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Finansowanie wvkorzvstania biopaliw 
w transporcie publicznvm 
Tadeusz Dyr 

wstep 
lstotnym celem europejskiej polityki 

transportowej, jak wynika z opublikowa
nej w marcu 2011 r. Biatej ksiE?Qi ,Plan 
utworzenia jednolitego europejskiego 
obszaru transportu- dqzenie do osiqgnif?
cia konkurencyjnego i zasobooszczf?dne
go systemu transportu"1, jest zapewnie
nie wzrostu sektora transportu i wspie
ranie mobilnosci przy jednoczesnym ob
nizeniu emisji zwiqzk6w toksycznych 
w tym sektorze o 60%. Cel ten ma swoje 
zr6dto w Strategii zr6wnowazonego roz
woju Unii Europejskiej2. 

UwzgiE?dniajqc cele europejskiej po
lityki transportowej, podjE?te zostaty licz
ne inicjatywy legislacyjne, kt6re dopro
wadzity do przyjE?cia pakietu klimatycz
no-energetycznego. Zobowiqzano siE? 
w nim m.in. do zwiE?kszenia do 2020 r. 
udziatu paliw z odnawialnych zr6det ener
gii do poziomu 1 0%. Cel ten jest powiq
zany z wprowadzeniem wiqi:qcych kryte
rL6w w zakresie zr6wnowai:onego rozwo
ju w odniesieniu do biopaliw w dyrekty
wie o energii ze zr6det odnawialnych3 
oraz dyrektywie w sprawie jakosci paliw4. 

Wdrazajqc rozwiqzania okreslone 
w dyrektywie 2003/30/WES, przyjE?ta zo
stata ustawa z dnia 25 sierpnia 2006 r. 
o biokomponentach i biopaliwach cie
klych6. We wrzesniu br. Minister Gospo
darki przedstawit do konsultacji projekt 
rozporzqdzenia wykonawczego do tej 
ustawy w sprawie szczeg61owych warun
k6w, sposobu i trybu przyznawania dofi
nansowania na realizacjf? dzialan zwiqza
nych z wytwarzaniem biokomponent6w, 
biopaliw cieklych tub innych paliw odna
wialnych i wykorzystaniem ich w transpor
cie . Rozporzqdzenie to okresla szczeg6-
towe warunki , spos6b i tryb przyznawa
nia dofinansowania: 
::J inwestycji w zakresie wytwarzania bio

komponent6w, biopaliw ciektych lub 
innych paliw odnawialnych , 

~ transportu publicznego dziatajqcego 
w aglomeracjach miejskich , w uzdro

iskach, na obszarach chroniqcych 
srodowisko naturalne, wykorzystujq
cego biopaliwa ciekte lub inne paliwa 

odnawialne w ilosci co najmniej dwu
krotnie wyzszej od cel6w okreslonych 
w Narodowym Celu Wskaznikowym, 

0 badan zwiqzanych z opracowywa
niem nowych rodzaj6w biopaliw 
ciektych lub innych paliw odnawial
nych, z tym nowych rozwiqzan kon
strukcyjnych , jak tez wdrozen eksplo
atacyjnych , 

0 program6w edukacyjnych promujq
cych szerokie wykorzystanie biopa
liw ciektych lub innych paliw odna
wialnych , 

0 promocji wytwarzania i wykorzystania 
biokomponent6w i biopaliw ciektych , 

0 pomocy dla wytw6rc6w biokompo
nent6w oraz producent6w paliw, 

0 optat za parkowanie dla pojazd6w za
silanych biopaliwami ciektymi , 

0 zakupu nowych pojazd6w zasilanych 
biopaliwami ciektymi , 

0 wspierania ekologicznego transportu. 
Dla przedsiE?biorstw transportowych , 

organizator6w transportu i producent6w 
autobus6w szczeg61ne znaczenie majq 
zasady dofinasowania, kt6re ma bye re
alizowane w formie dotacji , do transpor
tu publicznego oraz zakupu nowych po
jazd6w. Zagadnienia te SC\ przedmiotem 
prezentacji w niniejszym artykule. 

