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Pan

Tomasz Grodzki 

Marszałek Senatu RP

Szanowny Panie Marszałku,

w odpowiedzi na oświadczenie senatora Krzysztofa Brejzy znak: BPS/043-06-162/20, złożone 

w czasie 6 posiedzenia Senatu RP w dniu 6 marca 2020 r., w sprawie dofinansowania ze 

środków Funduszu Niskoemisyjnego Transportu zakupu samochodów elektrycznych, 

przekazane upoważnieniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 16.03.2020 r znak: DSP.INT.48 

13.18.2020 do udzielenia odpowiedzi w porozumieniu z Ministrem Aktywów Państwowych, 

poniżej przedstawiam stosowne wyjaśnienia. 

Ad. 1. W związku z powołaniem pod koniec 2019 r. nowej Rady Ministrów zlecona została 

inwentaryzacja wszystkich programów rozwojowych i pomocowych mających na celu 

wsparcie działań dotyczących ograniczenia emisji w transporcie. Weryfikacji poddane zostały 

dotychczasowe założenia i przyjęte kwoty oferowanego wsparcia. Ponadto uznano za 

konieczne uproszczenie procedur ubiegania się o wsparcie w zakresie rozwoju nisko i 

zeroemisyjnego transportu, a także ograniczenie nadmiernej fiskalizacji. Jednym z efektów 

tych działań była ustawa z dnia 20 grudnia 2019 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym 

od osób fizycznych oraz ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (Dz. U. z 2020 r., 

poz. 183), która zniosła podatek od dochodu w przypadku dotacji jakie będą przyznawane 

osobom fizycznym przedsiębiorcom.   

Ad. 2. Ostateczna decyzja odnośnie wysokości wsparcia, jakie może otrzymać osoba fizyczna 

niewykonująca działalności gospodarczej zainteresowana zakupem pojazdu elektrycznego nie 

została podjęta. Na jej ustalenie ma wpływ bardzo wiele czynników, a wszystkie one mają na 

celu umożliwienie skorzystania z dofinasowania jak największej liczby osób przy 



ograniczonym budżecie Funduszu Niskoemisyjnego Transportu. Będzie ona dostosowana do 

sytuacji ekonomicznej i społecznej, ale przede wszystkim polityki koncernów samochodowych, 

które elastycznie potrafią dostosować się do popytu i oczekiwań klientów.

Ad. 3. Zgodnie z danymi prezentowanymi przez Instytut Badań Rynku Samochodowego 

Samar, na początku 2020 r. w Polsce użytkowanych było blisko 5000 pojazdów w pełni 

elektrycznych.

Z poważaniem

Z up. Ministra 
Ireneusz Zyska
Sekretarz Stanu
Ministerstwo Klimatu
/ – podpisany cyfrowo/
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