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System finansowania ochrony środowiska 



Lista przedsięwzięć priorytetowych –
WFOŚiGW w Gdańsku

• DZIAŁANIE I: FINANSOWANIE OCHRONY ŚRODOWISKA I 
GOSPODARKI WODNEJ

• PRIORYTET I - Adaptacja do zmian klimatu, ochrona 
wód i gospodarka wodna

• PRIORYTET II – Transformacja energetyczna i 
ochrona powietrza

• PRIORYTET III - Gospodarka o obiegu zamkniętym, 
w tym gospodarowanie odpadami

• PRIORYTET IV - Ochrona różnorodności 
biologicznej, informacja i edukacja ekologiczna

• DZIAŁANIE II: TWORZENIE WARUNKÓW DO WDRAŻANIA 
FINANSOWANIA OCHRONY ŚRODOWISKA i 
GOSPODARKI WODNEJ



Nabór Ogólny WFOŚiGW w Gdańsku

Główne parametry:

• dofinansowanie w formie preferencyjnej pożyczki do 90% kosztów 
zadania,

• dotacja,

• oprocentowanie – WIBOR 3M, ale nie mniej niż 3% / 

/ oprocentowanie stałe

• możliwość wypłaty w transzach po realizacji części zadania,

• możliwość częściowego umorzenia pożyczki,

• karencja w spłacie rat kapitałowych – liczona od daty planowanej 
wypłaty pierwszej transzy pożyczki, lecz nie dłuższa niż 12 miesięcy od 
daty zakończenia realizacji zadania, 

• długość finansowania – do 12 lat, z możliwością przedłużenia do 15 lat,

• brak marży, prowizji i jakichkolwiek innych opłat.



1. Złożenie wniosku wraz załącznikami:
a) Charakterystyka zadania,
b) Planowany efekt ekologiczny,
c) Montaż finansowy,
d) Harmonogram rzeczowo-finansowy,
e) Oświadczenie o kwalifikowalności podatku VAT,
f) PP.I/II – informacja o pomocy publicznej,
g) Propozycja zabezpieczenia pożyczki,
h) Inne (np. audyt energetyczny);

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Gdańsku

- nabór ogólny

2. Rozpatrzenie wniosku
Decyzja Zarządu – kwalifikacja wniosku.
Od tej daty można wydatkować środki
Dodatkowo ew. decyzja Rady Nadzorczej.

3. Uzupełnienie/aktualizacja wniosku
Np. na podstawie podpisanej umowy z wykonawcą
Ustalenie harmonogramu spłat rat pożyczki oraz odsetek

4. Podpisanie umowy
oraz ustanowienie jej zabezpieczenia

5. Złożenie oświadczeń o wypłatę środków
na podstawie wystawionych faktur

6. Rozliczenie zadania



Konkursy 
WFOŚiGW w 

Gdańsku

• Czyste Powietrze

• Brodziec

• Ciepłe Mieszkanie

• Agroenergia

• Gospodarka wodno-
ściekowa poza aglomeracją





Beneficjenci

Podstawowy poziom 
dofinansowania
❑ dochód roczny wnioskodawcy

do 100 000 zł

Podwyższony poziom 
dofinansowania
❑ gospodarstwo wieloosobowe 

- średnie dochody miesięczne do 1 564 zł/os.
❑ gospodarstwo jednoosobowe 

- średnie dochody miesięczne do 2 189 zł

❑ właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego

❑ osoba fizyczna

Działania objęte dotacją
❑ wymiana, zakup i montaż źródła ciepła

❑ instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej

❑ wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

❑ ocieplenie przegród budowlanych

❑ stolarka okienna i drzwiowa

❑ dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja 
projektowa, ekspertyzy)

❑ mikroinstalacja fotowoltaiczna 
(wymóg: wymiana źródła ciepła)

Najwyższy poziom 
dofinansowania
❑ gospodarstwo wieloosobowe 

- średnie dochody miesięczne do 900 zł/os.
❑ gospodarstwo jednoosobowe 

- średnie dochody miesięczne do 1260 zł



Maksymalne poziomy dotacji dla całego 
przedsięwzięcia – I, II i III część programu 

prefinansowanie + 10 tys. prefinansowanie + 10 tys.



