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O becnie prócz zagrożeń płynących z rynku ropy naf-
towej również ekologiczny wizerunek marki jest 
bardzo ważny i ma bezpośredni wpływ na wyniki 

sprzedaży. Jest to związane z coraz większą świadomością 
społeczną oraz skutecznym lobbingiem organizacji ekologicz-
nych. Alternatywą dla silników spalinowych zdają się więc być 
jednostki elektryczne. 
Modele dostępne dziś, choć zdają się być zaawansowa-
ne technicznie, są jedynie prekursorami 
aut przyszłości. Dziś posiadanie auta elektrycz-
nego – choć ma wiele zalet – ciągle jest dość 
uciążliwe dla użytkownika. Pierwszą trud-
nością, już przy kupnie auta elektrycznego, 
jest jego cena i ograniczona dostępność. 
Rynek samochodów elektrycznych na świe-
cie dynamicznie rośnie. Z analiz wynika, że 
w najbliższych latach będzie niemal 6,5 
mln pojazdów o napędzie hybrydowym 
i elektrycznym. Szacuje się, że w roku 
2020 udział pojazdów elektrycznych 
i hybrydowych w sprzedaży wszystkich 
samochodów wyniesie od 11 do 52 proc. 
Na polskim rynku zainteresowanie samocho-
dami elektrycznymi jest umiarkowane. 
W Polsce realizowany jest projekt Budowa rynku pojazdów 
elektrycznych, infrastruktury ich ładowania – podstawą bez-
pieczeństwa energetycznego, którego celem jest umożliwie-
nie pojawienia się w Polsce i upowszechnienia samochodów 
o napędzie elektrycznym. W pięciu miastach Polski mają zostać 
wybudowane terminale do ładowania, publiczne punkty łado-
wania i profesjonalne punkty serwisowe. W Warszawie, dzięki 
współpracy z firmą RWE, w 2011 r. oddano do użytku 10 ter-
minali. Pozostałymi miastami, w których ma powstać taka in-
frastruktura, są Gdańsk, Katowice, Kraków i Mielec. W ramach 
projektu wydawane są samochody testowe, dzięki czemu inwe-
stycja będzie na bieżąco sprawdzana. Osobną częścią projektu 
jest stworzenie nowego modelu samochodu elektrycznego. Za-
danie to w 2012 r. wejdzie w końcowy etap realizacji. 
W 2008 r. w Gdyni przy udziale Akademii Morskiej w Gdyni 
oraz miłośników i użytkowników pojazdów elektrycznych 
z całej Polski odbył się I Zlot Pojazdów Elektrycznych i Hy-

brydowych pod hasłem 
Pożegnanie ropy. Rok póź-

niej w tym samym miejscu od-
był się II Zlot Pojazdów Elektrycznych 

i Hybrydowych pod hasłem Nowa era w motoryzacji. Kolej-
ne spotkanie użytkowników pojazdów elektrycznych miało 
miejsce w 2011 r. w Żyrardowie. Podczas wszystkich spo-
tkań prezentowane były osiągnięcia polskich konstruktorów 
i nie tylko.1
Samochód na prąd jest wyzwaniem cywilizacyjnym i już dziś 
otwiera nowy rozdział w dziejach przemysłu samochodowe-
go. W wydanej pod koniec roku 2011 książce pt. Trzecia re-
wolucja przemysłowa wybitny amerykański socjolog Jeremy 
Rifkin uważa, że ludzkość osiągnęła szczyt globalizacji: Doszli-
śmy do granicy możliwości zwiększenia światowego wzrostu 
gospodarczego w ramach systemu opartego na ropie i innych 
paliwach kopalnych.2 Dziś jesteśmy świadkami schyłku drugiej 
rewolucji przemysłowej, której główną ideą był napędzany 
ropą lub benzyną samochód. Nowa epoka będzie wynikiem 
połączenia internetu z odnawialnymi źródłami energii. Sym-
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rewolucji elektrycznej
CEZARy TOMASZ SZyJKO

Samochód elektryczny jest niewątpliwie przyszłością światowego rynku 
motoryzacyjnego. Producenci pojazdów są świadomi, że ten, który wyjdzie naprzeciw 
z rozwiązaniem alternatywnym, tańszym i nie mniej niezawodnym od pojazdu 
spalinowego, może stać się liderem branży motoryzacyjnej. 
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RyS. 1. Planowany Rozwój Samochodów elektRycznych na świecie 

Źródło: A. Tomala, www.kongresgreenpower.pl.