Dofinansowanie wspierania 
ekologicznego transportu 

Dofinansowanie wspierania ekolo
gicznego transportu jest przedmiotem re
gulacji w rozdziale 4 rozporzqdzenia. 
Moze bye ono przyznane organizatoro
wi publicznego transportu zbiorowego7 
dziatajqcego w aglomeracjach miejskich, 
w uzdrowiskach, na obszarach chroniq
cych srodowisko naturalne, wykorzystu
jqcemu biopaliwa ciekte lub inne paliwa 
odnawialne w ilosci co najmniej dwu
krotnie wyzszej od cel6w okreslonych 
w Narodowym Celu Wskaznikowym . 
Zgodnie z przywotywana ustawq z dnia 
25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach 
i biopaliwach cieklych Narodowy Cel 
Wskaznikowy to minimalny udziat bio
komponent6w i innych paliw odnawial
nych w og61nej ilosci paliw ciektych 

i biopaliw ciektych zuzywanych w ciqgu 
roku kalendarzowego w transporcie, 
liczony wedtug wartosci opatowej . Zgod
nie z rozporzqdzeniem Rady Ministr6w 
z dnia 15 czerwca 2007 r. w sprawie Na
rodowych Cel6w Wskainikowych na lata 
2008-20138 cele te wynoszq 6,65% na 
2012 r. i 7,10% na 2013 r. 

Dofinansowanie przyznawane orga
nizatorowi transportu publicznego jest 
przeznaczone na pokrycie r6znicy miE?
dzy kosztem wykorzystania przez ope
ratora publicznego transportu zbiorowe
go, biopaliw ciektych lub innych paliw od
nawialnych a kosztem wykorzystania 
paliw ciektych jaki poni6stby operator na 
tej samej odlegtosci . Koszty te zostaty 
zdefiniowane jako iloczyn ceny zakupu 
paliw i wielkosci ich zuzycia na okreslo
nej odlegtosci. 

Dofinansowanie moze bye przyzna
ne organizatorowi jesli: 
1) miE?dzy organizatorem, a operatorem 

zostata zawarta umowa o swiadcze
nie ustug w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, 

2) organizator: 
a) zobowiqze siE?, ze: 

·:· zawrze warunek dotyczqcy obo
wiqzku wykorzystywania przez 
operatora okreslonej ilosci bio
paliw ciektych lub innych paliw 
odnawialnych, 

·:· otrzymane dofinansowanie bE?
dzie stanowie element przekazy
wanej przez organizatora opera
torowi rekompensaty obliczonej 
zgodnie z przepisami rozporzq
dzenia (WE) Nr 1370/20079, 

b) sporzqdzi plan dziatania w zakre
sie wykorzystania biopaliw cie
ktych lub innych paliw odnawial
nych w ramach realizacji przewo
z6w 0 charakterze uzytecznosci 
publicznej, na okres obowiqzy
wania umowy 0 swiadczenie 
ustug w zakresie publicznego 
transportu zb iorowego, 

c) przedstawi opis metodologii wyko
rzystanej do obliczenia wysokosci 
dofinansowania, 



d) sporza,dzi kalkulacj~ koszt6w, na 
podstawie kt6rej obliczono wyso
kose dofinansowania wskazana. we 
wniosku o dofinansowanie. 

Wysokose dofinansowania przyznane
go organizatorowi nie moze przekroczye 
kwoty 1 ,5 min zt. W przypadku jednak, gdy 
suma kwot okreslonych w zaakceptowa
nych wnioskach o dofinansowanie prze
kracza dost~pne w budzecie panstwa 
srodki na realizacj~ dofinansowania jego 
wysokose jest obnizana proporcjonalnie 
do kwoty dofinansowania okreslonej we 
wniosku o dofinansowanie. To ogranicze
nie zaktada przeniesienie ryzyka braku 
srodk6w w budzecie na organizatora. Je
sli bowiem organizator zawrze wieloletniq 
umow~ na swiadczenie ustug publicznych 
autobusami zasilanymi biopaliwami, kt6-
rych koszt realizacji b~dzie wyzszy niz 
w przypadku zastosowania paliw ropopo
chodnych, a w budzecie panstwa nie zo
stana. zapewnione wystarczaja,ce srodki fi
nansowe, b~dzie on musiat pokrye braki 
z wtasnych dochod6w. W praktyce b~dzie 
to oznaczato koniecznose finansowania 
tych zadan z budzetu jednostek samorza.
du terytorialnego. 

