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Pan Mateusz Morawiecki
Prezes Rady Ministrów

źrrr7
Działając w imieniu Związku Pracodawców,,Transport i Logistyka Polska", zwracam się do Pana

Premiera z ponowną prośbą o podjęcie pilnych działań, wspierających przedsiębiorców
transportowych, którzy w ostatnich latach zainwestowali w flotę niskoemisyjnych
pojazdów, zasil_anych gazem LNG, a wobec postępującego, drastycznego wzrostu cen gazu

w Polsce, pozostali bez pomocy Państwa i znaleźli się w bardzo trudnej sytuacji finansowej.

Pragniemy przypomnieć, że wystąpienia w tej sprawie, ze szczegółowym opisem
sygnalizowanych problemów i wskazaniem proponowanych rozwiązan, skierowaliśmy
w zeszłym roku, zarówno do Pana Premiera, do Ministra lnfrastruktury, jak i do
Przewodniczącego Sejmowej Komisji lnfrastruktury, zaś na początku roku 20ż2, także do
Minister Klimatu i Środowiska. Niestety, zprzykrością stwierdzamy, że pomimo kolejnych,
obserwowanych wzrostów cen gazu, sięgających obecnie ndwet do kwot t8-24 zl za L kg LNG

i dalszych prognoz wzrostowych oraz pomimo zapewnień resortu infrastruktury o podjętej
analizie sytuacji i prowadzonych konsultacjach, do dnia dzisiejszego nie otrzymaliśmy
jakiejkolwiek, merytorycznej odpowiedzi na nasze wystąpienia i tym samym nie
przedstawiono nam jakiegokolwiek programu Iub planu działania, wspomagającego
przedsiębiorstwa z naszej branży.

TLP zaznacza, że sprawa dotyczy bezpośrednio ok. 100 najbardziej innowacyjnych polskich
firm transportowych (a pośrednio firm z nimi współpracujących), które uwierzyły
w postulowaną od wielu miesięcy przez Rząd RP oraz władze Unii Europejskiej, konieczność
aktywnego podejścia do ograniczenia emisjitlenków azotu, szkodllwych dla zdrowia cząstek
stałych oraz gazów cieplarnlanych. Dysponują one łącznie flotą około 2500 ciągników
siodłowych i samochodów ciężarowych wyprodukowanych jako pojazdy zasilane LNG. ! dzisiaj
z tego tytułu stoją w obliczu olbrzymich strat ekonomicznych, sięgających nawet do kilkuset
tysięcy euro miesięcznie. Grozi to ich bankructwem, upadłością i Ilkwidacją.

Podkreślamy przy tym, że konieczność stopniowej wymiany taboru, w którą zainwestowali
przewoźnicy, wynika także z oczekiwań społecznych oraz z oczekiwań zleceniodawców
i dostawców usług finansowych. Albowiem coraz częściej warunkiem przystąpienia do
przetargów na uslugi przewozowe rzeczy albo osób lub warunkiem otrzymania kredytu, jest
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posiadanie floty pojazdów, w której przynajmniej część korzysta zzero albo niskoemisyjnych
źródeł napędu. Nadmieniamy także, iż środki transportu zasilane gazem ziemnym LNG i CNG

są statystycznie droższe w zakupie o ok. 80%+7O0%, ale za to emitują one o 99% mniej c._ząstek

stałych, o 90% mniej dwutlenku azotu oraz o kilkanaście procent mniej dwutlenku węgla i

hałasu.

Niestety, istnieje wysokie prawdopodobieństwo, iż przykład obecnej sytuacji ww.
przedsiębiorstw, dysponujących ,,proekologicznym" taborem, na wiele lat trwale i skutecznie
zniechęci innych przewoźników oraz firmy z nimi związane od inwestycii w innowacyjne,
przyjazne środowisku, nowe technologie, a w szczególności zniechęci od inwestycji w pojazdy

napędzane paliwami alternatywnymi dla oleju napędowego lub innymi źródłami energii.

