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Do 5 tys. zł dotacji na przydomowe instalacje, za-
trzymujące wody opadowe lub roztopowe, można 
otrzymać z nowego programu „Moja Woda”. W 
ten sposób Ministerstwo Klimatu i Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki chce 
złagodzić skutki… suszy w naszym kraju. Pro-
gram ma pochłonąć 100 mln zł. Nabór wniosków 
rozpoczął się wraz z początkiem lipca.

20 tys. instalacji przydomowej 
retencji

Jak zaznaczył minister Michał Kurtyka, zmiany klima-
tu dodatkowo negatywnie wpływają na dostępność 
wody i pogłębiają jej deficyt w Polsce. Program „Moja 
Woda” ma pozwolić sfinansować aż 20 tys. instalacji 
przydomowej retencji. – Szacujemy, że przydomowe 
inwestycje spowodują zatrzymanie 1 mln metrów 
sześciennych rocznie w miejscu opadu wody, a więc 
na prywatnych działkach. To oznacza, że milion me-
trów sześciennych bardzo cennej wody odciąży kana-
lizację i zmniejszy ryzyko podtopień w wyniku desz-
czów nawalnych – poinformował minister klimatu.

Na co można przeznaczyć 
pieniądze

Każdy właściciel domu jednorodzinnego może otrzy-
mać dotację do 5 tys. zł, przy czym nie więcej niż 80% 
kosztów, które zostały poniesione po 1 czerwca 2020 r. 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej przekaże pieniądze do szesnastu wojewódzkich 
funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej, któ-
re są bliżej beneficjentów. To właśnie one od początku 
lipca przyjmują wnioski właścicieli domów jednorodzin-
nych na przydomowe mikroinstalacje wodne.
Wsparcie przewidziano na zakup, montaż i urucho-

mienie instalacji pozwalających na zagospodarowa-
nie wód opadowych i roztopowych na terenie nieru-
chomości objętej przedsięwzięciem, w efekcie czego 
wody te nie będą odprowadzane na przykład do ka-
nalizacji bytowo-gospodarczej, kanalizacji deszczo-
wej, rowów odwadniających odprowadzających po-
za teren nieruchomości, na tereny sąsiadujące, ulice, 
place itp. Otrzymane pieniądze będzie można prze-
znaczyć na przewody odprowadzające wody opado-
we (zebrane z rynien, wpustów do zbiornika nad-
ziemnego, podziemnego, oczka wodnego, instalacji 
rozsączającej), zbiornik retencyjny podziemny lub 
nadziemny, oczko wodne, instalację rozsączającą 
oraz elementy do nawadniania lub innego wykorzy-
stania zatrzymanej wody.
Program „Moja Woda” realizowany będzie w latach 
2020-2024, przy czym podpisywanie umów o dota-
cje zaplanowano do 30 czerwca 2024 r., a wydatko-
wanie środków do końca 2024 r.

Pozostałe programy
Równolegle Ministerstwo Klimatu oraz Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
pracują nad trzema innymi działaniami dotyczącymi 
retencji na wsi i w miastach. Programy będą skiero-
wane do samorządów. Mowa o kolejnych 210 milio-
nach zł, które będzie można przeznaczyć na inwesty-
cje z zakresu zatrzymywania i retencjonowania wody.
Przy tej okazji przypominamy, że do 17 sierpnia moż-
na składać wnioski o finansowanie „wodnych” projek-
tów w ramach środków norweskich, gdzie zarezerwo-
wano pieniądze m.in. na realizację inwestycji w zakre-
sie zielono-niebieskiej infrastruktury w miastach. Bu-
dżet działania wynosi 100 milionów zł.
Kolejne 60 milionów zł z Programu Operacyjnego In-
frastruktura i Środowisko 2014-2020 zostało przezna-

czone dla samorządów miejskich na zmniejszenie pro-
blemu suszy i zminimalizowanie ryzyka podtopień 
podczas opadów nawalnych. 29 maja Narodowy 
Fundusz ogłosił nabór wniosków dla gmin miejskich 
i miejsko-wiejskich. Dostępne będą dotacje do 85% 
kosztów kwalifikowanych.
Dodatkowo, 50 milionów zł ze środków krajowych – w 
ramach zmodyfikowanego programu priorytetowego 
NFOŚiGW „Adaptacja do zmian klimatu oraz ograni-
czanie skutków zagrożeń środowiska” – zarezerwowa-
no dla jednostek samorządu terytorialnego na realiza-
cję zdań z zakresu retencjonowania wody na terenach 
wiejskich. W tym przypadku dostępne będą dotacje do 
70% kosztów kwalifikowanych. Narodowy Fundusz bę-
dzie wkrótce informował o tym naborze wniosków.
 Mieszkańcy naszego województwa powinni wypełniać 
wnioski – za pomocą portalu beneficjenta – znajdujące 
się na stronie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach.
Wydrukowany i wypełniony formularz wniosku, na-
leży podpisać i dostarczyć wraz z dokumentami wy-
mienionymi w spisie wymaganych załączników do:

Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach
ul. Plebiscytowa 19, 40-035 Katowice
w godzinach jego pracy tj. 7:30 – 15:30.

Dostarczone (w wersji elektronicznej oraz papiero-
wej) formularze wniosków muszą posiadać taką sa-
mą sumę kontrolną umieszczoną na dokumencie.
Ocenie będą podlegać tylko te wnioski, które wpły-
nęły w terminie naboru, zostały zarejestrowane w 
Funduszu w formie elektronicznej (aktywny PDF)  i 
została złożona ich podpisana papierowa wersja (z 
tożsamą sumą kontrolną).

