdarzają się wypadki śmiertelne 
wynikające z nieadekwatnego zabezpieczenia 
szybów. Dzieci zakradające się na tereny kopalń 
po bryłki rudy są często bite i molestowane przez 
strażników. Dzienne stawki są przy tym bardzo 
niskie i wynoszą 1–2 USD. W teorii, praktyki te 
są zabronione przez prawo obowiązujące na 
terenie DRK, a ponadto właściciele hut powinni 
weryfikować, skąd pochodzi kupowana przez 
nich ruda. W praktyce, nie przywiązuje się do 
tego większego znaczenia.

Pokłosiem raportu Amnesty International 
jest pozew przed amerykańskim sądem, któ-
ry rodziny dzieci zmarłych lub okaleczonych  
w wyniku pracy przy wydobyciu kobaltu, wy-
toczyły gigantom technologicznym: Apple, Go-
ogle, Dell’owi, Microsoft’owi i Tesli. Sprawa jest  
w toku, a oskarżone firmy zaprzeczyły, by miały 
jakąkolwiek wiedzę o pracy dzieci6. Niezależnie 
od orzeczenia, produkcja kobaltu na świecie 
rokrocznie wzrasta. 

Tabela 1. Produkcja kobaltu na świecie (tony)

  20172015

Źródło: opracowanie na podstawie: www.usgs.gov/centers/nmic/cobalt-statistics-and-information, data 

dostępu 21.09.2021 r.

2016 2018 2019

Wydobywany 122 000 112 000 126 000 148 000 144 000

Po rafinacji 99 800 96 700 117 000 125 000 132 000



Warsaw Enterprise Institute 9

Pod prąd – elektromobilność

W produkcji baterii jeszcze ważniejszym od ko-
baltu metalem jest lit. Jego wydobycie także jest 
kontrowersyjne, gdyż wiąże się np. z wypompo-
wywaniem wód podziemnych i postępującym 
osuszaniem terenu w okolicach kopalń7. Główne 
złoża surowca znajdują się w pasie Andów, Au-
stralii, Chinach i USA. Najważniejsi producenci to 
Australia (42 tys. ton), Chile (18 tys, ton), Chiny 
(7,5 tys. ton) i Argentyna (6,4 tys. ton). 

Innymi metalami wykorzystywanymi w produk-
cji baterii litowo-jonowych są mangan i nikiel. 
Mangan8 wydobywany jest przede wszystkim  
w Republice Południowej Afryki. Złoża pod pusty-
nią Kalahari mogą zawierać nawet 70% wszyst-
kich zasobów owego pierwiastka na świecie. 
RPA wydobywa rocznie 6,2 mln ton manganu, 
co stanowi 33,5% światowej produkcji. Część 
kopalń w RPA znajduje się pod kontrolą firm 
australijskich. Australia sama jest drugim naj-
większym producentem manganu i wydobywa 
rocznie 3 mln ton, co stanowi 15% światowej 
produkcji. Niewiele mniej, bo 2,9 mln ton wydo-
bywają Chiny. Gabon wydobywa rocznie 1,8 mln 

7 https://www.theguardian.com/environment/2021/jan/03/child-labour-toxic-leaks-the-price-we-could-pay 
 -for-a-greener-future data dostępu 22.09.2021 r.
8 https://www.nsenergybusiness.com/features/manganese-producing-countries, data dostępu 22.09.2021 r.
9 https://www.nature.com/articles/d41586-021-02222-1, data dostępu 22.09.2021 r.
10 https://www.lgcorp.com/media/release/8357, data dostępu 22.09.2021 r.
11 https://techcrunch.com/2021/04/16/gms-second-2-3b-battery-plant-with-lg-chem-to-open-in-late-2023,  
 data dostępu 22.09.2021 r.

ton, tj. 10% światowej produkcji. Kopalnie w tym 
kraju są pod kontrolą francuską. Około miliona 
ton wydobywane jest także w Brazylii. Niklu na 
świecie wydobywa się znacznie mniej, bo zale-
dwie 2,7 mln ton. Najwięcej (800 tys.) pochodzi 
z Indonezji. Filipiny wydobywają 420 tys., Rosja 
270 tys., Nowa Kaledonia 220 tys. 

Wydobyte metale muszą następnie zostać prze-
transportowane do fabryk baterii. Szacuje się, że 
jedna bateria zasilająca samochód elektryczny 
zawiera ok. 8 kg litu, 35 kg niklu, 20 kg manganu 
i 14 kg kobaltu9. Baterie do EV są produkowane 
przez nieliczne firmy, trzy największe to:

• CATL (Contemporary Amperex Technology, 
Ltd) należącą do Chin. Wszystkie fabryki 
zlokalizowane są w Chinach, z wyjątkiem 
jednej, w Niemczech. 

• LG Energy Solution (LG Chem), pod nadzo-
rem koreańskim. LG posiada fabryki w Korei 
Płd., USA, Chinach i Polsce. LG ocenia, że cała 
sieć pozwala produkować 280 tys. baterii 
rocznie10. Planowane jest dalsze rozszerzenie 
mocy produkcyjnych w USA11.

Tabela 2. Najwięksi producenci baterii do samochodów elektrycznych, moc zainstalowana, od 
stycznia do maja 2021 r. 

  Udział w rynku, %Klienci

Źródło: opracowanie na podstawie: https://spectrum.ieee.org/the-top-10-ev-battery-makers, data dostę-

pu 23.09.2021 r. 

Pojemność 
wyprodukowana (GWh)

26

Nazwa firmy

21,5CATL
BMW, Dongfeng, Honda, 
SAIC, Stellantis, Tesla, 
Volkswagen, Volvo

2621,4LG
General Motors, Renault, 
Stellantis, Tesla, Volvo, 
Volkswagen

1714,1Panasonic Tesla, Toyota

75,5Samsung BMW, Ford, 
Stellantis, Volkswagen

7BYD Co BYD, Ford 5,5

43,4SK Innovation Daimler, Ford, 
Hyundai, KIA
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• Panasonic, należący do Japonii. Firma pro-
dukuje baterie głównie w kraju, ale wspólnie 
z Teslą zainwestowała także w gigafabrykę 
w Nevadzie, USA. Nawiązała także współ-
pracę z Toyotą.

