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4 zł/l na publicznych stacjach. Cena CNG 
też musi być niższa, jeśli ten rynek ma się 
rozwijać. Na dzień dzisiejszy cena CNG 
wykorzystywanego jako paliwo silnikowe 
w Polsce jest zbyt wysoka i niekorzystna 
na tle innych państw unijnych.
Postęp cywilizacyjny jest nieuniknio-
ny, czy tego chcemy czy nie, będziemy 
musieli przejść na bardziej ekologicz-
ne paliwo. Liczę na to, że już niedługo  
w naszym kraju pojawi się pierwsza stacja 
wodorowa. Proszę pamiętać, że wodór 
jest paliwem przyszłości kolejnych po-
koleń – paliwa metanowe (LNG/CNG) to 

tylko pomost, który sprawnie umożliwia 
przejście z paliw ropopochodnych na wo-
dór. Należy pamiętać, że w dzisiejszych 
czasach bardzo ważnym ekologicznym 
paliwem jest metan, który jest prostym 
węglowodorem CH4 i można go pozy-
skiwać z różnych źródeł. Oprócz dostaw  
z kopalni Polskiego Górnictwa Naftowego 
i Gazownictwa, warto wykorzystywać 
fakt, że jest to paliwo odnawialne, więc 
może być pozyskiwane z surowca dostęp-
nego na wysypiskach, a nawet z biogazu.
Rozwój technologiczny wymusza na nas 
przestrzeganie wysokich norm emisji spa-
lin w motoryzacji. Jednak dla paliw kopal-
nianych nie ma już prostych technologii, 
które umożliwią obniżenie emisji spalin, 
a CNG/LNG spełnia najwyższe normy 
oraz nie sprawia takich problemów, jak 
skomplikowane systemy redukcji spalin 
w silnikach zasilanych ON. Oczywiście 
mam nadzieję, że w Polsce w najbliższym 
czasie powstanie sieć stacji CNG oraz 
LNG według Dyrektywy (Dafi) 2014/94/
UE dotyczącej rozwoju infrastruktury 
paliw alternatywnych. Infrastruktura 
sieci stacji tankowania ekologicznym 
paliwem metanowych ma być następująca: 
stacja CNG co 150 km, a stacja LNG co  
400 km. Czekam na rozwój sytuacji.

Unia dofinansowuje infrastruktu-
rę paliw alternatywnych na drogo-
wej sieci TEN-T? Czy finansowanie 

Fundacja Green Fuel przystępuje 
do kolejnego konkursu o dofinan-
sowanie unijne projektu wdrożenia 
infrastruktury paliw alternatywnych 
na drogowej sieci TEN-T. Na czym 
polega ten projekt?

Projekt zależy od sytuacji na rynku 
i partnera, który zgłosi się do nas do 
współpracy. Przy pierwszym projek-
cie udowodniliśmy i pokazaliśmy, że 
potrafimy ciężko pracować i w ciągu 
3 miesięcy napisaliśmy Projekt, który 
otrzymał dofinansowanie w wysokości 
85% przedsięwzięcia, tj.: 1 518 950 EUR. 
Przystąpienie do kolejnego Projektu  
i jego powodzenie zależy od znalezienia 
inwestora i co najważniejsze musi być to 
inwestycja bardzo innowacyjna.

Kto może przystąpić do współpracy 
z Państwa Fundacją w ramach tego 
projektu?

Poszukujemy firmy lub instytucji z za-
pleczem naukowym oraz z odpowiednim 
budżetem do finansowania projektu.

W jakim kierunku Pana zdaniem bę-
dzie się rozwijał rynek paliwowy?

Paliwa silnikowe będą tanieć. Już dziś 
najbardziej rozpowszechniony w transpor-
cie olej napędowy jest dostępny poniżej 

Szanse i zagrożenia  
rynku CNG/LNG
– z Bartłomiejem Kamińskim, Prezesem Fundacji Green Fuel,  
organizatorem STREFY METANU na XXIII Międzynarodowych  
Targach STACJA PALIW 2016, rozmawia Paweł Bernaciak.
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to nie powinno zostać rozszerzone 
o inne obszary, np. aglomeracje 
miejskie?

