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NAGRODZILI NAJBARDZIEJ EKOLOGICZNE GOSPODARSTWA 
W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM

WYSTARTOWAŁA AKADEMIA CZYSTEGO POWIETRZA

KOŃCZY SIĘ BUDŻET TEGOROCZNEJ EDYCJI PROGRAMU 
„MÓJ PRĄD”

PIERWSZY BANK W PROGRAMIE „MÓJ ELEKTRYK”. RUSZAJĄ 
DOPŁATY DO LEASINGU SAMOCHODÓW ELEKTRYCZNYCH

Już od kilku lat częstochowskie starostwo nagradza rolników 
z  terenu powiatu za wdrożone działania sprzyjające środowi-
sku naturalnemu. Okazją do tego jest konkurs „Ekologiczna 
zagroda”, który ma wyłonić najbardziej ekologiczne gospodar-
stwo roku. Inicjatywę tę wpiera również Wojewódzki Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.

Celem szeroko promowanej inicjatywy jest przede wszystkim 
zwiększanie świadomości ekologicznej mieszkańców powiatu, 
kształtowanie proekologicznych postaw i promowanie bioróżno-
rodności. Organizatorzy chcą w ten sposób propagować przede 
wszystkim produkcję dobrej i zdrowej żywności, upowszechniać 
lokalną politykę ekologiczną i  przyjazne środowisku praktyki, 
których stosowanie ma zapewniać zrównoważony rozwój w ob-
szarze produkcji rolnej.

- Ważna jest nie tylko sama estetyka zagród. Pod uwagę bra-
ne były również takie elementy, jak gospodarowanie odpadami, 
w tym usuwanie azbestu, gospodarowanie wodą, ograniczanie ni-
skiej emisji, termomodernizacja budynków, wykorzystanie energii 
ze źródeł odnawialnych, utrzymywanie przydomowych warzyw-
ników, jagodników, pasiek, sadów i  innych form wytwarzania 
żywności na samozaopatrzenie własnej rodziny, szczególnie me-

16 września zainaugurowana została druga odsłona Akademii 
Czystego Powietrza. To cykl cotygodniowych spotkań online 
z ekspertami, którzy będą objaśniać zasady programu „Czyste 
Powietrze”. Swoisty przewodnik powstaje dzięki inicjatywie 
Ministerstwo Klimatu i  Środowiska, Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Polskiego Alar-
mu Smogowego.

To już druga odsłona bezpłatnych webinarów, które, od 16 września 
począwszy, będą odbywać się w  każdy czwartek. Poprzednia cie-
szyła się dużym zainteresowaniem. Dlatego też zdecydowano się 
na kontynuację szkoleń. Zwłaszcza że program „Czyste Powietrze” 
w ostatnich kilku miesiącach został dość mocno zreformowany. Jak 
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Bank Ochrony Środowiska jest pierwszą w kraju instytucją fi-
nansową, która podpisała z  Narodowym Funduszem Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej umowę o dystrybucji dopłat 
do leasingu pojazdów zeroemisyjnych. Po osobach prywatnych 
również i  więc przedsiębiorcy będą mogli wkrótce korzystać 
z przewidzianych programem „Mój elektryk” rozwiązań.

Choć program dopłat do zakupu aut elektrycznych wystartował 
zaledwie w pierwszej połowie lipca, to cieszy się on już ogrom-
nym zainteresowaniem. Jak do tej pory o dofinansowania sięga-
jące kwoty nawet 27 tys. zł (w przypadku posiadaczy Karty Dużej 
Rodziny) mogły ubiegać się wyłącznie osoby fizyczne. Włączenie 
w proces realizacji programu banków dało natomiast asumpt do 
tego, że NFOŚiGW uruchomi wsparcie dotacyjne na zakup pojaz-
dów przez klientów instytucjonalnych. Ma to być milowym kro-
kiem w dynamizacji procesu transformacji transportu w kierunku 
zeroemisyjnym. Firmy, samorządy i instytucje zainteresowane le-
asingiem samochodów elektrycznych i wodorowych będą mogły 
korzystać z dopłat właśnie za pośrednictwem banków.