Pojemność baterii w aucie różni się w zależności 
od modelu. Niewielkie auta miejskie dysponują 
pojemnością na poziomie ok. 20 kWh, pod-
czas gdy większe i bardziej luksusowe modele 
nawet powyżej 100 kWh. Średnia to około 43 
kWh12. Oznacza to, że miesięczna produkcja  
w fabrykach należących do koncernów z Tabeli 
2 to około 330 tys. uśrednionych zgodnie z ww. 
szacunkiem baterii. Przekłada się to na zapo-
trzebowanie na poziomie:

• 2 640 ton litu;
• 11 550 ton niklu;
• 6 600 ton manganu;
• 4 620 ton kobaltu.

W skali światowego frachtu nie jest to jednak 
znacząca masa, zatem emisje wynikające  
z produkcji komponentów niezbędnych do 
wytworzenia baterii oraz samych baterii, 
można pominąć, aczkolwiek pamiętać należy  
o szeregu innych czynników negatywnie wpły-
wających na środowisko, uwalnianych pod-
czas płukania rud, uzdatniania surowców itd.  
W razie kontynuacji niniejszej analizy, zostaną 
one uwzględnione. 

12 https://www.statista.com/statistics/309584/battery-capacity-estimates-for-electric-vehicles-worldwide.
13 Lit i mangan za: tradingeconomics.com. Nikiel i kobalt za: ycharts.com, data dostępu 1.10.2021 r.
14 W niniejszym raporcie omawiana jest jedynie emisyjność dwutlenku węgla (CO2). Emisyjność tlenków azotu  
 (NOx), siarki (SOx), drobnych zanieczyszczeń powietrza, itd. Cytowana w raporcie Petrauskiene z zespołem  
 wskazała, że emisje czynników kancerogennych są wyższe w cyklu życia auta elektrycznego (BEV) niż 
 w przypadku spalinowego. Emisje NOx są znacznie wyższe w autach spalinowych, jednakże w przypadku SOx  
 to auta elektryczne emitują ich więcej. Produkcja zanieczyszczeń PM jest podobna, 
 por: https://sgp.fas.org/crs/misc/R46420.pdf.

Równie istotna jak emisje jest jednak cena ww. 
metali. Już teraz ceny metali ziem rzadkich 
znacząco wzrosły. W porównaniu z paździer-
nikiem 2020 r. cena niklu zwiększyła się o 25%, 
kobaltu o 55%, manganu o 19%, a litu wzrosła 
trzykrotnie13. Na uwadze należy jednak mieć, że 
szeregi czasowe cen ww. metali charakteryzują 
się bardzo dużą zmiennością i osiągały obecne 
wartości już w przeszłości. Zwiększony popyt 
na elektromobilność wywoła jednak presję na 
dalszą aprecjację cen metali ziem rzadkich, 
co bezpośrednio przełoży się na koszt EV dla 
końcowego odbiorcy.

Utylizacja samochodu elektrycznego odby-
wa się w nieco inny sposób, niż zwykłego auta, 
kluczowy bowiem jest recykling baterii. Wszyst-
kie inne komponenty recyklowane są jednak  
w podobny sposób co w samochodach spalino-
wych. Pomijając użytkowanie, emisyjność auta 
elektrycznego14 w porównaniu ze spalinowym 
podsumowuje Tabela 3.

Informacje zawarte w Tabelach 3 i 4 należy 
traktować poglądowo, bowiem analiza Petrau-
skiene i innych wykonana została dla warun-
ków litewskich, a Kukreja przygotował swoją 
dla Vancouver w Kanadzie. Z uwagi na bliskie 
sąsiedztwo, dane Petrauskiene i zespołu z Tabeli 
3 zostaną przyjęte w niniejszym opracowaniu 
jako estymacje emisyjności cyklu życia auta  
z pominięciem eksploatacji, która będzie wy-
liczana dalej.



Warsaw Enterprise Institute 11

Pod prąd – elektromobilność

Tabela 3. Emisyjność cyklu życia auta, z wyłączeniem eksploatacji (CO2, tony)

  Spalinowe Elektryczne Źródło

9-10 12-13 Petrauskiene et al. (2021)

21 30 Kukreja, 2018

Tabela 4. Emisyjność cyklu życia auta wraz z eksploatacją (CO2, tony)

  Spalinowe Elektryczne Źródło

19 (diesel), 
24 (benzyna) Petrauskiene et al. (2021)

59 30,5 Kukreja, 2018

31,5 (BEV)
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Produkcja energii w Polsce i emisyjność eksploatacji

Emisyjność eksploatacji samochodu elek-
trycznego zależy ściśle od miksu energetycz-
nego w danym kraju. Obecnie, polska energe-

tyka oparta jest na węglu, z którego pochodzi 
około 70% całkowitej produkcji energii.

  

węgiel brunatny

20402035203020252020201520102005
54,8 48,7 52,8 47,0 50,4 49,9 27,5 17,3

węgiel kamienny 88,2 89,2 79,4 75,4 72,3 63,1 53,2 45,7

paliwa gazowe 5,2 4,8 6,4 12,0 15,3 20,7 31,3 38,4

olej opałowy 2,6 2,5 2,0 1,9 1,9 1,9 1,8 1,7

energia jądrowa 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 20,4 30,6

energia słoneczna 0,0 0,0 0,1 2,0 4,5 6,8 10,8 14,8

energia wiatru 
na lądzie

0,1 1,7 10,9 23,5 23,7 23,8 24,2 24,6

energia wiatru 
na morzu

0,0 0,0 0,0 0,0 2,7 14,5 21,7 30,6

biomasa 1,4 5,9 9,0 9,6 9,7 11,6 11,4 10,3

biogaz 0,1 0,4 0,9 1,5 2,7 3,9 5,0 5,8

energia wodna 2,2 2,9 1,8 2,4 2,9 3,0 3,0 3,1

z wody 
przepompowanej

1,6 0,6 0,6 0,6 0,8 0,9 1,2 1,5

pozostałe 0,7 1,1 1,0 0,7 0,9 1,1 1,2 1,3

razem 156,9 157,7 164,9 176,7 187,9 201,2 212,7 225,8

Tabela 5. Prognoza produkcji energii w Polsce z podziałem na nośniki, TWh

Źródło: Polityka Energetyczna Polski do 2040, wersja zaktualizowana z 2021 r. załącznik nr 2.
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węgiel brunatny