Dofinansowanie przyznawane orga
nizatorowi transportu publicznego moze 
bye takze przeznaczone na pokrycie 
koszt6w wykorzystania przez operatora 
biopaliw ciektych lub innych paliw odna
wialnych poniesionych po dniu wejscia 
w zycie rozporza,dzenia do dnia okreslo
nego w umowie o dofinansowanie. 

Dofinansowanie zakupu 
nowych pojazd6w zasilanych 
biopaliwami ciektymi 

DofinansowaAie zakupu nowych po
jazd6w zasilanych biopaliwami ciektymi 
moze bye przyznane organizatorowi na 
zakup nowych pojazd6w zasilanych bio
paliwami ciektymi , kt6re b~dq wykorzy
stywane do realizacji przewoz6w o cha
rakterze uzytecznosci publicznej, pod 
warunkiem, ze: 
1) mi~dzy organizatorem, a operatorem 

zostata zawarta umowa o swiadcze
nie ustug w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego; 

2} organizator zobowia,ze si~ do: 
a) wykorzystywania w nowych pojaz

dach, na kt6rych zakup przyznane 
zostato dofinansowanie, okreslonej 
ilosci biopaliw ciektych, 

b) niedokonywania w okresie 5 lat od 
dnia zakupu pojazd6w ich modyfi
kacji uniemozliwiaja,cej wykorzysty
wanie biopaliw ciektych , 

c) przeprowadzania u operatora raz 
w roku w okresie 5 lat od dnia za
kupu pojazd6w kontroli maja,cej na 
celu zweryfikowanie wykorzystywa
nia biopaliw ciektych. 

Wysokose dofinansowania nie moze 
przekroczye kosztu zakupu nowych po
jazd6w zasilanych biopaliwami ciektymi . 
Dofinansowaniem moga, bye obj~te wy
datki kwalifikowalne poniesione po dniu 
wejscia w zycie rozporza,dzenia do dnia 
okreslonego w umowie o dofinansowa
nie. Zalicza si~ do nich : 
1) wydatki bezposrednio zwia,zane z za

kupem nowych pojazd6w zasilanych 
biopaliwami ciektymi , 

2) koszty zakupu nowych pojazd6w za
silanych biopaliwami ciektymi , w tym 
na przygotowanie dokumentacji nie
zb~dnej do przeprowadzenia proce
dury przetargowej. 

Spos6b i tryb przvznania 
dofinansowania 

Dofinansowanie jest przyznawane 
podmiotom wytonionym w trybie kon
kursu ogtaszanego przez ministra wta
sciwego ds. gospodarki w Biuletynie ln
formacji Publicznej Ministerstwa Gospo
darki . W ogtoszeniu o konkursie okre
sla si~ : 
1) rodzaj dziatania, na kt6rego realizacj~ 

moze bye przyznane dofinansowanie, 
2} rodzaj podmiot6w, kt6re moga, ubie

gae si~ o dofinansowanie, 
3) poziom dofinansowania dziatania, 
4) kryteria oceny wniosk6w o dofinan

sowanie , 
5) termin , miejsce i spos6b sktadania 

wniosk6w o dofinansowanie, 
6) wz6r wniosku o dofinansowanie, 
7) wz6r umowy o dofinansowanie, 
8} wz6r wniosku o ptatnose. 

