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Transport w Polsce należy do najbardziej uciążliwych dla środowiska 
sektorów przemysłu. Razem z indywidualnymi systemami grzewczymi 
ma wpływ na złą jakość atmosfery w polskich miastach. Jedną z wielu 
prób rozwiązania tego problemu jest m.in. zastosowanie transportu 
zasilanego energią elektryczną. Rozwiązanie takie prowadzi do zmniej-
szenia emisji spalin, należy jednak zauważyć, że prawie 90% energii 
elektrycznej w Polsce pochodzi ze spalania węgla, który jest  uznany  
za „najbrudniejsze” paliwo. W artykule, podjęto próbę porównania 
emisji przez elektrownie związków szkodliwych do otoczenia 
w przeliczeniu na każdy przejechany transportem elektrycznym kilo-
metr z autami tradycyjnymi. Wykorzystano w tym celu dane statystycz-
ne. Przedstawiono również możliwości rozwoju elektromobilności, 
porównanie kosztów zewnętrznych różnych źródeł energii oraz roz-
bieżności między normami EURO a rzeczywistymi warunkami drogo-
wymi. 
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Wstęp 
 
Utlenianiu paliw kopalnych towarzyszy emisja gazów odpowie-
dzialnych za wzrost efektu cieplarnianego (CO2, CH4) oraz 
zanieczyszczeń. Gazy cieplarniane są oddawane do otoczenia 
przez wszystkie żywe organizmy, dlatego ich szkodliwość nie 
jest do końca jednoznaczna. Przykładowo wzrost średniej tem-
peratury otoczenia oznaczałby w przypadku Polski, dłuższy 
okres wegetacyjny roślin, krótszy sezon grzewczy oraz lepsze 
warunki dla turystyki. 

Natomiast szkodliwość uwalnianych do otoczenia zanie-
czyszczeń nie budzi żadnych wątpliwości. Tylko w 2013 roku zła 
jakość powietrza w Polsce była powodem około 50 tyś. przed-
wczesnych śmierci [2]. Dwutlenek siarki (SO2) oraz tlenki azotu 
(NOx) powodują obniżenie odporności, bóle głowy oraz zakwa-
szają wody powierzchniowe. Pyły określone jako „grubsze” 
(PM10) powodują choroby płuc, a drobniejsze (PM2,5) wraz 
z tlenkiem węgla (CO) wnikają do krwi i mogą wywołać choroby 
kardiologiczne oraz schorzenia układu nerwowego [1].  

Średnie roczne stężenia substancji szkodliwych 
w największych polskich miastach oraz wartości parametrów 
zalecane przez WHO przedstawia tabela nr 1. Pochodzenie 
tych substancji z podziałem na trzy najbardziej uciążliwe na 
środowiska sektory (produkcja energii, transport drogowym oraz 

gospodarstwa domowe) przedstawia tabela nr 2. Jak wynika 
z tabeli nr 1., zalecane wartości osiąga tylko stężenie NO2. 

Stężenie szkodliwych substancji w znacznym stopniu zależy 
od miejsca pomiaru. Jak można to zaobserwować na przykła-
dzie NO2 – poza miastem wartość spada 2-krotnie, natomiast 
w ruchu ulicznym rośnie ponad 2-krotnie [1]. 

 
Tabela 1. Średnie roczne stężenia substancji szkodliwych 
w największych polskich miastach oraz wartości zalecane przez WHO 

Substancja 
Mediana 19 największych 

aglomeracji [17], µg/m
3 

Zalecenia WHO 

[2], µg/m
3
 

PM2,5 23,0 10 

PM10 32,5 20 

SO2 24,8 20 

NO2 22,0 40 

CO 404 brak 

Tabela 2. Pochodzenie substancji szkodliwych w Polsce [13] 

Substancja 
Produkcja 

energii 

Transport 

drogowy 

Gospodarstwa 

domowe 

PM2,5 10,0 % 13,5 % 49,7 % 

PM10 9,3 % 9,0 % 48,5 % 

SO2 47,4 % 0,2 % 32,4 % 

NO2 30,0 % 30,5 % 11,6 % 

CO 1,7 % 20,8 % 62,2 % 

 