20402035203020252020201520102005
34,93% 30,88% 32,02% 26,60% 26,82% 24,80% 12,93% 7,66%

węgiel kamienny 56,21% 56,56% 48,15% 42,67% 38,48% 31,36% 25,01% 20,24%

paliwa gazowe 3,31% 3,04% 3,88% 6,79% 8,14% 10,29% 14,72% 17,01%

olej opałowy 1,66% 1,59% 1,21% 1,08% 1,01% 0,94% 0,85% 0,75%

energia jądrowa 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 9,59% 13,55%

energia słoneczna 0,00% 0,00% 0,06% 1,13% 2,39% 3,38% 5,08% 6,55%

energia wiatru 
na lądzie

0,06% 1,08% 6,61% 13,30% 12,61% 11,83% 11,38% 10,89%

energia wiatru 
na morzu

0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 1,44% 7,21% 10,20% 13,55%

biomasa 0,89% 3,74% 5,46% 5,43% 5,16% 5,77% 5,36% 4,56%

biogaz 0,06% 0,25% 0,55% 0,85% 1,44% 1,94% 2,35% 2,57%

energia wodna 1,40% 1,84% 1,09% 1,36% 1,54% 1,49% 1,41% 1,37%

z wody 
przepompowanej

1,02% 0,38% 0,36% 0,34% 0,43% 0,45% 0,56% 0,66%

pozostałe 0,45% 0,70% 0,61% 0,40% 0,48% 0,55% 0,56% 0,58%

razem 0,45% 0,70% 0,61% 0,40% 0,48% 0,55% 0,56% 0,58%

Tabela 6. Procentowe wartości poszczególnych paliw w miksie

Źródło: Polityka Energetyczna Polski do 2040, wersja zaktualizowana z 2021 r. załącznik nr 2.

Niniejszy raport nie będzie podejmował prób 
kontestowania prognoz zawartych w PEP 2040. 
Wartości z Tabeli 6 traktowane są jako oficjalna 
prognoza rozwoju polskiej energetyki i w oparciu 
o nie wyliczona zostanie emisyjność CO2 z eks-
ploatacji auta elektrycznego oraz hybrydowego.

Emisyjność elektrowni węglowych i gazowych 
różni się, w zależności od konkretnej jednost-
ki, a w szczególności od sprawności układu 
spalania. Węgiel brunatny ma nieco, aczkol-

wiek nieznacznie wyższą emisyjność niż węgiel 
kamienny. 

Polskie elektrownie węglowe są jednak spraw-
niejsze niż ich indyjskie albo amerykańskie od-
powiedniki. Uśrednione dane emisyjności dla 
Polski podaje KOBIZE (Krajowy Ośrodek Bilanso-
wania i Zarządzania Emisjami). Na 2020 r. wy-
niosły one, ze wszystkich instalacji do spalania 
paliw, 0,758 tony CO2 na MWh.
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Węgiel

Surowiec

Tabela 7. Emisyjność w produkcji energii

Gaz

Kraj referencyjny

0,82–1 tony/MWh

0,986 tony/MWh

1 tona/MWh

0,879 tony/MWh

1,1 tony WB, 
1 tona WK/MWh

0,429 tony/MWh

0,413 tony/MWh

0,391 tony/MWh

0,433 tony/MWh

Indie

Francja

USA

Świat

Volker-
quasching.de 

Francja

USA

Świat

Niemcy

Niemcy

Mittal et al. 

Rte-france.com 

Eia.gov 

Bank Światowy 

Rte-france.com

Eia.gov

Bank Światowy

Volker-quasching.de

Źródło: oprac. własne na podstawie: https://www3.epa.gov/ttnchie1/conference/ei20/session5/mmit-

tal.pdf; https://www.rte-france.com/en/eCO2mix/CO2-emissions; https://www.eia.gov/tools/faqs/faq.

php?id=74&t=11; https://documents1.worldbank.org/curated/en/873091468155720710/pdf/851260BRI0Live-

00Box382147B00PUBLIC0.pdf; https://www.volker-quaschning.de/datserv/CO2-spez/index_e.php.

  

Węgiel

Segment

Tabela 8. Zużycie energii aut BEV

Gaz

Nissan Leaf

Volkswagen e-up

Renault Zoe

Hyundai Kona

BMW iX

Audi Q4 e tron

Lexus UX 300E

Jaguar I pace

Na podstawie Tabeli 7 przyjąć można średnią 
emisyjność produkcji 1 MWh energii z węgla 
na 955 kg oraz z gazu na 416,5 kg oraz średnią 
emisyjność produkcji energii w Polsce na 758 kg. 
Załącznik 2 do PEP 2040 podaje także poziomy 
emisji dla 2020 r., 2030 r. i 2040 r. Wynoszą one 
dla produkcji energii i ciepła odpowiednio, na 
MWh – 541 kg, 461 kg i 268 kg.  Zaznaczyć na-
leży, że dla obliczeń w ww. raporcie istotniejsza 

jest emisyjność produkcji energii, a nie ener-
gii i ciepła, ponieważ BEV wykorzystuje stricte 
energię. Wartości z PEP podawane są w celach 
prognostycznych i należy je traktować jako zde-
cydowanie zaniżone. 

Konsumpcja energii auta elektrycznego (BEV) 
różni się w zależności od marki i modelu.

164 Wh/km

158 Wh/km

161–168 Wh/km

157–162 Wh/km

203–208 Wh/km

180–199 Wh/km

192 Wh/km

223 Wh/km

Nazwa auta Zużycie energii

Tesla model X

Mercedes EQC 400

189–198 Wh/km

216 Wh/km

Źródło: opracowanie własne na podstawie ev-database.org, data dostępu 23.09.2021 r.
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Mając powyższe na uwadze, przyjąć można, że 
auta miejskie zużywają orientacyjnie 16 kWh 
energii na 100 km, podczas gdy auta segmentu 
premium około 20 kWh/100 km. Na potrzeby 
poniższych szacunków pomijana jest strata na 
przesyle w sieci przesyłowej, która wynosi kilka  
%   (7,3% w 2011 r. za BBN) oraz strata przy łado-
waniu auta, która wynosi od 10 do 15%15. Złożo-
ny odsetek obu wynosi około 15–20%, tj. o tyle 
więcej energii będzie musiało realnie zostać 
wyprodukowane, by zasilić auto elektryczne. 
Wyprodukowanie takiej ilości energii elektrycznej 
spowoduje:

15 Za elektrowoz.pl.

a. dla auta miejskiego wyemitowanie 15,28 kg 
CO2 w przypadku spalenia węgla i 6,67 kg 
CO2 w przypadku gazu;

b. dla auta premium wyemitowanie 19,1 kg 
CO2 w przypadku spalenia węgla i 8,33 kg 
CO2 w przypadku gazu.