Wniosek o dofinansowanie powinien 
zawierae: 
1) oznaczenie wnioskodawcy, jego sie

dziby i adresu, 
2} numer identyfikacji podatkowej (NIP) , 
3) opis dziatania, na realizacj~ kt6rego 

moze bye przyznane dofinansowanie, 
4) okreslenie: 

a) planowanego terminu rozpocz~cia 
i zakonczenia realizacji dziatania, 

b) wydatk6w kwalifikowalnych, 
c) wysokosci wnioskowanego dofi-

nansowania, 
d) wartosci dziatania, 
e) zr6det finansowania dziatania, 
5) zobowia,zanie wnioskodawcy do 

wykorzystania dofinansowania 
zgodnie z przeznaczeniem oraz na 

warunkach okreslonych w przepi
sach rozporza,dzenia i w umowie 
o dofinansowanie. 

Do wniosku o dofinansowanie wspie
rania ekologicznego transportu przez 
dofinansowanie transportu publicznego 
dziataja,cego w aglomeracjach miej 
skich , w uzdrowiskach , na obszarach 
chronia,cych srodowisko naturalne, wy
korzystuja,cego biopaliwa ciekte lub inne 
paliwa odnawialne w ilosci co najmniej 
dwukrotnie wyzszej od cel6w okreslo
nych w Narodowym Celu Wskazniko
wym dota,cza si~: 
1) sporza,dzony przez organizatora 

plan dziatania w zakresie wykorzy
stania biopaliw ciektych lub innych 
paliw odnawialnych w ramach reali 
zacji przewoz6w 0 charakterze uzy
tecznosci publicznej na okres obo
wia,zywania umowy 0 swiadczenie 
ustug w zakresie publicznego trans
portu zbiorowego , 

2} kalkulacj~ koszt6w, na podstawie kt6-
rej obliczono wysokose kwoty dofi
nansowania wskazana, we wniosku 
o dofinansowanie, 

3) opis metodologii wykorzystanej w celu 
obliczenia wysokosci kwoty dofinan
sowania, 

4) oswiadczenie organizatora o zawarciu 
z operatorem umowy 0 swiadczenie 
ustug w zakresie publicznego trans
portu zbiorowego, 

5) oswiadczenie organizatora zawierajq
ce zobowia,zanie do zawarcia warun
ku dotycza,cego obowia,zku wykorzy
stywania przez operatora okreslonej 
ilosci biopaliw ciektych lub innych pa
liw odnawialnych, 

6) zobowia,zanie organizatora do prze
prowadzania kontroli operatora ma
ja,cej na celu weryfikacj~ koszt6w po
niesionych w zwia,zku ze swiadcze
niem przez niego ustug w zakresie 
publicznego transportu zbiorowego 
oraz kwoty uzyskanego przez niego 
finansowania w formie rekompensa
ty w zakresie wynikaja,cym z wykorzy
stywania przez tego operatora biopa
liw ciektych lub innych paliw odna
wialnych , 

7) zobowia,zanie organizatora do prze
prowadzania kontroli operatora w za
kresie maja,cym na celu weryfikacj~ 
faktycznego wykorzystania przez nie
go biopaliw ciektych lub innych paliw 
odnawialnych. 
Do wniosku o dofinansowanie zaku

pu nowych pojazd6w zasilanych biopa
liwami ciektymi dota,cza si~ : 



1) kalkulacj~ koszt6w, na podstawie 
kt6rej obliczono wskazanCj we wnio
sku o dofinansowanie wysokose do
finansowania, 

2) oswiadczenie organizatora o zawar
ciu z operatorem umowy 0 swiadcze
nie ustug w zakresie publicznego 
transportu zbiorowego, 

3) oswiadczenie zobowiqzania si~ do 
wykorzystywania biopaliw ciektych 
w nowych pojazdach, na kt6rych zakup 
przyznane zostato dofinansowanie, 

4) zobowiqzanie organizatora do nie 
dokonywania w okresie 5 lat od 
dnia zakupu pojazd6w, na kt6rych 
zakup przyznane zostato dofinan
sowanie, modyfikacji pojazd6w 
uniemozliwiajqcej wykorzystywanie 
biopaliw ciektych, 

5) zobowiqzanie organizatora do prze
prowadzania u operatora raz w roku 
kontroli majqcej na celu zweryfikowa
nie wykorzystywania biopaliw cie
ktych w pojazdach, na kt6rych zakup 
przyznane zostato dofinansowanie. 

