
Tym samym czas ładowania nie jest problemem. Co więcej, badania 
naukowe dowodzą, że szybkie ładowanie akumulatora skraca jego 
żywotność. Eksperci wskazują że, utrzymywanie baterii w średnim 
stanie naładowania (30 – 80%) wydłuża jej żywotność o około 4 – 5 razy. 
Dodatkowo ładowanie nocne odbywa się w niższych taryfach. 
Dla przedsiębiorstw energetycznych dodatkowy popyt na energię 
w godzinach nocnych to wyrównanie cyklu dobowego, co może 
prowadzić do obniżenia kosztów operacyjnych.

Metropolie w wielu krajach testują autobusy elektryczne, a kilkanaście 
miast z Polski użytkuje już je na standardowych trasach.

Według danych Komisji Europejskiej, od 1990 roku wszystkie 
branże w Europie, poza transportową, obniżyły emisje pyłów, 
siarczków i tlenków węgla. Emisje generowane przez transport 
systematycznie rosną.

„Electric is the new cool” – Thorvald Saeby, były norweski rajdowiec, obecnie popularyzator 
pojazdów z napędem elektrycznym.

Jak możemy przyspieszyć elektryfikację transportu dla poprawy powietrza w Polsce?

Convert&Go!

Według badań Inspekcji Ochrony Środowiska oraz niezależnych 
ekspertów, średnioroczne zanieczyszczenie powietrza pyłami 
pochodzącymi ze spalin samochodowych wynosi od 5 do 10%. 
To może wydawać się niewiele, ale pamiętajmy, że spaliny 
samochodowe to zjawisko całoroczne, w przeciwieństwie do spalin 
z tzw. niskiej emisji, czyli pochodzącej z ogrzewania domów 
w prywatnych piecach paliwami o niskiej i bardzo niskiej jakości.

Elektryczne auta są przyszłością. Mówią o tym od kilku lat analitycy 
branży motoryzacyjnej, koncerny samochodowe, wielu specjalistów. 
Jednak przyrost liczby samochodów elektrycznych ciągle jest niższy 
od prognoz. Według danych Międzynarodowej Agencji Energii, auta 
elektryczne stanowią powyżej 1% wszystkich zarejestrowanych 
pojazdów tylko w siedmiu krajach. Eksperci i dziennikarze branżowi 
wskazują na bariery upowszechnienia elektryków, spośród których 
najważniejsze to:
• zasięg auta i sieć miejsc ładowania akumulatorów;
• czas ładowania akumulatora.

Mit
Naszym zdaniem nie są to realne przeszkody w upowszechnieniu 
elektrycznych pojazdów. Jeśli chodzi o zasięg auta, to przeciętna 
taksówka czy samochód kurierski przejeżdża dziennie 
od 80 do 120 kilometrów. To oznacza, że pojazdy elektryczne 
są w stanie pokonać dzienną trasę na jednym pełnym ładowaniu 
akumulatorów bez potrzeby doładowywania w czasie krążenia 
po mieście. Nasze obserwacje wskazują, że pozostałe auta, 
takie jak wozy serwisowe przedsiębiorstw komunalnych, busy 
szkolne i do przewozu osób niepełnosprawnych oraz wiele innych, 
przemierzają dziennie jeszcze krótsze dystanse.

W związku z powyższym faktem sieć miejsc ładowania nie musi 
być bardzo duża, szczególnie na początku elektryfikacji motoryzacji. 
Wystarczy, że miejsca do ładowania pojawią się tam, gdzie większość 
samochodów parkuje nocą – na placach firm transportowych, 
w bazach aut straży miejskiej, itp.

Źródło: ”A global view on a moving sector –  The International and the EU’s response to climate change”, 
Artur Runge-Metzger, Dyrektor, DG Climate Action; zaprezentowana na 6 dorocznej konferencji 
KPMG Power & Utilities, Bruksela, 8 listopada 2016r.
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Problem spalin
Poniższe zdjęcie to obraz stanu zanieczyszczenia powietrza w Europie 
w pierwszy weekend 2017 roku (7 – 8 stycznia). Siarczyste mrozy 
zdecydowanie przyczyniły się do zwiększenia tzw. niskiej emisji, 
szczególnie we wschodniej połowie naszego kraju. Kominki, piece 
opalane węglem, a niestety często także śmieciami, to główne źródło 
zanieczyszczeń. Transport jest zaś drugim największym emitentem 
zanieczyszczeń, a w miesiącach letnich nawet pierwszym. Wskaźniki 
pyłów i innych zanieczyszczeń są wielokrotnie przekroczone.