Podstawowe Pojęcia dotyczące samochodów elektrycznych

Akumulator: urządzenie do magazynowania energii. Najbardziej rozpowszechnione są akumulatory elektryczne i kine-
tyczne. Cykl pracy akumulatora dzieli się na jego ładowanie i rozładowanie. 
Akumulatory kinetyczne: (koła zamachowe) magazynują energię poprzez ruch obrotowy ciężkiej tarczy, charakteryzują 
się zdolnością szybkiego gromadzenia i oddawania energii. Mają najlepszą sprawność przemiany, praktycznie nieograni-
czoną trwałość, niezawodność, nie wytwarzają zakłóceń akustycznych, a ich koszt jest niski. Nowoczesne koła zamachowe 
są wykonane z włókna węglowego o dużej wytrzymałości i osadzone na piaście z tytanu z łożyskami magnetycznymi. 
Umożliwia to zredukowanie do minimum oporów tarcia. 
Akumulatory elektryczne: (elektrochemiczne) służą do magazynowania energii elektrycznej w postaci energii chemicz-
nej. Przy ładowaniu doprowadzona z zewnątrz energia elektryczna powoduje odwracalne przemiany chemiczne zacho-
dzące wewnątrz akumulatora. To one są źródłem energii elektrycznej, którą można czerpać z akumulatora w procesie rozła-
dowania. Najważniejszymi wielkościami akumulatora są siła elektromotoryczna (napięcie) oraz pojemność (ilość dostępnej 
energii), czyli wielkość ładunku elektrycznego, który można czerpać z akumulatora naładowanego aż do jego rozładowania. 
Akumulatory można łączyć w baterie stanowiące źródło prądu stałego. Najczęściej spotykanymi akumulatorami elektrycz-
nymi są akumulatory samochodowe. Służą one do zasilania postojowego samochodu oraz do zasilania rozrusznika, który 
– jako silnik elektryczny – uruchamia spalinową jednostkę napędową. 
Baterie litowo-jonowe: (Li-ion) są obecnie najbardziej popularnymi akumulatorami energii elektrycznej. Ze względu na 
swoje właściwości mają szerokie zastosowanie: od telefonów komórkowych i laptopów po samochody elektryczne i hybry-
dowe. Do zalet baterii Li-ion należą przede wszystkim mały ciężar oraz brak „efektu pamięci”. Efekt pamięci jest zjawiskiem 
powodującym utratę rzeczywistej pojemności. Dotychczas, aby go uniknąć, należało ładować akumulator jedynie po jego 
pełnym rozładowaniu. W bateriach Li-ion problem ten nie występuje. Ponadto dużą ich zaletą – zarówno przy zastosowa-
niu w sprzęcie elektronicznym, jak i w samochodach – jest mały ciężar. 
Jednostka napędowa: (silnik) to podstawowy element każdego samochodu. Silnik jest urządzeniem konwertującym 
energię (np. chemiczną, dostępną w paliwie lub akumulatorze) na pracę mechaniczną. Najpopularniejszymi rodzajami sil-
ników są silniki spalinowe oraz elektryczne. W wyniku ich działania energia kinetyczna wytwarzana przez silnik, poprzez 
wał i odpowiednią przekładnię, jest wykorzystywana jako praca mechaniczna. Najważniejszymi wielkościami związanymi 
z silnikami są moc, moment obrotowy i sprawność.
Napęd hybrydowy: jest połączeniem dwóch rodzajów napędu. Obecnie w motoryzacji jako napęd hybrydowy pojazdu 
najczęściej stosuje się połączenie silnika spalinowego z silnikiem elektrycznym. Silnik spalinowy połączony jest z genera-
torem prądu, natomiast silnik elektryczny pełni również rolę prądnicy służącej do ładowania akumulatorów zasilających 
go podczas cyklu pracy. Silniki te mogą pracować razem podczas dużego zapotrzebowania na moment obrotowy (np. 
przyspieszenie lub jazda pod górę) lub oddzielnie: tylko silnik spalinowy lub tylko elektryczny. 