1. Emisje z samochodów osobowych i z elektrowni 
 
W 2015 roku w Polsce odnotowano ponad 20 mln zareje-

strowanych aut osobowych. Pośród nich 11 mln zasilanych 
etyliną, 6 mln olejem napędowym, 3 mln LPG oraz 500 aut 
elektrycznych. Średni wiek polskiego auta to 17 lat przy euro-
pejskim wynoszącym 10 [Błąd! Nie można odnaleźć źródła 
odwołania.,6].  Zatem większość aut na polskich drogach speł-
nia starsze normy (EURO3/4) emisji do otoczenia szkodliwych 
związków. 

Należy również zauważyć, że Polskie elektrownie zasilane 
w przeważającej większości węglem, są jeszcze starsze. Po-
śród nich 75% ma ponad 25, a 62% ponad 30 lat [6]. W tym 
czasie dokonano wielu modernizacji tych zakładów, szczególnie 
w zakresie obniżenia emisji substancji szkodliwych. Wynikało to 
z przyjętej przez Polskę Dyrektyw w sprawie: Emisji Przemysło-
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wych (IED) oraz Zintegrowanego Zapobiegania i Ograniczania 
Zanieczyszczeń (IPCC). 

W 2015 roku polskie elektrownie parowe [8]: 

 pracowały ze średnią sprawnością brutto na poziomie 
ok. 40%, 

 wytworzyły 147 TWh energii elektrycznej brutto, 

 na potrzeby własne zużyły 12 TWh. 
Straty przesyłu i dystrybucji proporcjonalne do wyproduko-

wanej energii elektrycznej wyniosły 10 TWh, co w rzeczywisto-
ści przekłada się na sprawność u odbiorcy końcowego rzędu 
34% [7].  

Traktując energię elektryczną jako alternatywne dla ropo-
pochodnych paliw zasilanie, istotnym staje się pytanie o emisję 
substancji szkodliwych podczas pozyskania tej postaci energii. 
W dużej mierze zależy ona od krajowej struktury paliw stosowa-
nych w elektrowniach zawodowych i przemysłowych.  

W kolejności od najbardziej do najmniej „szkodliwych” paliw 
stosowanych dla pozyskania energii elektrycznej wyróżniamy: 
węgiel kamienny i brunatny, produkty ropopochodne, gaz ziem-
ny i praktycznie neutralne dla środowiska źródła odnawialne 
i jądrowe [19]. W przypadku węgla kamiennego uzyskuje się 
znaczące obniżenie emisji związków szkodliwych, stosując 
nowoczesne metody spalania np. w kotłach fluidalnych. Inną 
metodą jest zgazowanie węgla, co prowadzi do uzyskania ok. 
350 m3 gazu koksowniczego i 650 kg koksu z jednej tony węgla 
kamiennego [3]. 

Dane do analizy dotyczące wskaźników emisyjności pod-
czas pozyskiwania energii elektrycznej przyjęto zgodnie z wyka-
zem Krajowego Ośrodka Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(KOBiZE) [24]. Przykładowo wartości graniczne w normie EURO  
dotyczą pojazdów o masie do 1305 kg, dlatego do obliczeń 
przyjęto, że samochód elektryczny na 1 kWh jest w stanie prze-
jechać 6 km [20,4]. Takie wartości osiągają mniejsze samocho-
dy takie jak Ford Focus (161km/23kWh), czy też Chevrolet 
Spark (132km/19kWh) [18]. Wyniki w przeliczeniu na przejecha-
ny kilometr trasy przedstawiono w tabeli nr 3. 