W warunkach polskiego miksu energetycznego, 
eksploatacja aut elektrycznych i spalinowych 
wiąże się z emisją następującej masy CO2. 

Szczegółowe dane przedstawiono w Tabeli 9.  
Z kolei emisyjność aut spalinowych przedsta-
wiana została w Tabeli 10.

Tabela 9. Emisyjność aut BEV w estymowanych warunkach polskiego miksu, kg CO2/100 km (tech-
nologia aut elektrycznych przyjmowana jest za znaną w momencie pisania raportu; opracowanie 
nie podejmuje próby prognozowania trajektorii zmian technologicznych w segmencie związanym  
z produkcją aut EV), 2020a za danymi emisyjności produkcji energii, KOBIZE

  auto 2020

miejskie 11,04 10,52 9,27 6,78 5,40

2025 2030 2035 2040

premium 13,80 13,15 11,58 8,47 6,75

Źródło: opracowanie własne. 

  

miejskie

Segment

Tabela 10. Emisyjność aut spalinowych, kg/100 km

premium

Nissan Micra

Volkswagen Golf

Renault Clio

Hyundai 

BMW x5

Audi a7

Jaguar XE 

14

13

13

20

16

15

Nazwa auta Emisje CO2

Źródło: opracowanie własne na podstawie: http://CO2cars.apps.eea.europa.eu.

12,13

15,16

2020a
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Mając na uwadze Tabelę 10, przyjąć można, 
że emisyjność auta miejskiego to około 13,5 
kg CO2/100 km, a auta klasy premium – około  
17 kg CO2/100 km. Oznacza to, że w chwili obecnej 
segment aut elektrycznych oferuje nieco niższą 
emisyjność niż samochody spalinowe, tj. około 

2,5 kg CO2 mniej w przypadku aut miejskich  
i nieco ponad 3 kg CO2/100 km w przypadku 
aut premium. Zakładając, że polska energetyka 
będzie transformowana zgodnie z PEP 2040, da 
to różnicę:

Tabela 11. Różnice emisji CO2, auto BEV vs spalinowe, wyłącznie eksploatacja (kg, CO2), 2020a 
za realną emisyjnością produkcji energii, KOBIZE

  auto 2020

miejskie -2,46 -2,98 -4,23 -6,72 -8,10

2025 2030 2035 2040

premium -3,20 -3,85 -5,42 -8,53 -10,25

Źródło: opracowanie własne. 

Tabela 12. Emisyjność cyklu życia auta, BEV vs spalinowe, tony CO2, stan na chwilę obecną

  Spalinowe Elektryczne

miejskie

Źródło: opracowanie własne na podstawie obliczeń autorskich oraz Petrauskiene et al. (2021).

miejskiepremium premium

29,75 3035,5 34

-1,37

-1,84

2020a
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Biorąc pod uwagę opracowanie Petrauskiene i 
innych, a także przyjmując za nim (oraz innymi), 
że eksploatacja auta liczona jest dla 150 tys. km16 
otrzymujemy wartości emisji w produkcji oraz 
w eksploatacji ukazane w Tabeli 12.

Oznacza to, że w przypadku aut miejskich, na 
chwilę obecną, emisyjność BEV oraz spalino-
wych jest porównywalna. W przypadku samo-
chodów z wyższej półki, auta spalinowe przez 
cały cykl życia wyemitują jednak 1,5 tony CO2 

więcej od samochodów zasilanych wyłącz-
nie baterią. 

16 Sama Petrauskiene zaznacza, że wartość ta jest mocno zaniżona, z uwagi chociażby na średni wiek przebieg  
 auta w Litwie. Także w Polsce średni przebieg przekracza 150 tys. km.
17 Formalnie zarejestrowanych jest kilka mln więcej, jednakże realnie na emisyjność wpływają jedynie te 
 eksploatowane. Za: https://www.autobaza.pl/page/portal/news/liczba-samochodow-w-polsce-747-aut
 -na-1000-mieszkancow, data dostępu 28.09.2021 r.
18 https://moto.rp.pl/tu-i-teraz/art17360571-polacy-jezdza-o-polowe-mniej-niz-dunczycy-czy-austriacy, data  
 dostępu 28.09.2021 r.

Zastosowanie ww. obliczeń w polskiej makroskali 
pozwala rozważyć orientacyjne oszczędności  
w emisjach CO2, gdyby dany odsetek konsu-
mentów wymienił samochód spalinowy na elek-
tryczny. Przyjmując, że w Polsce eksploatowa-
nych jest około 17 mln samochodów17, a średni 
roczny przebieg wynosi 8 tys. km18 daje to łączną 
liczbę 136 mld km przejechanych przez wszyst-
kie auta w kraju. Zakładając odsetek wymiany 
na poziomie 10, 25, 50 i 75% daje to, w warun-
kach polskiego miksu energetycznego i planów 
jego transformacji, następujące oszczędności  
w emisjach CO2 (Tabela 13).

Tabela 13. Oszczędności w emisjach CO2 (mln ton)

  % zastąpienia 2020

10% 0,39 0,46 0,66 1,04 1,25

2025 2030 2035 2040

25% 0,96 1,16 1,64 2,59 3,12

Źródło: opracowanie własne. 

50% 1,93 2,32 3,28 5,18 6,24

75% 2,89 3,48 4,92 7,78 9,36

Pamiętać należy jednak, że emisyjność aut spa-
linowych również maleje, przykładowo w ciągu 
dwóch dekad między rokiem 2000 a 2020, śred-
nia emisyjność aut spalinowych spadła w UK  
o prawie 27%19. Oczywiście tempo redukcji emisji 
będzie maleć, a ww. redukcja dotyczyła jedynie 
nowozarejestrowanych aut, jednakże samo-
chody osobowe jeżdżące po polskich drogach 

19 https://www.gov.uk/government/publications/new-car-carbon-dioxide-emissions, data dostępu 29.09.2021 r.  
 Średnia emisyjność na 100 km w 2001 r. wynosiła 17 kg, w 2014 r. niecałe 13 kg.

mają ponad dekadę, zatem przeciętny samo-
chód  zarejestrowany był ok. 2008 r., a w 2030 
r. jeździć będą przeciętnie auta z 2018 r. Biorąc 
dane dla UK, oznacza to spadek emisyjności CO2 
o 33%. Tabela 14 przedstawia skorygowaną o 
wpływ technologii redukcji emisji CO2 w silnikach 
spalinowych różnicę w emisjach przy wymianie 
floty na auta BEV, w warunkach polskiego miksu.
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  % zastąpienia 

0,39 -0,02

2020a 2020b

Źródło: opracowanie własne. 