Oprac. na podst.: Węglarz A.; Pleśniak M., Samochód elektryczny,  
broszura wydana w ramach projektu „Z energetyką przyjazną środowisku za pan brat”.
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bolem „zielonego kapitalizmu” będzie pojazd elektryczny, 
który nie tylko jest zasilany prądem elektrycznym, lecz stano-
wi także praktyczne akumulatorowe źródło zasilania, będąc 
producentem energii.3 
Pojazd nowej generacji może z powodzeniem być wykorzy-
stywany jako mobilne źródło zasilania, może również stano-
wić awaryjne źródło energii elektrycznej. Zdaniem G. Oni-
chimowskiego, prezesa Towarowej Giełdy Energii, być może 
już niedługo prosumentowi będzie się opłacało, aby jego 
samochód elektryczny w godzinach szczytu zasilał system, 
natomiast w godzinach doliny nocnej był ładowany.4 W przy-
padku Polski wiązałoby się to z przebudową całego systemu 
elektroenergetycznego, tak aby elektrownie były w stanie po-
dołać dodatkowemu poborowi mocy. Przed Polską więc wiel-
kie infrastrukturalne wyzwanie, ale i skok cywilizacyjny.

Strategia UE Transport 2050

Komisja Europejska przewiduje, że udział w rynku sprzedaży 
nowych samochodów wzrośnie w odniesieniu do pojazdów 
hybrydowych zasilanych z sieci z 2 proc. w roku 2020 do 

5–20 proc. w roku 2030. W przypadku samochodów elek-
trycznych udział wzrośnie z 1–2 proc. w roku 2020 do 11–30 
proc. w roku 2030.5 Co to oznacza w praktyce? Trudno po-
wiedzieć. Unia Europejska w swojej strategii rozwoju do roku 
2050 postawiła sobie za cel ograniczyć emisję gazów cieplar-
nianych o 80–95 proc. w stosunku do wartości z lat 90. XX w. 
Sektor transportowy jest ważnym elementem tej strategii – za-
planowano, że do 2050 r. znacznie zmniejszy udział energii 
pochodzącej z paliw kopalnych – węgla i ropy – w ogólnej 
produkcji energii. Kolejnym założeniem planu jest udział 
energii odnawialnej w transporcie w 2020 r. równy 10 proc. 
W marcu 2011 r. Komisja Europejska przyjęła strategię Trans-
port 2050, która zakłada, że do 2050 r. z europejskich miast 
znikną samochody o konwencjonalnym napędzie, a zastąpią 
je auta hybrydowe lub w pełni elektryczne. 
Komisja Europejska przygotowała strategię na rzecz ekolo-
gicznie czystych i energooszczędnych pojazdów. Strategia 
nie ogranicza się do rozwoju ekologicznych samochodów 
osobowych, obejmuje również pojazdy ciężkie. Przewiduje 
też przyjęcie wielu rozwiązań prawnych porządkujących lub 
uzupełniających dotychczasowe regulacje dotyczące zmniej-
szenia emisji z poszczególnych typów pojazdów. Inspirującą 
część strategii stanowi rozdział mówiący o wspieraniu badań 
i innowacji w dziedzinie technologii ekologicznych.
Tego celu nie można osiągnąć bez wprowadzenia odpowied-
nich przepisów, które narzucą producentom i konsumentom 
odpowiednie zachowania. Na razie Unia ogranicza się do 
wprowadzania przepisów ustanawiających limit emisji szko-
dliwych substancji przez silniki spalinowe. Ponadto każdy, kto 
zdecyduje się na zakup samochodu elektrycznego, może li-
czyć na spore dotacje, a zatem na pomoc innych podatników. 
Jedynym sposobem osiągnięcia celu strategii jest wykorzysta-
nie energii ze źródeł zeroemisyjnych oraz odnawialnych do 
napędu samochodów elektrycznych. Właśnie dlatego Unia 
finansuje program Green eMotion, który ma przygotować 
Europę na pojawienie się dużej liczby samochodów elek-
trycznych, poprzez instalację punktów ładowania w wielu 
miastach Europy oraz testowanie związanej z tym koncepcji 
inteligentnej sieci (V2G).6 
Działanie tej sieci miałoby się opierać na zastosowaniu po-
jazdów elektrycznych podłączonych do gniazdka jako źródeł 
energii dla sieci elektroenergetycznej. Pojazd podłączony do 
sieci miałby stanowić źródło energii w momencie wysokiego 
zapotrzebowania. W ten sposób właściciel pojazdu mógłby 
sprzedawać energię w momencie wyższego zapotrzebowania 

