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Szanowny Panie Marszałku, 

w odpowiedzi na oświadczenie złożone przez Pana Senatora Krzysztofa Brejzę podczas 12. Posiedzenia 
Senatu RP w dniu 18 czerwca 2020 r. - w nawiązaniu do odpowiedzi z dnia 6.04.br na oświadczenie 
w sprawie dofinansowania z Funduszu Niskoemisyjnego Transportu, zakupu samochodów 
elektrycznych - BPS/043-12-354/20, proszę przyjąć poniższe odpowiedzi na pytania zadane przez Pana 
Senatora. 

Z uwagi na powołanie nowej Rady Ministrów i przejęcie nadzoru nad Funduszem Niskoemisyjnego 
Transportu przez Ministra Klimatu podjęta została decyzja o  przeprowadzeniu kompleksowej analizy 
obowiązujących rozwiązań w zakresie wsparcia sektora paliw alternatywnych, której wynikiem jest 
uproszczenie procedur ubiegania się o środki i skupienie w jednym podmiocie – Narodowym Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - wszystkich instrumentów wspierających działania, których 
celem jest ograniczenie emisji szkodliwych substancji do środowiska, w tym pochodzących z transportu.

W celu realizacji wniosków z przeprowadzonych analiz oraz jak najszybszego rozpoczęcia udzielania 
wsparcia na zakup pojazdów elektrycznych przez osoby fizyczne, 26 czerwca br. Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił nabór wniosków w ramach programu „Zielony 
samochód” dla osób fizycznych, które są zainteresowane wsparciem zakupu pojazdów elektrycznych. 
Budżet programu pozwoli na wsparcie zakupu 2000 pojazdów elektrycznych, z kwotą dofinansowania 
przypadającą na jeden samochód w wysokości 18 750 zł. 

Wysokość wsparcia w ramach ww. programu prowadzonego przez NFOŚiGW w opinii Ministerstwa 
Klimatu jest dostosowana do poziomu cen pojazdów oraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej. 
Należy wskazać, że przy budżecie zaplanowanym na to działanie, dobrym rozwiązaniem jest takie 
ukształtowanie poziomu dopłat, aby mogła z nich skorzystać jak największa liczba beneficjentów. 

Ponadto, Narodowy Fundusz uruchomił dwa kolejne programy priorytetowe: „Koliber – taxi dobre dla 
klimatu – pilotaż” oraz „eVAN - dofinansowanie zakupu elektrycznego samochodu dostawczego (N1)”. 
O udzielenie wsparcia w ramach tych programów mogą ubiegać się przedsiębiorcy.



Programy uruchomione przez Narodowy Fundusz są pierwszymi w kolejności. W nieodległej 
przyszłości zostaną uruchomiane kolejne programy dotyczące wsparcia zakupu pojazdów transportu 
zbiorowego, budowy infrastruktury przeznaczonej do ładowania i tankowania pojazdów zasilanych 
paliwami alternatywnymi oraz edukacji. 
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