10%

0,96 -0,0525%

1,93 -0,1150%

2,89 -0,1675%

Tabela 14. Skorygowane oszczędności w emisyjności CO2 przy zastąpieniu danego odsetka floty spali-

nowej autami elektrycznymi (mln ton). Wartość dodatnia oznacza zmniejszenie emisji, wartość ujemna 

– zwiększenie. Kolumny a – wartość poglądowa, bez uwzględniania strat na przesyle energii i ładowaniu 

auta, kolumny b – z uwzględnieniem ww.  

Przyjmując dalsze tempo redukcji emisyjności 
samochodów spalinowych oraz zakładane przez 
rząd tempo transformacji energetycznej, w 2030 
roku Polska nie zredukuje swoich emisji CO2 na 
zamianie aut na EV, a nawet może je zwięk-
szyć. Wynika z tego jasno, że choć BEV będą 
niewątpliwie dobrym rozwiązaniem w przy-
szłości, w momencie gdy polska energetyka 
oparta będzie w znacznie większej mierze o OZE 
oraz energię jądrową, obecnie oraz w okresie 
przejściowym nie będą one miały większego 
wpływu na emisyjność Polski.

Osobny akapit należy się autom hybrydowym, 
których emisyjność jest nieoczywista. Wyróż-
nić można hybrydy (HEV), które posiadają tak 
silnik spalinowy, jak i elektryczny, przy czym 
ten drugi ładowany jest podczas hamowania, 
a zakumulowana energia może zostać wyko-
rzystana podczas przyśpieszania oraz hybrydy 
PHEV, które posiadają silnik spalinowy pracujący 
w tandemie z elektrycznym, który może być 
doładowywany z gniazdka. 

20 https://iopscience.iop.org/article/10.1088/1748-9326/abef8c/pdf.

Studium analizujące 100 tys. samochodów typu 
PHEV przygotował w 2021 r. Plotz z zespołem20.  
Z danych wynika, że emisje PHEV w przeliczeniu 
na 100 km wynosiły od 4.9kg do 17.4kg. Należy 
podkreślić, że wyższa z tych wartości jest zbli-
żona do emisyjności samochodu spalinowego 
z segmentu premium, takiego jak Jaguar XE. 

Emisyjność HEV jest bardzo zależna od stylu jaz-
dy kierowcy i warunków panujących na drodze, 
a z tego powodu trudna do jednoznacznego 
określenia bez dokładnego analizowania emisji 
poszczególnych aut. Z informacji zebranych 
przez autora od zawodowych kierowców świad-
czących usługi przewozu osób wynika, że jako 
auta do pracy rozważają oni obecnie prawie 
wyłącznie HEV. Ich cena jest znacznie niższa  
i wynosi od 22 tys. euro za Toyotę Yaris do 35 
tys. euro za Hyundaia Kona, tj. kilka tysięcy euro 
mniej w przypadku segmentu miejskiego (por. 
Tabela 16).

0,05 -0,31

0,12 -0,76

0,24 -1,53

0,36 -2,29

2030a 2030b
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Pozostałe czynniki wpływające na wybór samochodu

Emisyjność cyklu życia nie jest podstawowym 
czynnikiem wpływającym na wybór samochodu, 
można wręcz stwierdzić, że uwagę nań zwrócą 
nieliczni. Pod uwagę brane są jednak:

• cena przy zakupie;
• cena eksploatacji (tj. paliwa/ładowania,  

w przypadku aut z silnikiem spalinowym 
należy jeszcze dodać koszt utrzymywa-
nia silnika w należytym porządku np. wy-
miany oleju);

• dostępność punktów tankowania/
ładowania;

• zasięg (w przypadku aut EV);
• maksymalna prędkość (chociaż po polskich 

drogach, legalnie, jechać można maksy-
malnie 140 km/h to auta o większej prędko-
ści maksymalnej będą w stanie ją osiągnąć 
przy niższych obrotach silnika, co przekłada 
się na niższe spalanie);

• ładowność, wytrzymałość zawieszenia etc. 

Z ww. najważniejszym czynnikiem jest cena, gdyż 
konsument wybiera jedynie spośród dóbr znaj-
dujących się w zasięgu jego możliwości finanso-
wych. Mimo wzrostu średniej pensji, elektromo-
bilność jest ciągle droga. Tabela 16 przedstawia 

21 EUR = ok. 4,6 zł, za 28.09.2021 r.

m.in. cenę wybranych aut elektrycznych. Na 
uwadze należy mieć, że średnia pensja w Polsce, 
przy obecnym kursie21 wynosi jedynie 1230 euro, 
tj. niecałe 15 tys. euro rocznie. Oznacza to, że 
nawet tanie auto miejskie, np. Nissan Leaf albo 
Volkswagen e-up to dla przeciętnego Polaka 
wydatek około dwóch rocznych pensji. Segment 
premium to z kolei przynajmniej 3, a często 
5-6 rocznych pensji. Zgodnie z Raportem ACEA, 
PKB kraju (z którym średnie wynagrodzenie jest 
powiązane) ma bezpośrednie przełożenie na 
zainteresowanie samochodami elektrycznymi. 
Ponad 80% wszystkich samochodów elektrycz-
nych kupowana jest w 6 krajach Unii Europej-
skiej o najwyższym PKB. Udział Polski w rynku EV 
wynosi obecnie 1%.

Na cenę eksploatacji składa się kilka czynników, 
z których najważniejszy jest koszt paliwa. Na 
moment pisania raportu, ceny najważniejszych 
paliw oraz energii elektrycznej kształtowały się 
następująco:

Należy pamiętać, że Polska nie ma większego 
wpływu na ceny tak paliw, jak i energii, jest bo-
wiem biorcą cen ropy naftowej i może jedynie 

Tabela 15. Ceny paliw w Polsce, wrzesień 2021 r. 