 
Tabela 3. Porównanie emisji substancji szkodliwych na kilometr dla 
różnych generacji samochodów osobowych oraz auta elektrycznego 
w warunkach polskich 

Źródło CO, g/km HC, g/km 
NOx, 

g/km 

Pył, 

g/km 

SO2, 

g/km 

EURO3 

01/00 
2,30/0,64 0,20/0,06 0,15/0,50 -/0,05 - 

EURO4 

01/05 
1,00/0,50 0,10/0,05 0,08/0,25 -/- - 

EURO5 

09/09 
1,00/0,50 0,10/0,05 0,06/0,18 0,005 - 

EURO6 

08/14 
1,00/0,50 0,10/0,09 0,06/0,08 0,005 - 

EV PL 

2015 
0,04 <0,02 [4] 0,16 0,01 0,25 

 
W przypadku elektrowni parowych emisja CO i HC, czyli 

niepełne spalanie węglowodorów jest dużo mniejsze niż 
w samochodach osobowych. Większa emisja tlenków azotu 
w elektrowniach spowodowana jest głównie wysoką temperatu-

rą panującą w komorze spalania. Pył emitowany z samochodów 
do głównie sadza, czyli niespalony węgiel, natomiast w elek-
trowni są to substancje mineralne stanowiące nawet do 10% 
masy dostarczonego paliwa stałego. Dodatkowo paliwa stałe, 
w przeciwieństwie do płynnych, zawierają siarkę i dlatego 
w przypadku samochodów mało prawdopodobna jest emisją 
SO2. 

Natomiast emisja CO2 jest proporcjonalna do zużycia pali-
wa. Przy wcześniejszym założeniu, że samochód elektryczny 
może pokonać 6 km na 1 kWh energii elektrycznej, uwolnienie 
CO2 do otoczenia powinno utrzymywać się na poziomie 
160g/km co odpowiada spalaniu paliwa ciekłego na poziomie 
6l/100km. 
 

2. Emisja w warunkach rzeczywistych 
 

Ze względu na liczbę, w praktyce trudno jest w sposób cią-
gły kontrolować emisję spalin ze wszystkich samochodów oso-
bowych. Kominy elektrowni są wspólne dla wielu bloków ener-
getycznych, a ich liczba w Polsce nie przekracza setki. Dlatego 
dane dotyczące elektrowni można uznać za rzeczywiste, a dla 
samochodów przyjmuje się wartości szacunkowe na podstawie 
osiągów uzyskanych w testach homologacyjnych. Taki system 
może powodować patologiczne działania np. w postaci kon-
struowania systemów oczyszczania spalin dla warunków testo-
wych, a nie drogowych, ale również całkowicie pomija kwestię 
degradacji technicznej samochodu w czasie jego użytkowania. 

Niestety według wielu źródeł wartości uzyskane 
w warunkach testowych EURO wyraźnie odbiegają od wyników 
uzyskanych w rzeczywistych warunkach eksploatacji, co 
w szczególności dotyczy NOx [14,15,5]. Aby stwierdzić w jak 
nieoptymalnych warunkach pracuje silnik spalinowy w cyklu 
miejskim wystarczy porównać jego spalanie z hybrydowym 
odpowiednikiem. Przykładowo dla Toyoty Yaris 2016 [22]: 

 1,33 Dual VVT-i (99KM) – 6,2 l/100km, 

 1,5 Hybrid (100KM) – 3,1 l/100km, 
różnica w spalaniu jest dwukrotna. 
Z badań przeprowadzonych w Politechnice Poznańskiej 

w 2012 roku dla aut w standardzie EURO4 i EURO5 wynika, że 
w warunkach miejskich: 

 emisja CO nie jest spełniona w pierwszych minutach 
jazdy, 

 emisja HC jest spełniona po przejechaniu około 2km 
(EURO4) lub 10km (EURO5), 

 emisja NOx nie jest spełniona, 

 sumaryczna emisja zanieczyszczeń jest 3-krotnie 
większa niż wynika to z norm EURO [14]. 

 

3. Pozostałe aspekty elektromobilności 
 

Powyższa analiza dotyczy możliwości zastosowania samo-
chodów elektrycznych jako alternatywnego dla aut spalinowych 
środka transportu. W rzeczywistości elektromobilności ma real-
ną szansę zrewolucjonizować transport, tak jak Internet zrewo-
lucjonizował komunikację. 