Oczywiście tego byśmy sobie życzyli. 
Jednak wykorzystajmy możliwości, ja-
kie mamy na dzień dzisiejszy. W Polsce 
stacje CNG powinny być budowane 
w miastach – to podstawowy wymóg, 
który musi być spełniony, aby rynek 
paliw CNG i LNG się rozwijał. CNG 
to idealne paliwo, aby jeździć „wokół 
kominaˮ – samochody zasilane LNG 
mają większy zasięg, więc lokalizacja 
stacji tankowania LNG powinna być 
rozmieszczona na głównych węzłach 
komunikacji transportu ciężarowego oraz 
w dużych aglomeracjach.

Jakie zagrożenie rynkowe dostrzega 
Fundacja Green Fuel, jeśli chodzi  
o CNG/LNG?

Jako organizacja skupiająca użytkow-
ników pojazdów NGV [ang. Natural 
Gas Vehicle], zasilanych metanem, 
zastanawiamy się, kiedy rząd polski 
zacznie promować ekologiczne czyste  
i energooszczędne pojazdy w transporcie 
drogowym? Największe zagrożenie wi-
dzimy w braku stymulacji rozwoju rynku 
NGV, czyli braku wsparcia w naszym 

kraju budowy infrastruktury tankowa-
nia paliwami alternatywnymi. Również 
postulaty użytkowników ekologicznych 
pojazdów znane są od lat, są niezmienne 
i oczywiste dla rozwoju infrastruktu-
ry alternatywnych paliw metanowych  
w Polsce. Użytkownicy pojazdów zasi-
lanych alternatywnymi paliwami CNG 
i LNG chcą dopłat do swoich pojazdów 
ekologicznych, zniesienia akcyzy, znie-
sienia niezrozumiałych opłat za przegląd 
zbiorników CNG, zwolnień podatkowych 
dla samochodów firmowych, zarezerwo-
wanych pasów drogowych, wolnych od 
opłat parkingów czy innych ambitnych 
środków dla wdrażania alternatywnych 
paliw w Polsce. Obawiamy się, że to nie 
zostanie zrealizowane.

Jakich działań na szczeblu 
rządowym/unijnym brakuje,  
które mogłyby przyczynić się  
do szybszego rozwoju branż skupio-
nych wokół paliw alternatywnych?

Jak cała europejska branża CNG/ LNG 
uważamy, że oprócz znacznej rozbudowy 
infrastruktury dla paliw alternatywnych 
– do których państwa członkowskie są 
zobowiązane na mocy Dyrektywy (Dafi) 
2014/94/UE,   Polska i reszta państw człon-
kowskich powinna zrobić dużo więcej  

w celu promowania paliw alternatywnych 
do transportu.
Brakuje zachęt finansowych i zwolnień 
podatkowych dla pojazdów CNG i LNG, 
nie ma również kampanii społecznych 
promujących te alternatywne paliwa. 
Pomocne byłyby działania promocyjne po 
stronie rządu, zachęcające do korzystania 
z ekologicznych paliw oraz informujące 
opinię publiczną o dostępności paliw 
alternatywnych.
W raporcie ekspertów EG FTF, który 
został niedawno przekształcony w Su-
stainable Transport Forum, wskazano, 
że brak infrastruktury tankowania dla 
paliw alternatywnych poważnie utrudnia 
rozwój branż skupionych wokół paliw 
alternatywnych.
Rząd powinien również wspierać użyt-
kowników pojazdów zasilanych paliwem 
LNG poprzez pakiet pomocy technicznej 
dla stacji i pojazdów, a także znacznie 
silniej wesprzeć większe floty pojazdów 
ciężarowych i dostawczych w istnieją-
cych węzłach komunikacyjnych oraz 
obszarach wysokiego popytu. Jest to tak 
samo ważne jak tworzenie infrastruktury 
CNG dla lekkich pojazdów użytkowych 
oraz średnich i ciężkich samochodów 
dostawczych.
Eksperci zaznaczają, ze Rząd Polski 
powinien wspierać alternatywną produk-
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cję paliwa, alternatywne systemy paliw 
transportowych i tworzyć odpowiednią 
infrastrukturę, przy jednoczesnym po-
szanowaniu zasady neutralności tech-
nologicznej. W szczególności potrzebne 
jest wsparcie, aby zmniejszyć ryzyko dla 
inwestorów w doprowadzeniu technologii 
na skalę przemysłową. W związku z tym 
konieczne są dedykowane instrumenty 
finansowe dla pojazdów użytkowych, 
zasilanych alternatywnymi paliwami.