21-6-9



Program Ciepłe MieszkanieBeneficjent:

- gminy

Beneficjent ostateczny: 

– osoby fizyczne

Dofinansowanie:

– dotacja 

• do 30% kosztów kwalifikowanych (kk) nie więcej niż 15 tys. zł 

dla osób z 120 000zł rocznego dochodu

• do 60% kk, nie więcej niż 25 tys. zł 

dla gospodarstw domowych z dochodem do 1 673zł/os – gospodarstwo wieloosobowe 

lub 2342 zł/os – gospodarstwo jednoosobowe

• do 90% kk, nie więcej niż 37,5 tys. zł 

dla gospodarstw domowych z dochodem do 900 zł/os – gospodarstwo wieloosobowe 

lub 1260 zł/os – gospodarstwo jednoosobowe



Program Ciepłe MieszkanieObszar

- budownictwo wielorodzinne

Przedsięwzięcia:

• wymiana źródła ciepła

• modernizacja instalacji co/cwu

• wymiana stolarki

• wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

Nabór:

- do 31.12.2022 – pierwszy termin

- do 31.12.2023 – drugi termin



Beneficjent:

- osoby fizyczne

Dofinansowanie:

– dotacja 

Program Moje Ciepło

Rodzaj pompy 
ciepła

Typ Dofinansowanie w formie dotacji

Procentowy 
udział w 
kosztach

Procentowy 
udział w 

kosztach z 
kartą dużej 

rodziny

Nie więcej niż 
[zł]

Gruntowe x Do 30% Do 45% 21000

Powietrzne powietrze –
powietrze  

(system 
centralny)

Do 30% Do 45% 7000

powietrze -
woda

Do 30% Do 45% 7000



Zadania

• zakup i montaż nowych pomp ciepła wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej (cwu) w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych

Wymagania:

• w budynku z dofinansowanym źródłem nie znajduje się i nie będzie się znajdować (w okresie trwałości 

inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe,

• wskaźnik rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, 

wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie: 

a) maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku; 

b) maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych od 2023 roku

• dofinansowanie będzie udzielane na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie -

tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy ciepła

Program Moje Ciepło



Wymagania:

• zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura 

zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe). Wymogu nie stosuje się do pomp ciepła 

typu powietrze-powietrze,

• Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku lokalizacji) przez co 

najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek bankowy Beneficjenta oraz do promowania 

inwestycji w okresie jej trwałości

Nowy budynek mieszkalny jednorodzinny - na dzień składania wniosku o dofinansowanie: 

a) nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie 

b) złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie wcześniej niż 01.01.2021 r. lub 

złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wcześniej niż 01.01.2021 r.

Program Moje Ciepło



Beneficjenci:

• Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna

powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok

przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gospodarstwo rolne.

• Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna

powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok

przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub

działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych

Program priorytetowy
„Agroenergia”
Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła 
i towarzyszące magazyny energii



Zadania

Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

• instalacji fotowoltaicznych,

• instalacji wiatrowych,

• pomp ciepła,

• instalacji hybrydowej, tj.: fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia
wiatrowa wraz z pompą ciepła, sprzężone w jeden układ.

• zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji

o zainstalowanej mocy 
elektryczna większej niż 10 
kW oraz nie większej niż 50 
kW



Dofinansowanie – dotacja:

• budowy instalacji hybrydowej, tj. fotowoltaika wraz z pompą ciepła lub elektrownia wiatrowa

wraz z pompą ciepła, sprzężonej w jeden układ, dofinansowanie wylicza się zgodnie z powyższą tabelą

na podstawie mocy zainstalowanej każdego urządzenia osobno oraz przewiduje się dodatek w wysokości

10 tys. zł.

• do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii, przy czym koszt kwalifikowany nie

może wynosić więcej niż 50% kosztów źródła wytwarzania energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn

energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.

moc instalacji [kW]

Dofinansowanie w formie dotacji

procentowy udział w kosztach 
kwalifikowanych

nie więcej niż [zł]