Tylko w latach 2008-15 cena baterii stosowanych w tych 
pojazdach spadła 4-krotnie (z 1000 do 250 USD/kWh) przy 4-
krotnym wzroście gęstości energii (z 75 do 300 Wh/l). Prognozy 
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na 2022 mówią o cenie 100 USD/kWh przy gęstości energii 
rzędu 400 Wh/l [7]. Pokazuje to, że ta młoda branża motoryzacji 
bardzo prężnie się rozwija. Mimo ugruntowanej pozycji kilku 
marek, jest sporo miejsca na stworzenie silnej polskiej marki 
oraz krajowej produkcji. W sektorze autobusów elektrycznych 
rodzima marka Solaris już odnosi międzynarodowe sukcesy [9]. 

Z drugiej strony akumulatory sprawiają problemy technicz-
ne i praktyczne. Po pierwsze „paliwa” nie ubywa w trakcie jazdy, 
a aktualnie stosowane akumulatory to nawet 1kg dodatkowej 
masy na każdy 1 km zasięgu [10]. Po drugie praktyczny zasięg 
ograniczony jest przez dużo dłuższe „tankowanie” – dlatego nie 
ma mowy o elektrycznych ciężarówkach. Po trzecie brak do-
świadczeń w długoterminowej eksploatacji takich akumulatorów, 
czy zachowania w bardzo niskich temperaturach, które mogą 
w Polsce występować. 

Odczuwalny jest również brak długofalowej strategii 
i zachęt, jak np. możliwość uzyskania zwolnienia z podatku od 
zakupu, czy też darmowe parkowanie w centrach miast. 

Samochody elektryczne mają wiele zalet praktycznych 
i technicznych. Nie emitują hałasu, nie wymagają wymiany 
oleju, są pozbawione większości układów ruchomych co zmniej-
sza częstotliwość wizyt w serwisie, a co za tym idzie koszty 
eksploatacji. Dodatkowo mają stały moment obrotowy niezależ-
nie od obrotów, dlatego mają ułatwiony rozruch, a autobusy 
elektryczne praktycznie nie potrzebują zatok. 

Nie można zapomnieć o możliwościach jakie dają samo-
chody elektryczne w połączeniu z internetem, czy też tzw. 
sztuczną inteligencją. Car-sharing, czyli współdzielenie pojazdu, 
według szacunków pozwala 7-12 krotnie zmniejszyć liczbę 
samochodów poruszających się na danej trasie czyli zoptymali-
zować ruch drogowy [11]. W połączeniu z auto-pilotem oraz 
usługami typu Uber, potrzeba posiadania własnego auta może 
okazać się nieaktualne. Odpowiednio zarządzane małe auto-
nomiczne autobusy mogłyby obsługiwać dowolne, dopasowane 
do potrzeb klientów trasy. Samochody elektryczne mogą rów-
nież pełnić rolę magazynów energii elektrycznej, co powinno 
szczególnie zainteresować potencjalnych prosumentów, czyli 
posiadaczy mikroinstalacji do pozyskiwania energii elektrycznej 
z Odnawialnych Źródeł Energii. 

Elektromobilność to oczywiście nie tylko samochody, ale 
również rowery. Dzięki napędowi elektrycznemu, pojawiają się 
nowe zastosowania, które eliminują dotychczasowe wady tych 
jednośladów. Przy wielokrotnie mniejszej masie koszty eksploa-
tacji będą znikome. 

Upowszechnienie aut elektrycznych może mieć znaczący 
wpływ na bezpieczeństwo energetyczne oraz rynki paliw 
i energii elektrycznej. Energię elektryczną pozyskuje się głównie 
z krajowego systemu energetycznego, zatem zastąpienie impor-
tu ropy przez większe wydobycie węgla zwiększa niezależność 
energetyczną Polski. Ilości stacji paliw jest dużo większa niż 
sprzedawców energii elektrycznej więc jednocześnie ułatwi to 
walkę z tzw. szarą strefą. Dynamiczny wzrost sprzedaży energii 
elektrycznej byłby dodatkowym bodźcem do zniesienia taryf dla 
odbiorców indywidualnych, czyli „uwolnienia” cen energii elek-
trycznej. 