RyS. 2. PRzykłady Samochodów dla użytku miejSkiego 
w PolSce i euRoPie

Źródło: http://tematy.moto.pl.

energia używana w Pojeździe do naPędu 
silnika elektrycznego może być:

n  zmagazynowana wcześniej w pokładowych akumula-
torach

n  zmagazynowana w pokładowych akumulatorach do-
ładowywanych przez zasilane tradycyjnym paliwem 
prądnice

n  generowana bezpośrednio z silnika spalinowego
n  generowana bezpośrednio w czasie reakcji zachodzą-

cych w ogniwie paliwowym
n  uzyskiwana z bezpośredniego połączenia z siecią ener-

getyczną (np. kolej, tramwaje, trolejbusy)
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i pobierać ją w momencie niższego zapotrzebowania (przy 
tańszej taryfie). Obecnie w Europie najwięcej punktów łado-
wania istnieje w Niemczech, lecz bardzo dużo inwestycji jest 
na etapie realizacji, więc nie można ocenić, kto w Europie 
w najbliższym czasie będzie miał najlepiej rozbudowaną in-
frastrukturę dla samochodów elektrycznych. 

Koszty ładowania

Ze względu na te ograniczenia samochody elektryczne lan-
suje się głównie jako samochody miejskie. Krótkie dystanse 
i duża gęstość punktów ładowania baterii rzeczywiście to po-
twierdzają, szczególnie jeśli ładowanie w nich jest darmowe. 
Ale jeśli użytkownik zechce podłączyć ładowaną baterię do 
domowego gniazdka 230V? Jaki jest rzeczywisty koszt eksplo-
atacji pojazdu elektrycznego w popularnym dla tradycyjnych 
samochodów spalinowych przeliczeniu na 100 km? 
Na to pytanie nie ma jednoznacznej odpowiedzi. Zagorzali 
zwolennicy mówią o koszcie poniżej 10 zł na 100 km. Jednak 
biorą oni pod uwagę jedynie koszt zakupu energii potrzebnej 
do ładowania akumulatorów. Koszt energii zużytej na przeje-
chanie 100 km jest rzeczywiście mniejszy niż w przypadku sa-
mochodu spalinowego, jednak pobór prądu elektrycznego to 
nie jedyny koszt ponoszony przez właściciela. Należy bowiem 
pamiętać o konieczności okresowej wymiany bardzo drogich 
akumulatorów, które w miarę użytkowania ulegają zużyciu. 
Już samo to podnosi cenę przejechanych 100 km nawet do 
poziomu 20 zł. Nie można również zapominać o znacznie 

wyższym niż w przypadku pojazdów o silnikach spalinowych 
spadku wartości samochodów używanych. 