– Z branżowych raportów wynika, że głównymi odbiorcami no-
wych pojazdów są w Polsce klienci instytucjonalni. W 2020 roku 
należało do nich aż 72,6 proc. rynku, pozostały procent to osoby 
prywatne. Taka struktura sprawia, że rozwój elektromobilności 
w  naszym kraju zależy w  głównej mierze od przedsiębiorstw 
i  instytucji, a  najskuteczniejszym finansowym narzędziem upo-
wszechniania pojazdów zeroemisyjnych jest właśnie leasing – 
motywuje swoje działania NFOŚiGW.

Mechanizm ma przyjazny. Chcąc nabyć pojazd, wraz z wnioskiem 
o leasing w firmie leasingowej, dodatkowo trzeba będzie załączyć 
wniosek o dotację. Zweryfikowany pozytywnie firma leasingowa 
przekaże do banku współpracującego z NFOŚiGW, z którym ma 
zawartą umowę, a ten z kolei w imieniu NFOŚiGW w ciągu mak-
symalnie dwudziestu dni podejmie decyzję o udzieleniu dopłaty 
do „elektryka”.

– System dystrybucji dopłat do pojazdów zeroemisyjnych jest 
prosty i przyjazny dla przedsiębiorców, którzy wniosek o dotację 
złożą razem z wnioskiem o leasing w firmie leasingowej. To ona 
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we współpracy z bankiem-pośrednikiem zadba o to, aby koszt le-
asingu dla przedsiębiorcy został pomniejszony o wartość dotacji 
określonej w programie „Mój elektryk – zaznaczał na konferencji 
prasowej Artur Lorkowski, wiceprezes NFOŚiGW.

Pierwszym bankiem, który zajmie się dystrybucją dopłat, będzie 
właśnie Bank Ochrony Środowiska. Na razie do jego dyspozycji 
będzie 20 mln zł.

– NFOŚiGW oczekuje, iż BOŚ podpisze umowy o  współpracy 
z  każdą firmą leasingową, która chce oferować przedsiębior-
com leasing pojazdów zeroemisyjnych z  dopłatami określonymi 
w  programie „Mój elektryk”. Zgodnie z  podpisaną umową, bank 
jest zobowiązany najpóźniej w  ciągu dziewięćdziesięciu dni za-
pewnić zdolność operacyjną do udzielania w  imieniu NFOŚiGW 
dotacji leasingobiorcom, głównie przedsiębiorcom. Mam nadzie-
ję, że stanie się to dużo wcześniej – wyjaśniał wiceprezes NFOŚi-
GW.

Budżet programu „Mój elektryk”, którego wdrażanie zaplanowano 
na lata 2021-2026, wynosi obecnie 500 mln zł, w tym aż 400 mln 
zł jest przeznaczone właśnie na dopłaty do leasingu. Z otrzyma-
nej z NFOŚiGW puli środków banki-pośrednicy będą udzielały fir-
mom i instytucjom dofinansowania w formie bezzwrotnej dotacji 
na fabrycznie nowe samochody zeroemisyjne.

– Porozumienie z  BOŚ to punkt zwrotny w  upowszechnianiu 
w  Polsce indywidualnego transportu elektrycznego. Dostępny 
budżet programu pozwoli na potrojenie liczby pojazdów zero-
emisyjnych w  naszym kraju. Uruchomienie dopłat do leasingu 
ekologicznych samochodów jest kluczem do sukcesu programu 
„Mój elektryk”. Efektem będzie nie tylko powiększenie taboru 
przyjaznego środowisku, ale pośrednio także rozwój infrastruk-
tury ładowania. Osiągniemy zatem dwa cele. Ekonomiczny i kli-
matyczny, czyli ożywienie w gospodarce oraz ograniczenie emisji 
szkodliwych gazów i substancji do atmosfery – zaznaczył Michał 
Kurtyka, minister klimatu i środowiska.

Program „Mój Prąd” cieszy się niesłabnącym zainteresowaniem 
prosumentów. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i  Go-
spodarki Wodnej poinformował niedawno, że już w trzeciej jego 
odsłonie wpłynęło ponad sto sześćdziesiąt tysięcy wniosków 
o dofinansowanie z przewidzianych do wsparcia maksymalnie 
sto siedemdziesiąt osiem tysięcy mikroinstalacji fotowoltaicz-
nych.