  Nazwa Pb95

Cena 5,84 zł 5,99 zł 5,69 zł 2,87 zł 0,60 zł

Pb98 ON LPG 1kWh

Źródło: opracowanie własne na podstawie epetrol.pl i flexipowergroup.pl.
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dostosowywać obciążenie paliwa podatkami. 
Z kolei cena energii w Polsce jest z grubsza 
funkcją cen uprawnień do emisji CO2, kosztów 
pracy oraz ceny węgla. Ceny WKE kształtują 
się jednak międzynarodowo, a Polska jest zbyt 
małym odbiorcą, by móc na nie wpłynąć. EUA 
stanowią największy komponent cen energii, 
wynoszą bowiem 65 euro, tj. ok. 300 zł przy cenie 

energii na poziomie 350 zł. Są one jednak in-
strumentem polityki międzynarodowej, przez co 
możliwości wpłynięcia na jego konstrukcję za-
leżą od wysiłków i zdolności polskiej dyplomacji.

Barierę dla rozwoju aut elektrycznych sta-
nowi także dostępność punktów ładowania. 
Chociaż na coraz większej liczbie stacji ben-

Tabela 16. Zestawienie podstawowych parametrów wybranych aut elektrycznych

  
Segment Nazwa auta

Miejskie

Nissan Leaf 29,990 euro 230 km/h 225 km 144 km/h

Cena 
auta elektr. Fast Charge Zasięg

Prędkość
maks.

Źródło: opracowanie własne na podstawie: ev-database.org, data dostępu 26.09.2021 r.

Volkswagen e-up 25,850 euro 170 km/h 205 km 130 km/h

Renault Zoe 31,990 euro 230 km/h 315 km 135 km/h

Hyundai Kona 41,850 euro 370 km/h 395 km 167 km/h

Premium

BMW iX 98,000 euro 620 km/h 505 km 200 km/h

Audi Q4 e tron 47,500 euro 500 km/h 405 km 160 km/h

Lexus UX 300E 47,550 euro 150 km/h 260 km 160 km/h

 Jaguar I pace 77,300 euro 360 km/h 380 km 200 km/h

Tesla model X 95,900 euro 710 km/h 475 km 250 km/h

Mercedes 
EQC 400

66,069 euro 440 km/h 370 km 180 km/h

zynowych pojawiają się punkty do ładowania 
aut elektrycznych, to ów postęp, choć szybki, 
jest nierówny na terenie kraju. Dysproporcje 
infrastrukturalne widać w całej Unii. Ponad 75% 
ładowarek do EV znajduje się na terenie trzech 
krajów: Wielkiej Brytani, Niemiec i Holandii.  
W całej Unii, liczba punktów wynosi około 200 
tys. Szacunkowo według Komisji Europejskiej 
do 2030 r. zapotrzebowanie wzrośnie do 3 mi-
lionów punktów22.

W Polsce stacji jest ciągle stosunkowo niewiele. 
Najnowsze dane wskazują na 1631 ogólnodo-
stępnych stacji z 3178 punktami, z czego nieca-
ły tysiąc to stacje szybkiego ładowania na prąd 
stały (DC)23. Plany 16 największych polskich 

22 https://www.acea.auto/publication/report-vehicles-in-use-europe-january-2021, dostęp 26.09.2021.
23 https://www.rynekelektryczny.pl/infrastruktura-ladowania-pojazdow-elektrycznych, dostęp 27.09.2021.

sieci, przewidują 1800 ogólnodostępnych stacji 
elektrycznych do koniec 2021 r. To wciąż kropla 
w morzu w zestawieniu z wymogami planu  
w 2035 r. Jednocześnie kierowcy polscy mają 
do dyspozycji około 7700 stacji ładowania aut 
spalinowych (każda z nich ma kilka stanowisk). 
Ponadto czas tankowania auta spalinowego 
jest znacznie niższy niż ładowania auta elek-
trycznego, a kolejka na kilka samochodów do 
każdego stanowiska może zostać rozładowana 
stosunkowo szybko. 

Dodatkowy element niepewności u potencjal-
nego polskiego nabywcy, może wiązać się z wy-
borem optymalnego modelu stacji ładowania, 
tj. ich parametrów technicznych, by oszczędnie 
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i wydajnie ładować auto. Na początku roku 
szybkich stacji ładowania pojazdów (DC, czyli 
prądu stałego), było około 500. Kolejnych 1000 
punktów to stacje o normalnej mocy (AC, czyli 
prądu przemiennego). Ogółem, ładowarki do 
EV podzielić można na:
a. według przeznaczenia: 

• zewnętrzne, 
• wewnętrzne, 
• szybkiego ładowania,
b. według mocy: 

• 3,7 kW; 

24 https://ampergo.pl/ladowanie-pojazdow, dostęp 26.09.2021.

• 4,7 kW; 
• 11 kW; 
• 22 kW;
• 43 kW
c. według marki auta24. 

Już sam podział techniczny może zdystanso-
wać potencjalnego klienta do wyboru auta 
elektrycznego.

Czas ładowania uzależniony jest od wielu indy-
widualnych parametrów auta, a także rodzajów 

Tabela 17. Poglądowe zestawienie wybranych aut elektrycznych i ich danych technicznych

  
Segment Nazwa auta

Miejskie

Nissan Leaf 40 kWh 230 V 2–3 kW 21 godzin

Pojemność
baterii

Rodzaj
gniazkda

Moc
ładowania

Czas pełnego
ładowania

Źródło: opracowanie własne na podstawie: https://moto.pl/MotoPL/7,176355,26268398,ile-trwa-ladowa-

nie-samochodu-elektrycznego.html, data dostępu 28.09.2021.

Nissan Leaf 3,6 kW 13 godzin

Nissan Leaf 40 kWh 6,6 kW 7 godzin i 30 minut

Nissan Leaf 40 kWh 50 kW 40 min–1 godzina

Premium
Audi Q4 e tron 40 kW 230 V 2–3 kW 30 godzin

BMW i3 11 kW 3 godziny i 30 minut

40 kWh

ładowarki, do której zostanie podłączony. Te 
same modele, mogą różnić się znacznie ge-
neracją, a co za tym idzie, również ceną. Gdy  
w samochodzie z napędem konwencjonalnym 
skończy się paliwo, tankowanie i pobyt na stacji 
benzynowej to kwestia kilku-kilkunastu minut, 
w zależności od kolejek. Najszybsza ładowarka 
z Tabeli 17 pozwoli naładować typową baterię 
o pojemności 40kWh w 30-40 minut, co przy 
większej kolejce aut wiąże się z koniecznością 
kilkugodzinnego oczekiwania dla kierowców  
z jej końca. 