10 < kW ≤ 30 do 20% 15 000
30 < kW ≤ 50 do 13% 25 000



Konkursy 
WFOŚiGW w 

Gdańsku
• Usuwanie azbestu

• Wapnowanie gleb

• Florian i Florek

• Moja Woda

• Ochrona Przyrody i Edukacja 
Ekologiczna





Wsparcie może obejmować:
• koszty zakupu instalacji produkujących energię z promieniowania słonecznego o zainstalowanej mocy elektrycznej

do 50 kW wraz z magazynami energii i systemami inteligentnego zarządzania energią;
• koszty zakupu pompy ciepła – o ile będzie stanowiła integralną cześć instalacji produkującej energię z promieniowania

słonecznego;
• koszty montażu instalacji ww. urządzeń do produkcji energii;
• koszty ogólne związane z wydatkami, o których mowa w ww. punktach, takie jak koszty przygotowania dokumentacji

technicznej operacji, sprawowania nadzoru inwestorskiego lub autorskiego, czy koszty związane z kierowaniem robotami
budowlanymi, opłaty za konsultacje, opłaty za doradztwo na temat zrównoważenia środowiskowego i gospodarczego, w
tym studia wykonalności;

• koszty zakupu lub rozwoju oprogramowania komputerowego i zakupu patentów, licencji, praw autorskich, znaków
towarowych.

„Zielona energia w gospodarstwie rolnym”



Wsparcie, które będzie można uzyskać, to:

• 60% kosztów kwalifikowalnych operacji 
w przypadku młodych rolników 
i inwestycji zbiorowych albo

• 50% kosztów kwalifikowalnych 
w przypadku pozostałych operacji i nie 
mniej niż 30% kosztów 
kwalifikowalnych.

• Maksymalna wysokość pomocy
udzielonej jednemu beneficjentowi i na
jedno gospodarstwo rolne w ramach
obszaru F nie może przekroczyć 150 tys. zł.

„Zielona energia w gospodarstwie rolnym”



Projekt Doradztwa Energetycznego

Poziom ogólnokrajowy
• NFOŚiGW - Jednostka Realizująca Projekt 

Doradztwa Energetycznego

Poziom regionalny 
• 15 WFOŚiGW

• Województwo Lubelskie 

• NFOŚiGW - Wydział ds. Doradztwa 
Energetycznego  woj. mazowieckiego 

ok. 80 Doradców Energetycznych na 
terenie całego kraju

6 Doradców Energetycznych w 
województwie pomorskim

Paweł Detmer:
Tel.: 58 743 18 81 Kom.: 737 193 937
pawel.detmer@wfos.gdansk.pl

Marcin Gregorowicz:
Tel.: 58 743 18 77 Kom.: 727 779 085
marcin.gregorowicz@wfos.gdansk.pl

Piotr Kumpiecki:
Tel.: 58 743 18 85 Kom.: 727 798 372
piotr.kumpiecki@wfos.gdansk.pl

Tomasz Kręcicki:
Tel.: 58 743 18 82 Kom.: 737 195 948
michal.leszczynski@wfos.gdansk.pl

Monika Porazik:
Tel.: 58 743 18 63 Kom.: 727 797 182
monika.porazik@wfos.gdansk.pl

Malwina Śnieg:
Tel.: 58 743 18 80 Kom.: 727 797 183
malwina.snieg@wfos.gdansk.pl
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Projekt Doradztwa Energetycznego

Oferta Doradców jest bezpłatna i skierowana do wszystkich:

• Szkolenia Energetyków Gminnych
Jednostki Samorządu Terytorialnego mogą zgłaszać uczestników, którzy zostaną przeszkoleni z 
szerokiego zakresu zagadnień związanych z efektywnością energetyczną oraz odnawialnymi 
źródłami energii. 

• Audyty Energetyczne
Działający na terenie całego kraju Doradcy energetyczni pomogą ubiegającym się o 
dofinansowanie w weryfikacji audytów. Usługa jest nieodpłatna i jest skierowana do 
podmiotów sektora publicznego, przedsiębiorców, spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych, 
osób fizycznych realizujących inwestycje z zakresu efektywności energetycznej.

• Wsparcie Inwestycji

• Konsultacje Indywidualne

• Pomoc w przygotowaniu PGN
Doradca Energetyczny pomoże gminie w przygotowaniu założeń PGN poprzez zweryfikowanie 
zapisów w dokumencie, w trakcie wdrażania inwestycji i sposobie monitorowania postępów. 
Doradcy oferują stała pomoc zarówno w ramach indywidualnych konsultacji ale także w  
ramach zbiorowych szkoleń.

• Szkolenia i warsztaty



Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo@wfos.gdansk.pl  