Budżet tegorocznej edycji to 534 mln zł. Z NFOŚiGW w ramach 
dofinansowania można uzyskać zwrot do 50 proc. kosztów in-
westycji, maksymalnie 3 tys. zł na instalację. Nabór rozpoczął się 
z początkiem lipca i miał być prowadzony najwyżej do 22 grud-
nia lub do wyczerpania puli pieniędzy przewidzianych w aloka-
cji. Wszystko wskazuje na to, że nabór może się zakończyć dużo 
wcześniej, niż pierwotnie założono. 

- Zainteresowanie programem w  bieżącej edycji, podobnie jak 
w dwóch poprzednich, okazało się tak duże i dynamiczne, że już 
teraz, po niespełna trzech miesiącach trwania naboru, środki fi-
nansowe są na wyczerpaniu – informują przedstawiciele NFOŚi-
GW.

Dynamika wpływających wniosków jest niezwykle duża. Dzienie 
jest ich obecnie około półtora tysiąca. Jak podkreśla Fundusz, 
chcący jeszcze skorzystać z przewidzianej puli muszą się pospie-
szyć z formalnościami, gdyż na przełomie września i października 
zarezerwowane pieniądze mogą się po prostu skończyć. 

- Przy budżecie obecnej edycji programu dotację w wysokości 3 
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tys. zł może otrzymać maksymalnie sto siedemdziesiąt osiem ty-
sięcy beneficjentów. Tymczasem od początku naboru do NFOŚi-
GW codziennie wpływało nawet trzy-cztery tysiące wniosków 
i  już po miesiącu, na koniec lipca br., złożonych ich było ponad 
osiemdziesiąt pięć tysięcy. Obecnie każdego dnia średnio przy-
bywa półtora tysięcy aplikacji, a  według danych z  24 września 
zarejestrowanych było już ponad sto sześćdziesiąt dwa tysiące 
wniosków o dofinansowanie – podkreślają. 

todami rolnictwa ekologicznego – podkreślają.

Podobnie jak w latach ubiegłych plebiscyt miał dwa etapy. Pierw-
szy rozgrywany był na szczeblu gmin, gdzie komisje powołane 
przez poszczególnych włodarzy oceniły i wybrały rolniczych lau-
reatów z ich terenu. Na ten krok zdecydowało się jednak w tym 
roku tylko pięć samorządów. Pozostałe zgłosiły już na szczebel 
powiatowy po jednym wyróżniającym się gospodarstwie.

Zwycięzca „Ekologicznej Zagrody” może liczyć nagrodę rzeczową 
o wartości do 5 tys. zł, a gospodarstwa z niższych stopni podium 
– odpowiednio do 3 i 2 tys. zł. Wyróżnienia w konkursie to gra-
tyfikacje o wartości około 600 zł. I dla pozostałych uczestników 
konkursu przewidziane są drobne nagrody rzeczowe.

Ogłoszenie wyników i wręczenie nagród nastąpiło tradycyjnie na 
dorocznym święcie plonów powiatu częstochowskiego. W  tym 
roku dożynki odbyły się 29 sierpnia w Kłomnicach. 

- Każda zgłoszona zagroda została poddana ocenie w czasie wi-
zytacji zagród przez komisję konkursową. Nie przyznano pierw-
szej nagrody, przyznano za to dwie równorzędne drugie nagrody, 
trzy trzecie nagrody oraz sześć wyróżnień. Dzięki przyznaniu 
dofinansowania puli nagród WFOŚiGW w Katowicach zakupiono 
atrakcyjne nagrody – informują przedstawiciele starostwa.

podkreślają inicjatorzy, ma być przydatnym źródłem informacji za-
równo dla pracowników gminnych punktów konsultacyjno-infor-
macyjnych, eko-doradców, jak i wnioskodawców zainteresowanych 
dotacjami na wymianę „kopciuchów” oraz ocieplenie domów.

Szczególny nacisk ma zostać położony właśnie na podnosze-
nie wiedzy przez osoby obsługujące program na szczeblu gmin. 
Szkolenia mają mobilizować jednostki samorządu terytorialnego 
do walki ze smogiem przez wspólne wdrażanie programu „Czyste 
Powietrze” i pomaganie mieszkańcom w uzyskaniu dofinansowa-
nia.