Zła jakość powietrza jest przyczyną wielu chorób (nie tylko układu 
oddechowego) i zgonów. Dane Europejskiej Agencji Ochrony 
Środowiska są przerażające. Wg raportu za 2012 rok, liczba 
wcześniejszych zgonów spowodowanych pyłem PM2.5 oraz 
emisjami O3 i NO2 wyniosła 47 300 (wobec 491 tyś dla EU28).

Kupno nowego samochodu elektrycznego to znaczny wydatek dla 
przedsiębiorców i mieszkańców. Jeśli nasz samochód jest sprawny 
lub – tak jak w przypadku wielu firm – był specjalnie dostosowany 
do naszych potrzeb, jego wymiana może być całkowicie nieopłacalna. 
Pomysłem na zmniejszenie emisji pyłów i niebezpiecznych substancji 
może być konwersja. Tak jak przyzwyczajeni jesteśmy do konwersji 
aut spalinowych z benzynowych na napędzane LPG, tak samo 
możliwa jest konwersja napędu na elektryczny. Niektórzy w Europie 
Zachodniej, posiadający duże floty relatywnie nowych aut, już stosują 
to podejście.
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różnica

kwotowa %

Renault Zoe  89 900 Renault Clio  41 900  48 000 115%

Nissan Leaf  128 000 Nissan Pulsar  66 500  61 500 92%

Kia Soul EV  150 000 Kia Soul  59 900  90 100 150%

BMWi3  153 700 BMW116i  94 600  59 100 62%

VW e-Golf  157 190 VW Golf  63 090  94 100 149%

Tesla Model S  291 400 brak brak n.d. n.d.

Źródło: „Cicha rewolucja w energetyce – elektromobilność w Polsce”, Polityka Insight, styczeń 2017

Samorząd liderem konwersji
W Polsce potrzebujemy lidera, który pokaże na większą skalę, 
że konwersja aut na napęd elektryczny opłaca się. Naszym zdaniem 
takim naturalnym liderem są samorządy. Mogą zacząć konwertować 
swoje auta osobowe i małe furgony (straż miejska, spółki miejskie), 
aby pokazać mieszkańcom oszczędności i efekty ekologiczne. 
Ładowanie auta na prąd jest około 4-krotnie tańsze niż tankowanie 
LPG i około 8 krotnie tańsze niż paliwem konwencjonalnym. 
Dodatkowo auto elektryczne nie wymaga wymiany filtrów i olejów. 
Dając dobry przykład i pokazując oszczędności w wydatkowaniu 
pieniędzy swoich mieszkańców i przedsiębiorców (podatników), 
samorządowi łatwiej będzie przekonać do tworzenia stref ruchu 
bez spalin, a także do nakładania na developerów i spółdzielnie 
mieszkaniowe obowiązku budowy instalacji ładowania w garażach 
i na parkingach.

Naszym zdaniem administracja rządowa może przeanalizować 
konwersję jako szybki i prosty sposób zwiększenia popularności aut 
elektrycznych w Polsce. Odpowiednie regulacje, m.in. dotyczące 
finansowania w systemie ESCO, zachęty i promocja, to zadania 
stojące przez urzędami centralnymi.

Jeśli dziś nie wykorzystamy konwersji aut jako sposobu 
na przekonanie Polaków do pojazdów elektrycznych, stracimy wielką 
szansę na zmianę naszego rynku motoryzacyjnego i poprawę jakości 
powietrza. W kilku państwach Europy są prowadzone intensywne 
prace nad zakazem rejestracji nowych pojazdów spalinowych 
w perspektywie lat 2025 – 2030 (m.in. Austria, Holandia, Norwegia, 
a nawet Niemcy). To oznacza, że jeśli nie będziemy krajem aut 
elektrycznych, od 2030 roku zaleje nas kolejna fala relatywnie tanich 
diesli z Europy Zachodniej.
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