Jak Pana zdaniem powinna  
wyglądać współpraca pomiędzy: 
producentami aut, koncernami  
paliwowymi, władzami centralnymi 
a organizacjami samorządowymi  
w zakresie paliw alternatywnych?  
Czy istnieje w ogóle taka  
współpraca?

W tej chwili nie ma takiej współpracy. 
Władza centralna w Polsce nie wspiera 
wdrażania paliw alternatywnych, a produ-
cenci – i to nie wszyscy – sami promują 
swoje ekologiczne pojazdy bez wsparcia. 
Ponadto, żadne koncerny paliwowe nie 
wspierają paliw alternatywnych, dla nas naj-
większym problemem jest fakt, że PGNiG 
nie wspiera najbardziej ekologicznego 
paliwa, jakim jest CNG/LNG w Polsce.

Producenci aut narzekają  
na unijne dyrektywy środowiskowe, 
dotyczące emisji spalin. Ich zdaniem 
przeregulowanie gospodarki prowa- 
dzi do tego, że koncerny ponoszą 
wysokie koszt zmian i innowacji. 
Jak Pan odnosi się do tej kwestii?

Bardzo dobrze, niech jeszcze bardziej im 
przykręcą śrubę, ostatnio pojawiły się 
nawet afery z okłamywaniem nas przez 
wielkie koncerny w sprawie emisji spalin, 

akurat ja o to się nie martwię, ponieważ 
CNG czy LNG spełnia najwyższe normy 
i to jest bardzo prosta technologia. Czas 
skończyć z monopolem na olej napędowy, 
koncerny powinny zainteresować się 
również wodorem, tutaj będzie pole do 
popisu, jeśli chodzi o ekologię.

Czy organizowane przez Polską Izbę 
Paliw Płynnych Międzynarodowe 
Targi Stacja Paliw 2016 to dobre 
miejsce na promocję działań  
w obszarze paliw alternatywnych?

Oczywiście, to dla nas najważniej-
sze przedsięwzięcie na polskim rynku  
w branży paliw, najlepiej zorganizowane 
oraz zarządzane przez profesjonalistów. 
Fundacja Green Fuel organizowała Strefę 
Metanu na Międzynarodowych Targach 
Stacja Paliw 2015 i był to nasz wielki 
sukces. Targi Stacja Paliw to bardzo 
ważne branżowe wydarzenie. Cieszymy 
się, że znalazło się tutaj miejsce dla paliw 
alternatywnych, do zobaczenia w 2016.

Dziękuję za rozmowę

                                      Bartłomiej Kamiński, 
Prezes Zarządu Fundacji Green Fuel na rzecz 
rozwoju i promocji paliw alternatywnych, 
ekologicznych, niskoemisyjnych. W latach 
2010-2013 Sekretarz Generalny Stowarzyszenia 
NGV Polska. Jest założycielem Portalu cng.auto.
pl. Od 2008 r. zarządza Portalem cng.auto.pl, 
który reprezentuje interesy kierowców CNG 
oraz promuje wykorzystanie gazu ziemnego 
w motoryzacji. Wielokrotnie, brał udział jako 
prelegent w międzynarodowych i krajowych 
konferencjach CNG, m.in. w konferencjach 
CNG w Pradze, Paryżu, Brukseli i Berlinie. Jest 
organizatorem i pomysłodawcą Strefy Metanu, 
Konferencji „Metan dla Motoryzacji”, wystaw 
pojazdów CNG/LNG oraz wystaw technologii 
CNG/LNG/LCNG. Od 2012 r. jest również or-
ganizatorem Rajdu Blue Corridor na odcinku 
polskim, gdzie wspólnie z Międzynarodowymi 
Organizacjami NGV promuje paliwo CNG/
LNG w transporcie. Wszystkie jego projekty 
związane z wdrażaniem alternatywnych paliw 
metanowych do transportu polskiego uzyskują 
poparcie Ministerstwa Gospodarki.
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