- Rola samorządów w programie „Czyste Powietrze” jest niezwy-
kle istotna, bo tylko dzięki dobrze działającej lokalnej sieci obsłu-
gi wnioskodawców mamy szansę, żeby dotrzeć w perspektywie 
roku 2029 do nawet trzech milionów gospodarstw domowych, 

Za najbardziej ekologiczne gospodarstwa uznane zostały zatem 
zagrody Alicji i Michała Kwapisz z Borowna oraz Alicji Niemczyk 
z Adamowa. Równorzędne trzecie miejsca przypadły dla Eweliny 
Kędzior z Żurawia, Piotra Służałka z Mstowa oraz Marcina Mer-
mera z Turowa.

Wyróżnienia powędrowały do Agaty i Arkadiusz Chrzan z Załę-
ża, Katarzyny i Pawła Zymek z Podlesia, Beaty i Andrzej Grzelka 
ze Skrajniwy, Grażyny Wąsikiewicz z  Teklinowa, Joanny Kubara 
z Kamienicy Polskiej oraz Ryszard Czaji z Aleksandrii II. Za udział 
doceniono natomiast Justynę Ślosarczyk z Rudnika Małego, Ma-
rię Kisiel ze Słowika, Małgorzatę i Andrzej Wypchlak z Blachowni, 
Przemysława Krzyszczyka z Rędzin oraz Janusza Lamcha ze Sta-
ropola.

Przypomnijmy, że o dotację w programie „Mój Prąd” może ubiegać 
się osoba fizyczna, której instalacja fotowoltaiczna jest już wyko-
nana i podłączona do sieci elektroenergetycznej (między innnymi 
istnieje licznik dwukierunkowy). Pieniądze przysługują na instala-
cje fotowoltaiczne o mocy od 2 do 10 kW, z których wytworzona 
energia konsumowana jest na cele mieszkaniowe. Dotacja obej-
muje wydatki poniesione od 1 lutego 2020 roku, pod warunkiem, 
ze instalacja nie została zakończona przed tą datą, a  inwestycja 
nie jest rozbudową już istniejącego systemu.

w których trzeba wymienić nieefektywne źródła ciepła. Wprowa-
dzony system zachęt NFOŚiGW (zwrot dla jednostek samorządu 
terytorialnego części kosztów obsługi beneficjenta, premiowa-
nie najbardziej aktywnych gmin), a także uchwały antysmogowe 
i obowiązek zarejestrowania źródła ciepła w Centralnej Ewidencji 
Emisyjności Budynków – między innymi o tym będziemy rozma-
wiać podczas tegorocznej Akademii – zapowiada Andrzej Guła, 
lider Polskiego Alarmu Smogowego.

Tematyka spotkań ma również dotyczyć nowych zasad udziela-
nia dofinansowania. Przede wszystkim chodzi o  niedawno uru-
chomioną ścieżkę bankową, czyli Kredyt Czyste Powietrze, który 
przewiduje dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu banko-
wego oraz kwestie dotyczące rozliczenia eko-inwestycji ujętej we 
wniosku o  płatność. Będzie też mowa o  innych aktywnościach 
uzupełniających program „Czyste Powietrze”, w tym na przykład 
o programie „Stop Smog”.

– Pierwsza, zeszłoroczna edycja Akademii Czystego Powietrza 
o  uproszczonym programie „Czyste Powietrze”, dotychczas za-
interesowała około dwieście pięćdziesiąt tysięcy osób. Co więcej, 
widownia naszego fachowego e-przewodnika, dostępnego nadal 
na stronie czystepowietrze.gov.pl, stale rośnie. Dlatego wspól-
nie z NFOŚiGW oraz PAS zdecydowaliśmy o kontynuacji szkoleń, 
podczas których chcemy dzielić się wiedzą, dobrymi praktykami 
i rozmawiać o tym, jak możemy przyczyniać się do poprawy ja-
kości powietrza, którym wszyscy oddychamy – zaznacza Michał 
Kurtyka, minister klimatu i środowiska

Aby wziąć udział w pierwszym webinariach należy się zarejestro-
wać i zgłosić na stronie https://app.livestorm.co/transmisjalive/
czyste-powietrze, co da możliwość zadawania pytań na czacie. 
Dostępna będzie także ogólnodostępna transmisja na kanale 
NFOŚiGW na YouTube  - youtube.com/user/nfosigw.

Dla tych, którzy nie będą mogli uczestniczyć na żywo w spotka-
niach, całe wydarzenie będzie udostępnione do ponownego obej-
rzenia również na kanale NFOŚiGW na YouTube.