Auta elektryczne pozostają jednak ciekawą 
opcją miejską dla prosumentów energetycz-

nych oraz dla flot samochodów dostawczych 
oraz autobusów, ogółem wszystkich tych aut, 
które pozostawiane są przez przynajmniej 
kilka godzin na parkingach. W Europie jak  
i w Polsce, zaobserwować można rosnącą popu-
larność instalacji fotowoltaicznych wśród wła-
ścicieli domów wolnostojących, czy stanowią-
cych część małych osiedli na obrzeżach miast. 
By jednak auto zostało załadowane czystą ener-
gią, chociażby z PV, niezbędna jest inwestycja  
w magazyn energii (baterię). W przeciwnym ra-
zie, do ładowania wykorzystana zostanie energia 
z sieci, o uśrednionej emisyjności.
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Powyższe, prosumenckie podejście do EV 
jest jednak obecnie możliwe tylko dla za-
możniejszych Polaków, bowiem przeciętne 
wynagrodzenie nie pozwoli na zakup auta 
elektrycznego kosztującego 2-6 rocznych 
pensji, a także instalacji fotowoltaicznych 
oraz magazynu energii, pomijając oczywi-
sty koszt budowy domu. W przypadku bloków 
wielomieszkaniowych, kupno BEV w zasadzie 
mija się z celem, z uwagi na brak gniazdek do 
ładowania przy miejscach parkingowych. Co 
więcej, obowiązujące prawo traktuje garaż jako 
przestrzeń wspólną, przez co mieszkaniec, któ-
ry chce zainstalować punkt ładowania, musi 
wystąpić o zgodę wspólnoty mieszkaniowej,  
a także zaopatrzyć się w osobny licznik. Prakty-
ka wskazuje, że jest to problematyczne. Plany 
rządu polskiego oraz dyrektywy UE zakładają 
obowiązkowe wyposażanie bloków wielomiesz-
kaniowych w infrastrukturę do ładowania aut 

25 O ile zakup ma być utylitarny tj. spełniać funkcję użytkową, przy zakupie hedonicznym, dostarczającym 
 przyjemności, wszystkie z ww. czynników, poza ceną nie muszą spełniać znaczącej roli. Więcej o konsumpcji  
 hedonicznej i utylitarnej przeczytać można u Hirschman i Holbrooka.

elektrycznych. Odpowiednie przepisy mają obo-
wiązywać od 2025 r. Sytuacja starszych bloków 
pozostaje dalej niejasna. 

Podsumowując, mimo rosnącej mody na elek-
tromobilność, wciąż jest ona kosztowna. Na BEV 
nie każdy będzie mógł sobie pozwolić. Co wię-
cej, auta o napędzie elektrycznym wymagają 
obecnie dość szerokiego rozeznania przed ich 
zakupem, już nie tylko w kontekście ograni-
czenia budżetowego konsumenta25. Chociaż  
w perspektywie dwóch pokoleń zapewne wszy-
scy będziemy korzystać z BEV, a auta spalinowe 
pozostaną obiektami muzealnymi, to przyszłość 
ta jest odległa, a problemy okresu przejściowe-
go, zaznaczone powyżej, są poważne i liczne. 
Ścieżka transformacji dla większości Polaków 
wciąż jest kręta – zwłaszcza w świetle planów 
Komisji Europejskiej.
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Fit for 55

Przedstawiony 14 lipca 2021 r., pakiet klimatyczny 
Fit for 55 zakłada liczne zmiany prawne, między 
innymi w systemie EU ETS (Unijnym systemie 
handlu uprawnieniami do emisji CO2). Porusza-
na jest także kwestia niskoemisyjnego transpor-
tu. Chociaż Ministerstwo Klimatu i Środowiska 
w oficjalnym komunikacie dotyczącym pakietu 
Fit for 55, skłania się ku zachowaniu ostrożności 
względem proponowanych zmian przez KE26, 
to propozycja KE dobrze obrazuje kurs, który 
obrały gremia unijne. Sam pakiet Fit for 55 za-
kłada redukcję emisji gazów cieplarnianych do 
2030 roku o co najmniej 55% w porównaniu do 
poziomu z roku 1990 oraz osiągnięcie statusu 
klimatycznie naturalnego kontynentu do 2050 r. 

Sektor transportu unijnego jest jednym z naj-
większych obszarów objętych planem dekar-
bonizacji. Ramy przedstawione w pakiecie 
zakładają zmniejszenie emisji aut o 100% do 
2035 r. w porównaniu do roku 2021. Oznacza to  
w praktyce zakaz rejestracji aut spalinowych 
od 1 stycznia 2036 r. na terenie UE. Biorąc pod 
uwagę wiek floty pojazdów w Polsce oraz kierunki 
importu, przypuścić można, że podczas gdy na 
terenie Europy Zachodniej jeździć będą BEV i HEV, 
spełniające wyśrubowane normy emisyjności, 
kilkuletnie auta spalinowe sprzedawane będą 
do tzw. nowych członków Unii, na tereny Europy 
Środkowej i Wschodniej. Rozwiązanie to, choć 
atrakcyjne cenowo dla polskich odbiorców, nie 
powoduje jednak tzw. zielonej transformacji  
i potencjalnie narazi Polskę na ataki polityczno-

-dyplomatyczne ze strony tych samych państw, 
których firmy będą zarabiać na eksporcie do 
naszego kraju aut spalinowych.

26 https://www.gov.pl/web/klimat/komunikat
 -dotyczacy-pakietu-fit-for-55.
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Wnioski

Powyższe omówienie tematu BEV, HEV i PHEV  
w kontekście polskiej gospodarki każe stwierdzić, 
co następuje:

• W przypadku aut miejskich i obecnej 
strukturze miksu energetycznego Polski, 
oszczędności w emisjach CO2 uzyskiwane 
przy zakupie BEV wobec tradycyjnego auta 
spalinowego są minimalne.

• Auta segmentu premium powodują nieco 
większą redukcję emisji CO2 niż w przypadku 
aut miejskich, jednakże różnica ta nie jest 
znacząca. Warto wspomnieć, że w przy-
padku prosumentów, dysponujących np. 
własną instalacją PV, koszt ładowania auta 
oraz emisje z tego tytułu są teoretycznie ze-
rowe. Auta elektryczne premium są jednak 
dostępne wyłącznie dla najzamożniejszych 
konsumentów, przez co nie zmienią istotnie 
emisyjności polskiego transportu.