Zasięg i ładowanie 

Do 2010 r. zasięg samochodów elektrycznych wynosił poni-
żej 200 km. Ale już w 2012 r. zasięg zwiększy się do 500 
km na jednym ładowaniu. Po włączeniu ogrzewania lub kli-
matyzacji zasięg samochodu elektrycznego drastycznie spada 
(przy czym klimatyzacja zmniejsza tez zasięg samochodu spa-
linowego, a ogrzewanie – nie). Do 2010 r. okres ładowania 
akumulatorów wynosił 10–16 godzin. Co oznacza, że podróż 
z Warszawy do Gdańska trwałaby 3 dni. (ewentualne stacje 
wymiany akumulatorów podnoszą znacznie koszt eksploata-
cji). Od 2012 r. ładowanie trwa 45 minut.
Rekord zasięgu auta elektrycznego to 501 km, który ustanowił 
pojazd Tesla Roadster – seryjnie produkowany sportowy samo-

Rys. 3. Codzienne wykorzystanie samochodu w wybranych krajach UE (proc.)

Źródło: A. Tomala, www.kongresgreenpower.pl.
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n  wysoka cena i wciąż mała dostępność 
n  niewielki zasięg
n  długi okres ładowania akumulatora 
n  mniejsza pojemność silnika
n  w warunkach niskich temperatur jeszcze bardziej ogra-
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chód elektryczny. Rekord został pobity 
w Australii na długich, prostych i pustych 
drogach. W przypadku przeciętnego 
auta elektrycznego i w rzeczywistych wa-
runkach eksploatacji osiągnięcie takiego 
wyniku jest niemal niemożliwe. Realny 
zasięg aut elektrycznych wynosi około 
200 km, i to przy założeniu ekonomicz-
nej jazdy w umiarkowanej temperaturze 
(bez klimatyzacji lub ogrzewania). Czas 
pełnego ładowania akumulatorów sa-
mochodowych wynosi od kilku do kilku-
nastu godzin. Wprowadza to oczywistą 
trudność w komunikacji na dłuższych 
odcinkach. 
Zastosowanie silnika elektrycznego spra-
wia, że jest łatwo sterowalny, posiada 
najwyższą efektywność konwersji ener-
gii na ruch (ponad 90 proc., a niektóre 
modele nawet 98 proc.) oraz jest o wiele 
prostszy w konstrukcji. Silnik elektryczny 
posiada wysoki moment obrotowy już od 
pierwszych obrotów do maksymalnych, 
a dzięki płynnej regulacji obrotów mo-
żemy wyeliminować niezbędną w tra-
dycyjnych pojazdach skrzynię biegów. 
Bardzo ważną, zwłaszcza w komunikacji 
miejskiej, zaletą jest to, że są to pojazdy 
cichsze i czyste ekologicznie, a przez to 
nawet w dużej liczbie bardziej znośne dla 
otoczenia.
Koszty energii elektrycznej są bardziej 
przewidywalne niż ceny gazu albo ropy, 
mniej uzależnione od wydarzeń mię-
dzynarodowych. Rozwój komunikacji 
elektrycznej zmniejsza zależność kraju 
od ropy naftowej, a tym samym zależ-
ność kraju od manipulacji cenami na 
rynkach naftowych, oznacza spadek 
zużycia energii przez pojazd nawet o 90 
proc., a to dlatego, że sprawność pojaz-
dów z napędem elektrycznym wynosi 
ok. 75–80 proc., podczas gdy pojazdów 
spalinowych ledwie ok. 35–40 proc. Sil-
niki elektryczne są tańsze w eksploatacji 
(koszt przejechania 100 km samocho-
dem osobowym zamyka się w kwocie 
2–5 zł, w zależności od prędkości pojaz-
du i kosztów 1 kWh). Ładowanie aku-
mulatorów w nocy może przyczynić się 
do redukcji kosztów eksploatacji (koszty 

związane z utrzymaniem sieci w przy-
padku, gdy ilość przesyłanej przez nią 
energii elektrycznej jest znikoma) i wy-
równywania obciążenia sieci energe-
tycznej. Nawet, gdy są zasilane energią 
elektryczną wytwarzaną na drodze spa-
lania węgla, to i tak są bardziej efektyw-
ne i mniej zanieczyszczają środowisko 
niż pojazdy z silnikami spalinowymi.