Z danych Komisji Europejskiej wy
nika, ze stosowanie biopaliw w pan
stwach cztonkowskich UE przyniosto 
wymierne efekty ekonomiczne. Zaliczye 
do nich mozna: 
0 popraw~ bezpieczenstwa energe

tycznego - w 2007 r. biopaliwa za
stqpity 1 593 min litr6w benzyny 
i 7 730 min litr6w oleju nap~dowe
go, co stanowi niemal 3% catkowite
go zuzycia paliw w UE w transporcie 
drogowym, 

0 stworzenie dodatkowych miejsc pra
cy - w 2005 r. sektor biomasy poza 
sektorem energetycznym zapewniat 
600 tys. miejsc pracy, sektor bioma
sy w sektorze energetycznym i bio
paliw ponad 1 00 tys., a sektor bio
gazu 50 tys. 

0 ograniczenie netto emisji gaz6w cie
plarnianych - zastosowanie biopaliw 
spowodowato zmniejszenie emisji 
w 2006 r. o 9,4 Mt, a w 2007 r. o 14 Mt 
ekwiwalentu C02, 

0 intensyfikacj~ produkcji rolnej -
wzrost uzytkowania grunt6w o wyso
kiej wartosci pod wzgl~dem r6zno
rodnosci biologicznej i stanowiqcych 
magazyn dwutlenku w~gla oraz 
wzrost stosowania nawoz6w, 

0 zmniejszanie tempa porzucania 
grunt6w - pozytywny wptyw na ero
zj~ i zapobieganie pozarom oraz 
utrzymanie krajobrazu i r6znorodno
sci biologicznej10. 

UTDBUSV 

Pozytywne efekty wynikajqce ze sto
sowania biopaliw powinny bye zach~tC\ 
do ich promowania i finansowania w Pol
sce. W tym aspekcie przedstawione 
w niniejszym artykule zasady dofinanso
wania wykorzystania biopaliw w trans
porcie publicznym oraz zakupu autobu
s6w zasilanych biopaliwami SCj istotnym 
elementem wdrazania regulacji sprzyja
jCjcych zwi~kszeniu udziatu proekolo
gicznych form transportu publicznego 
w miastach. Z dost~pnych informacji11 
wynika, ze omawiane rozporzCjdzenie 
powinno zostae podpisane i opubliko
wane w pazdzierniku br. Pozwolitoby to 
na dofinansowanie prezentowanych 
dziatan od poczCjtku 2013 r. Ministerstwo 
rozwaza ogtoszenie pierwszych konkur
s6w jeszcze w biezqcym roku. Umowa 
o dofinansowanie b(i!dzie mogta bye za
warta jednak dopiero po wejsciu w zycie 
ustawy budzetowej . Nawet jesli konkur
sy zostanq ogtoszone odpowiednio 
wczesniej , beneficjenci nie b~dC\ mieli 
zbyt wiele czasu na realizacj~ projektu . 
Przyznane srodki na zakup autobus6w 
b(i!dC\ musiaty bye rozliczone w trakcie 
roku kalendarzowego - przewiduje si~, 
ze nie p6Zniej niz do konca listopada. 
W ciqgu tych kilku miesi~cy konieczne 
b(i!dzie przeprowadzenie procedury 
przetargowej , zwarcie umowy na dosta
w~ autobus6w oraz ich fizyczna dosta
wa do zamawiajqcego. 

Skutecznose realizacji zasad zawar
tych w omawianym rozporzCjdzeniu b~

dzie zalezata od wielkosci srodk6w za
planowanych w ustawie budzetowej . 
Potencjalnym beneficjentom pozostaje 
miee nadziej(i!, ze kolejnych latach srod
ki te b~dC\ na tyle wysokie, ze umozli
wiq urzeczywistnienie planowanych za
mierzen. 
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