• Emisja aut hybrydowych jest nieoczywista, 
zależy bowiem od warunków drogowych  
i stylu jazdy. Dane statystyczne pokazują, że 
emisja PHEV jest nawet kilkukrotnie wyższa, 
niż stanowią deklaracje producenckie. Za-
wodowi kierowcy, trudniący się przewozem 

osób są jednak zdania, że HEV to jedyna 
realna opcja.

• Dostępność punktów ładowania jest niewy-
starczająca. Czas ładowania jest znaczny. 
Nawet przy zastosowaniu szybkiej ładowarki, 
hipotetyczna kolejka do punktu rozładowy-
wałaby się w kilka godzin, wobec kilkunastu 
minut przy autach spalinowych. 

• Cena aut elektrycznych sprawia, że znaj-
dują się one poza zasięgiem możliwości 
finansowych przeciętnego Polaka. Nawet 
auto segmentu miejskiego kosztuje 2–3 
średnie roczne pensje. Presja popytowa 
na wzrost cen metali szlachetnych znaj-
dzie odzwierciedlenie w cenach BEV i HEV 
jeszcze przez lata.

• Istnieje zagrożenie, że po wprowadzeniu 
zakazu sprzedaży nowych aut spalinowych, 
Polska stanie się „złomowiskiem Europy”, tj. 
zakaz sprzedaży aut spalinowych przyśpie-
szy przejście na BEV w krajach Europy Za-
chodniej, podczas gdy nowym członkom UE 
będą oferowane kilkuletnie auta spalinowe 
pochodzące z krajów, których mieszkańcy 
właśnie zakupili nowe auto elektryczne. 
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Zaprezentowana w pakiecie Fit for 55 propozycja 
zakazu sprzedaży aut spalinowych począwszy 
od roku 2036 stanowi ograniczenie swobod-
nej konkurencji w sektorze samochodowym. 
Ewentualne oszczędności emisji wynikające  
z zastąpienia floty pojazdów spalinowych po-
jazdami elektrycznymi są dyskusyjne i mocno 
uzależnione od miksu energetycznego w da-
nym państwie.

Z tego powodu należy uznać, że ewentualne 
wprowadzenie zakazu sprzedaży aut spali-
nowych winno leżeć w gestii poszczególnych 
krajów członkowskich. 

Biorąc pod uwagę jednak agresywny kierunek 
polityki klimatycznej UE, możliwe jest fiasko po-
wyższej propozycji, a omawiany zakaz zostanie 
przeforsowany. Przypuszczalne skutki dla polskiej 
gospodarki zostały wzmiankowane w raporcie.  

Zakładając taki scenariusz, należy zawczasu 
przygotować strategię zaadaptowania Pola-
ków do aut elektrycznych. 
Istotna będzie także realna zmiana miksu ener-
getycznego, który docelowo powinien opierać 

się o OZE wsparte energią nuklearną. Problema-
tyczna pozostaje kwestia okresu przejściowe-
go, tj. czy transformacja winna zostać wsparta 
energią gazową, czy środki te powinny jednak 
zostać przeznaczone na technologie redukcji 
emisji istniejących elektrowni węglowych. 

Niezbędna jest rozbudowa infrastruktury szyb-
kiego ładowania, tak, by załadowanie BEV nie 
było czasochłonnym problemem. 

Umieszczenie punktów ładowania na terenie 
istniejących stacji benzynowych wydaje się 
fundamentalne. Warto zwrócić też uwagę na 
pojazdy hybrydyowe HEV, które mogą ode-
grać znaczącą rolę w okresie przejściowym. 
Jednocześnie rozsądna byłaby zmiana prawa 
budowlanego tak, by mieszkańcy domów wie-
lorodzinnych mogli stworzyć przy swoich wła-
snościowych miejscach parkingowych punkty 
ładowania BEV bez konieczności uzyskiwania 
zgody wspólnoty mieszkaniowej. Zadaniem BEV 
jest przede wszystkim zmniejszyć emisje w du-
żych miastach, w których większość mieszkań-
ców żyje w blokach wielorodzinnych.

Rekomendacje
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Ramy strategii adaptacji 
Polaków do EV

Najtrudniejszym i kluczowym krokiem jest zmia-
na przyzwyczajeń konsumentów. Rewolucje na 
rynku są trudne, ale możliwe. Przykładem może 
być IQOS, który wszedł na rynek w 2017 r. i zmienił 
percepcje nawet zagorzałych palaczy. W zmia-
nach szczególnie ważne jest przekonanie do 
nich starszej części społeczeństwa, tj. w wieku 
powyżej 40 lat. Ma to szczególne znaczenie  
w kontekście postępującego starzenia się pol-
skiego społeczeństwa. 

Przyciągnięcie pierwszych konsumentów do 
aut elektrycznych winno odbyć się przy pomocy 
zachęt, np. hubów ładowania na trasach między 
miastami. Kolejnym elementem strategii jest 
przyśpieszenie samego procesu ładowania auta. 
Ładowanie powinno trwać 20-30 minut i być 
kojarzone ze standardowym postojem w tra-
sie. Do przerw takiej długości zachęcać można 
także w kontekście bezpieczeństwa, albowiem 
pięciominutowa przerwa na tankowanie nie 
musi adekwatnie odprężyć kierowcy. Ponad-
to, pracownicy stacji powinni oferować opcję 
pomocy w ładowaniu, podobnie jak obecnie 
oferowana jest pomoc w tankowaniu. 

Równocześnie z ułatwianiem ładowania samo-
chodów osobowych należy dążyć do zastąpie-
nia flot samochodów dostawczych, autobusów 
etc. pojazdami EV, które zwykle pozostawiane 
są na noc na parkingach strzeżonych i mogą 
być bezproblemowo zasilane prądem ze zwy-
kłego punktu. Strategia ta jest już widoczna  
w dużych miastach, gdzie autobusy spalinowe 
zastępowane są elektrycznymi. 

Strategia zachęcania Polaków do BEV/HEV po-
winna być stricte pozytywna i nie może polegać 
na potępianiu użytkowników samochodów spa-
linowych. Jak wskazuje niniejsze opracowanie, 
auta spalinowe będą jeszcze przez lata obecne 
w Polsce. Różnice w emisyjności, przy obecnym 
miksie energetycznym, nie są wcale znaczą-
ce, zaś problem transformacji energetycznej 
jest skomplikowany i wielowymiarowy, i musi 
odbywać się z uwzględnieniem potrzeb całej 
gospodarki. 
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