Rozwój elektromobilności niesie za sobą również pewne 
zagrożenia. Od lat mamy w Polsce problemy nie tylko 
z rozpoczęciem, ale i terminowym oddaniem do użytku nowym 
mocy wytwórczych. Latem 2015, na skutek niskiego stanu wód, 

brakowało chłodziwa i elektrownie musiały redukować moc. 
Aktualna nadwyżka mocy w systemie nie pozwala na rozwój 
elektromobilności.  

Kolejną barierą jest na pewno brak infrastruktury do łado-
wania pojazdów elektrycznych. Właśnie w tym analitycy upatrują 
sukcesu marki Tesla – w dedykowanych, bezpłatnych stacjach 
ładowania [12]. Bez tego nie można mówić o wygodzie korzy-
stania z aut elektrycznych. 

Nie da się ukryć, że za sprawą bardzo drogich akumulato-
rów auta elektryczne są drogie w zakupie. Jednak samochody 
do jazdy codziennej o małym zasięgu, a co za tym idzie małej 
baterii powinny być tanie. W przypadku leasingowanych aut 
nawet wysoka cena nie powinna stanowić problemu. Samocho-
dy elektryczne są w Polsce jeszcze rzadkością, dlatego wzbu-
dzają tak wielkie zainteresowanie. 

 
4. Podsumowanie 

 
W polskich warunkach odpowiedź na pytanie: co jest bardziej 

ekologiczne, samochody spalinowe które nie przestrzegają norm, 
czy samochody elektryczne w rzeczywistości „napędzane” wę-
glem, nie jest jednoznaczna. 

Na szkodliwość spalin wpływ ma nie tylko ich stężenie, ale 
również miejsce, w którym ą emitowane. Elektrownie robią to 
w sposób transparentny, zgodnie z normami branżowymi na 
wysokości 300 m nadając spalinom odpowiedni unos. Natomiast 
samochody robią to w zaludnionych centrach miast bez realnej 
kontroli. 

Warto przeanalizować koszty zewnętrzne opisane w słyn-
nym studium ExternE, dotyczącym zewnętrznych kosztów wy-
twarzania energii elektrycznej przedstawione na rysunku nr 4. 

 

 

Rys. 4 Koszty zewnętrzne użytkowania pojazdów [19] 

Koszty zewnętrzne to szkody poniesione przez środowisko 
oraz negatywny wpływ na ludzkie zdrowie. Należy dodać, że 
jest to społeczna cena, której instytucje odpowiedzialne za 
emisję szkodliwych substancji nie ponoszą. Jak widać, na ry-
sunku nr 4, żeby pokryć realne koszty zewnętrzne, cena energii 
elektrycznej musiałaby natychmiast wzrosnąć o około 25 gr/kWh 
(dla porównania cena hurtowa nie przekracza 20 gr/kWh), 
a cena oleju napędowego nawet do 8 zł/l. 

Mimo, że Ministerstwo Środowiska pobiera opłaty za emisje 
substancji szkodliwych, to ich porównanie z rzeczywistymi 
kosztami zewnętrznymi wykazują, że są one wielokrotnie zani-
żone: NOx 53 gr/kg (2,9 €/kg), pył PM2,5 35 gr/kg (19,5 €/kg), 
ołów 43,61 zł/kg (1600 €/kg) [8,21,16]. 
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Comparison of environmental impact  of the combustion 
engines and electric vehicles supplied from the coal fired 

power plants 
 

The transport sector in Poland heavily pollutes the environment, and 
together with the individual heating systems, contributes to the bad air 
quality in polish cities. One of the solutions to this problem, among the 
others, is electric transport. It leads to emission reduction, but we need 
to underline that almost 90% of electricity in Poland is generated from 
coal and lignite, the “dirty” fuels. This paper is meant to compare the 
emissions of pollutants from power plants per kilometer covered by an 
electric vehicle and conventional cars. For this purpose, statistical data 
was used. Additional information concerning possible electromobility 
evolution, external costs of electricity and differences between EURO 
limits and real driving emission are also included. 
 
Key words: electric vehicles, fuels, emission of pollutants in 
exhaust gases 

 