Wnioski dla świata 
i Polski

W Polsce przyjdzie nam chyba długo 
czekać, zanim na ulicach i drogach będą 
po cichu jeździć samochody elektrycz-
ne. Elektryczna rewolucja w motoryzacji 
faktycznie da efekty dopiero za wiele lat. 
– Trzeba pokolenia, by ujrzeć zmiany – 
mówiła Merkel, otwierając w 2011 r. targi 
samochodowe we Frankfurcie.7 Między-
narodowa Agencja Energetyki prognozu-
je, że w 2030 r. tylko 40 proc. nowych 
aut na świecie będzie napędzał konwen-
cjonalny silnik spalinowy, a reszta po rów-
ni będzie podzielona między samocho-

dy z napędem hybrydowym, hybrydy 
„z wtyczką” i auta elektryczne. Ale są też 
bardziej sceptyczni eksperci. – Rozwój 
rynku elektrycznych aut będzie ograni-
czony aż do 2030 r. i dopiero w 2050 r. 
będą stanowić jedną czwartą nowych aut 
sprzedawanych na świecie – mówił na 
konferencji w Brukseli Dudley Curtis ze 
stowarzyszenia Transport i Środowisko.8 
Amerykańscy eksperci wskazują zaś, że 
rozwój motoryzacji na prąd, będzie wy-
magał w USA 120–200 mld USD inwe-
stycji w sieć stacji do ładowania takich 
pojazdów.
Przyszłość rynku motoryzacyjnego jest 
z pewnością związana z wykorzystaniem 
techniki silników elektrycznych. Z po-
wodu coraz większych ograniczeń doty-

zalety użytkowania samochodu elektrycznego: 

n  duży komfort jazdy i użytkowania pojazdu; najważniejsza jest oczywiście świa-
domość posiadania auta przyjaznego środowisku 

n  silniki elektryczne o wysokiej sprawności oraz znacznie prostsze w konstrukcji 
od tradycyjnych silników spalinowych 

n  wysoki moment obrotowy w pełnym zakresie obrotów silnika, dzięki czemu 
samochód przyspiesza z taką samą mocą niezależnie od obrotów 

n  wyeliminowany niemal całkowicie hałas emitowany przez pojazd (w porów-
naniu do silników spalinowych, jednostki elektryczne są niemal bezgłośne); to 
kolejna cecha ważna ze względu na przyjazność dla środowiska oraz komfort 
użytkowania 

n  bezpieczeństwo ekonomiczne: zmiany cen energii elektrycznej są zdecydowa-
nie bardziej przewidywalne od zmian cen ropy naftowej i znacznie mniej uza-
leżnione od wydarzeń na arenie międzynarodowej (ten argument jest mniej 
ważny dla pojedynczego użytkownika, ale na pewno trafi do właściciela floty 
samochodów, korporacji taksówek itd.) 

n  dodatkowe przywileje dla użytkowników, np. darmowe ładowanie akumulato-
rów w Warszawie (dzięki współpracy z RWE w połowie 2011 r. działało tam już 
10 darmowych punktów ładowania pojazdów elektrycznych) 

tab. 1. doStęPne SPoSoby ładowania

Szybkie ładowanie 
(0–80 proc.)

dostarczany prąd czas ładowania

200V 3-fazowy/125A 50kW ok. 30 minut

Standardowe 
ładowanie (0–100 
proc.)