W ocenie TLP, przeciwdziałając dalszym, katastrofalnym skutkom obecnie i tak trudnej sytuacji

na rynku usług transportowych, potrzebna jest pilna, skuteczna interwencja PoIskiego

Państwa, w postaci skoordynowanych działań i pożądanych rozwiązań przede wszystkim
w zakresie:

uruchomienia dopłat do nabycia (kupna/najmu/leasingu} fabrycznie nowych środków
transportowych kategorii N3 homologowanych, jako zasi!ane gazóm ziemnym
w wysokości,3ao/o kosztów kwalifikowanych (poniesionych od 01.05.2020r.), nie więcej niż

1O0,0OO zl na pojazd,
wprowadzenia dopłat do leasingu nowych pojazdów, homotogowanych z napędem
gazem LNG lub CNG, przy czym dopłaty te powinny dotyczyć także pojazdów kupionych

od roku Z02O,

zwolnienia z opłaty paliwowej na okres 5 lat gazu ziemnego przeznaczonego do napędu
pojazdów,
zwolnienia z opłat za korzystanie z polskiej infrastruktury drogowej pojazdów
posiadających homologację typu, jako zasilane gazem ziemnym oraz rewizja stawek
z uwzględnieniem obowiązującej od roku2Ot4 Normy Euro 6,

wydłużenia okresu pomiędzy badaniami zbiorników ciśnieniowych zainstalowanych na
pojazdach zL2 do 48 miesięcy,
wdrożenia systemowych rozwiązań zabezpieczających użytkowników pojazdów
gazowych przed znaczącymi, skokowymi wzrostami cen gazu ziemnego, np. poprzez

rekompensaty uwzględniające wzrost kosztów paliwa gazowego w stosunku do oleju
napędowego
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Nalezy zdecydowanie podkreślić, że bez pilnego uruchomienia odpowiedn|ego wsparcia
rządowego dla branży, w perspektywie najbliższych lat, polscy przewoźnicy drogowi utracą
wypracowywaną przez długi czas konkurencyjność na międzynarodowym rynku usług
transportowych a branża TSL zostanie zmuszona do zaprzestania kolejnych, planowanych
inwestycji w proekologiczne, nowoczesne rozwiązania, m.in. zgodne z założeniami
Europejskiego Zielonego Ładu.

Silna presja konkurencyjna wynika z faktu, iż inne państwa członkowskie Unii Europejskiej nie
są bierne, lecz starają się aktywnie ograniczyć wpływ wysokich cen gazu na prowadzona przez
ich przedsiębiorców działalność gospodarczą. Te ograniczenie wpływu uzyskiwane jest



poprzez zmianę stawek podatków paliwowych, poprzez zmiany formuły kształtowania ceny

lub dopłaty bezpośrednie. l tak włoski urząd regulacji energetyki podjął decyzję o odejŚciu przy

kształtowaniu ceny gazu od notowań giełdowych a kształtowanie ceny w oparciu o zawarte
kontrakty z dostawcami surowca. Z kolei Francja zastosowała mechanizm dopłat
bezpośrednich w postaci dopłaty 36 eurocentów do 1 kg gazu. Wprowadzenie podobnych

mechanizmów oczekiwane jest w Po!sce, a w szczególności mechanizmu włoskiego, gdyż dla
pGNiG s.A. dostawy gazu LNG do terminaIa im. Prezydenta Lecha Kaczyńskiego
w Świnoujściu realizowane są w ramach 2O-1etniego kontraktu z Kataru. Kontrakt ten nie
jest tak wrażliwy na zmiany cen jak notowania cen gazu na gietdach.

Wobec powyższego, oczekujemy od Pana Premiera i Rządu RP, podjęcia natychmiastowych
działań i przedstawienia realnych rozwiązań, zmierzających do rzeczywistego wsparcia

finansowego przedsiębiorstw z naszej branzy.
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