
Bezemisyjny transport publiczny  GEPARD ( (GIS – Green Investment 

Scheme) 

 

Wstęp 

W ramach „walki” ze smogiem, który króluje nad wieloma miastami Polski, rząd za 

pośrednictwem Narodowego Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 

podjął działania zmierzające do ograniczenia tego zjawiska. W tym celu  NFOŚiGW opracował 

program pomocy dla miast po nazwą Gepard. Program zakłada dla zaakceptowanych wniosków 

pomoc finansową na zakup w pełni elektrycznych autobusów w formie dotacji i pożyczki dla 

gmin i przedsiębiorstw komunikacji publicznej.  

W 2017 roku ogłosił nabór wniosków dla miast o dużej liczbie mieszkańców. W roku 2018 

natomiast dla miast mniejszych do 100 tys. mieszkańców.  

 

GEPARD – autobusy elektryczne dla dużych miast w Polsce 

W ramach programu GEPARD do NFOŚiGW wpłynęło sześć wniosków o dotacje z 

następujących podmiotów: 

 Gmina Miasta Gdynia,  

 Gmina Miasta Szczecin,  

 Miejskie Przedsiębiorstwo Komunikacyjne w Poznaniu Sp. z o.o.,  

 Miasto Inowrocław,  

 Gmina Polkowice,  

 MPK Świdnica Sp. z O.O., 

oraz jeden wniosek o pożyczkę. 

Według informacji NFOŚiGW łączna wnioskowana kwota dotacji to 27 695 216,00 zł, 

a pożyczki 4 650 000,00 zł. Kwota przeznaczona na wsparcie wynosiła blisko 200 milionów 

złotych, w tym 41 milionów przeznaczono na dotacje, a pozostałą część na pożyczki. 

Wnioskowana łączna kwota wsparcia była znacznie niższa od oferty NFOŚiGW.   

Z tej okoliczności wynika pewna ostrożność w podejmowaniu decyzji o zakupie autobusów 

elektrycznych. Czynniki wpływające na te decyzje wg Kantar Public wynikają z kilku 

przesłanek, które zobrazowano na rysunku 1.  

  



 
Rys.1. Czynniki zniechęcające przedsiębiorców do podejmowania decyzji o zakupie pojazdów 

w pełni elektrycznych. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Kantar Public.  

 

Na podkreślenie zasługuje fakt, że osoby prywatne decydując się na zakup pojazdu 

elektrycznego mają podobne zdanie jak przedsiębiorcy jednak podkreślają w większym stopniu 

brak wiedzy (21%) omawianego zagadnienia oraz brak zachęt podatkowych ( 20%). 

 

Gepard II – autobusy elektryczne dla małych miast 

Nabór wniosków rozpoczął się 10 września 2018 roku. o dofinansowanie zakupu 

autobusów elektrycznych. Zakończenie przyjmowania wniosków przewidziano na 17 grudnia 

2018 roku.  

Ten etap przewiduje dotacje na zakup nowych w pełni elektrycznych autobusów na potrzeby 

publicznego transportu zbiorowego, szkolenie kierowców takich pojazdów oraz na projekty z 

zakresu infrastruktury i zarządzania. 

O wsparcie NFOŚiGW mogą ubiegać się: 

 jednostki samorządu terytorialnego liczące do 100 tys. mieszkańców, 

 spółki komunalne, które wykonują zadania JST liczących do 100 tys. mieszkańców, 

 inne podmioty świadczące usługi w zakresie publicznego transportu zbiorowego na 

podstawie umowy zawartej z JST liczących do 100 tys. mieszkańców. 

Realizacja zaakceptowanych wniosków nie zawsze będzie prosta. Doświadczenia niektórych 

miast realizujących projekty zakupu elektrycznych autobusów świadczą o tym, że nie zawsze 

oferenci, są w stanie wywiązać się z uwarunkowań wynikających z przetargów. Mankamenty 

73%

46%

44%

35%

14%

11%

0% 10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80%

BRAK OGÓLNODOSTĘPNEJ SIECIE STACJI …

MAŁY ZASIĘG

WYSOKA CENA POJAZU

BRAK PUNKTU ŁADOWANIA POJAZDU W …

BRAK WIEDZY

BRAK ZACHET PODATKOWYCH I DOPŁAT …

Czynniki zniechęcające do zakupu 
pojazdów elektrycznych



dostaw pojazdów doświadcza wielu operatorów. Przykładem może być MZA w Warszawie1. 

Ten przykład nie jest dobrym prognostykiem tym bardziej, że nie jest odosobniony. 

 

Zakończenie 

Celem projektu GEPARD jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza 

(zmniejszenie smogu) poprzez obniżenie zużycia paliw płynnych, głównie oleju napędowego 

w sektorze transportu publicznego w miastach Polski. Zadanie skierowane jest do wykonania 

przez  samorządy, spółek komunalnych oraz inne podmioty świadczące usługi w zakresie 

publicznego transportu zbiorowego na podstawie umowy zawartej z samorządami. Na 

wykonanie tego zadania przeznaczono 200 mln złotych.   

W pierwszej części programu GEPARD beneficjenci wykazali wyraźną ostrożność w składaniu 

wniosków. Ma to związek z dylematami jakie występują przy podejmowaniu decyzji o zakupie 

autobusów elektrycznych. Czynniki wpływające na te decyzje, które zobrazowano na rysunku 

1, potwierdzają te obawy. Dlatego należy poświęcić więcej uwagi budowie infrastruktury 

niezbędnej dla eksploatacji pojazdów elektrycznych jak również rozważyć zwiększenie ulgi w 

zakupie samych pojazdów, których ceny przewyższają nawet ponad dwukrotnie ceny pojazdów 

tradycyjnych, napędzanych silnikami zasilanymi olejem napędowym. Według Obserwatorium 

Rynku Paliw Alternatywnych (ORPA.pl) popyt na osobowe samochody elektryczne wzrośnie, 

kiedy ich cena zmaleje o około 20%. Zapewne istotnym czynnikiem ostrożności beneficjentów 

w zakupie pojazdów elektrycznych są czynniki ekonomiczno finansowe i ich wpływ na 

opłacalność eksploatacji pojazdów, które obecnie są trudne do obliczenia. Można jedynie 

posiłkować się pewnymi szacunkami oraz wykorzystać doświadczenia z innych programów, z 

których najbliższym może być Ze EUS zrealizowany w Europie. W programie tym brały także 

udział polskie miasta. Były to: Inowrocław, Jaworzno, Kraków, Lublin, Łódź, Rzeszów i 

Warszawa.  

Ponieważ złożone przez beneficjentów w naborach wnioski podlegają zatwierdzeniu przez 

NFOŚiGW to ich efekty omówione zostaną w następnej kolejności po uzyskaniu pełnych  

danych.   

                                                           
1 Za portalem Transport Publiczny: – Ursusy są wyprodukowane, fizycznie istnieją. Mają jakieś niewielkie 

problemy z homologacją baterii – mówił (12.07.2017 r. przyp. Autora) prezes MZA Warszawa Jan Kuźmiński, 

pytany przez redaktora portalu Transport Publiczny o przyczyny spóźniania się dostaw elektrobusów do 

Warszawy. 

Pojazdy wciąż mają problem z drobiazgami, takimi jak np. instalacja systemu informacji pasażerskiej, do czego 

w Warszawie przykładają bardzo dużą wagę. Przedstawiciele Ursusa, z którymi próbowaliśmy się skontaktować 

w piątek ( 14.07.2017r.), gdy zgodnie z planem pierwsze pięć pojazdów miało trafić do stolicy, byli nieuchwytni. 