napięcie natężenie czas ładowania

AC 230V

16A ok. 6 godzin

13A ok. 7 godzin

10A ok. 8 godzin
Źródło: www.mitsubishi.pl.
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czących emisji CO2 oraz coraz większej 
niepewności rynku ropy, producenci są 
zmuszeni szukać alternatywnych rozwią-
zań motoryzacyjnych. Silnik elektryczny 
wydaje się rozwiązaniem najlepszym. 
Najważniejszym celem rozwoju techno-
logii pojazdów elektrycznych jest polep-
szenie techniki magazynowania energii 
elektrycznej. Pojazd elektryczny, który 
będzie miał osiągi porównywalne z sa-
mochodem spalinowym, szczególnie 
dotyczące zasięgu i czasu ładowania, 
zapewni swojemu producentowi wielki 
sukces na rynku motoryzacyjnym. Kie-
rowcy z pewnością będą chętnie kupo-
wać pojazd, którego cena eksploatacji 
może być nawet dwukrotnie niższa niż 
cena samochodu spalinowego. 
Wiadomo więc, że elektryczne pojazdy 
będą. Przyczynią się do poprawy jako-
ści powietrza, będą miały swój wkład 
w niskoemisyjność gospodarki. Wiele lat 
upłynie nim na ulicach wyraźnie nastąpi 
wymiana pojazdów konwencjonalnych 
na hybrydowe i elektryczne. Zatem przez 
lata będzie istniała potrzeba utrzymania 
infrastruktury umożliwiającej pobieranie 
zarówno paliwa tradycyjnego, jak i elek-
trycznego – z punktów ładowania. Miasta 
europejskie przymierzają się do stworze-
nia odpowiedniej infrastruktury, aby łado-
wanie akumulatorów było jak najłatwiej-
sze. Na razie zbiera się doświadczenia 
przy okazji pilotażowych projektów, jak 
to ma miejsce w Warszawie, gdzie reali-
zowany jest projekt Green Stream. Jego 
częścią jest wybudowanie 130 ogólnodo-
stępnych punktów ładowania pojazdów 
elektrycznych. 
Z budową tych punktów – niezależnie 
od miasta – wiąże się problem prze-
strzenny: jak zapewnić do nich łatwy 
dostęp. Inną ważną kwestią jest recy-
kling zużytych baterii. Poszukuje się 
rożnych rozwiązań, jak np. stworzenie 
systemu wtórnego wykorzystania aku-
mulatorów. Punkty ładowania to nie tyl-
ko problem miejski. W przyszłości musi 
być nimi nasycona także wieś. Może być 
to problemem dla budowniczych auto-
strad. Transport akumulatorów i jego 
bezpieczeństwo również stanowią pro-
blem, głównie prawny. Aby przewoże-
nie większej liczby akumulatorów było 
możliwe, trzeba zmienić przepisy, a to 
zabiera czas. Czy podniesie się bezpie-
czeństwo – nie wiem, ale możliwość 
transportu większej liczby akumulato-
rów ma obniżyć koszty ich stosowania. 
Jak pokazują pierwsze projekty, punkty 
szybkiego ładowania mogą zwiększyć 

zasięg podróżowania. Zdaniem A. To-
mali obniża to koszty nawet do 20 zł 
zamiast prawie 160 zł.9
Jeśli zaprezentowane prognozy UE są 
prawdziwe, zmiana na rynku nastąpi po 
roku 2030 i dopiero wówczas samochód 
elektryczny przyczyni się do odczuwal-
nego zmniejszenia emisji CO2 i innych 

związków, które zanieczyszczają powie-
trze. Prognozy najchętniej sięgają roku 
2050. Różnią się one dynamiką udziału 
pojazdów elektrycznych na rynku, ale 
właśnie około połowy wieku, według 
niektórych założeń, 25 proc. sprzedawa-
nych samochodów mają stanowić pojaz-
dy elektryczne.  n
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