Pięć tysięcy 
na „oczka wodne”

DOTACJE
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Uproszczone wnioski, krótszy 
termin oczekiwania na decyzję, 
wyższe dofinansowanie i dota-
cje dla tych, którzy już wymieni-
li źródło ciepła – to największe 
zmiany, które wprowadzono do 
programu „Czyste powietrze”. 
Nabór wniosków ruszył w maju. 
Wszystkie dokumenty można 
złożyć bez wychodzenia z domu 
– wystarczy tylko skorzystać z 
elektronicznego kanału w serwi-
sie gov.pl

Wsparcie finansowe 
można otrzymać na:

 ● wymianę starych pieców na paliwo 
stałe na ekologiczne źródła ciepła 
spełniające wymagania programu,

 ● instalację centralnego ogrzewania 
lub ciepłej wody użytkowej,

 ● wentylację mechaniczną,
 ● mikroinstalację fotowoltaiczną,
 ● ocieplenie domów oraz wymianę 
okien i drzwi (koszty materiałów i ro-
bocizny).

Wsparcie finansowe możesz otrzymać 
na projekty zakończone, w trakcie re-
alizacji lub jeszcze nierozpoczęte. Pa-
miętaj jednak, że rozliczeniu podlegać 
będą koszty poniesione nie wcześniej 
niż 6 miesięcy przed złożeniem wnio-
sku, ale też nie wcześniej niż 15.05.2020 
r.
Swój projekt musisz skończyć do 30 
miesięcy od daty złożenia wniosku o 
dofinansowanie.

Kto może skorzystać
Osoba fizyczna, która:

 ● jest właścicielem lub współwłaści-
cielem domu jednorodzinnego lub 
wydzielonego w takim domu lokalu 
mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą

 ● ma roczne zarobki (dochód roczny) 
do 100 000 zł  – wtedy możesz starać 
się o podstawowe dofinansowanie

      lub
 ● ma miesięczne łączne zarobki jej i 
osób z nią mieszkających i wza-
jemnie utrzymujących się, które w 
przeliczeniu na osobę (przeciętny 
dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym) nie przekraczają:

1400 zł – jeżeli mieszkasz z kimś
1960 zł – jeżeli mieszkasz sam

 ● Dodatkowo, jeżeli prowadzisz dzia-
łalność gospodarczą - Twój przychód 
nie może być większy niż 30 mini-
malnych wynagrodzeń za pracę 
– wtedy możesz starać się o podwyż-
szone dofinansowanie

Uwaga! Od 15.05.2020 r. ruszył 
nabór tylko na podstawowe dofinan-
sowanie. Podwyższone dofinansowa-
nie będzie dostępne później.

Wnioski można składać w przez inter-
net i w urzędzie. 

Przez internet

      Co musisz przygotować
 ● Dane do logowania do profilu za-
ufanego.

 ● Jeżeli ubiegasz się o podwyższone 
dofinansowanie – skan zaświad-
czenia, które cię upoważnia do pod-
wyższonego dofinansowania. 
Zaświadczenie nie może być wydane 
z datą wcześniejszą niż 3 miesiące 
od daty złożenia wniosku.

 ● W przypadku braku księgi wieczystej 
dla domu – skan dokumentu po-
twierdzającego prawo własności 
tego domu.

 ● W przypadku współwłasności – skany 
oświadczeń z danymi oraz podpisami 
wszystkich współwłaścicieli.

 ● W przypadku małżeństwa z usta-
wową wspólnością majątkową – 
skan oświadczenia z danymi oraz 
podpisem małżonka.

    

Co musisz zrobić
1. Kliknij przycisk złóż wniosek na 

stronie https://www.gov.pl/web/
gov/skorzystaj-z-programu-czy-
ste-powietrze. Przeniesiesz się na  
gwd.nfosigw.gov.pl.

2. Zaloguj/Zarejestruj się za pomocą 
login.gov.pl. Przeniesiesz się na stro-
nę login.gov.pl.

3. Wybierz sposób logowania.
4. Utwórz i wypełnij wniosek o dofinan-

sowanie z programu Czyste Powietrze.
5. Sprawdź wypełniony wniosek.
6. Dołącz wymagane załączniki w for-

mie skanów lub dokumentów elek-
tronicznych.

7. Podpisz wniosek elektronicznie za 
pomocą profilu zaufanego lub pod-
pisu kwalifikowanego.

8. Wyślij dokumenty: wniosek z załącz-
nikami.
Potwierdzenie złożenia wniosku 
otrzymasz na e-mail.

Gdzie składać wnioski  
w formie papierowej?

- Wniosek należy pobrać z Portalu Be-
neficjenta na stronie internetowej 
właściwego WFOŚiGW.

- Musisz posiadać adres e-mail, który 
zostanie użyty do założenia konta na 
Portalu Beneficjenta.

- Pomoc przy zakładaniu konta na Por-
talu Beneficjenta dostępna jest w ba-
zie wiedzy na Portalu Beneficjenta. 

Wnioski o 
dofinansowanie należy 
składać do:

 ● WFOŚiGW  obejmującego swoim 
działaniem teren   województwa, w 
którym zlokalizowany jest budynek/
lokal mieszkalny, którego dotyczy 
przedsięwzięcie,

 ● lub  za pośrednictwem gmin, które 
zawarły porozumienia w sprawie 
ustalenia zasad wspólnej realizacji 
Programu z WFOŚiGW.

 
Podstawowy poziom 
dofinansowania

Zgodnie z nowymi zapisami w progra-
mie „Czyste Powietrze”, beneficjenci 
uprawnieni do podstawowego pozio-
mu dofinansowania mogą liczyć na 
wsparcie do kwoty 20 tys. zł. Jeżeli in-
westycja obejmuje bardziej efektywne 
źródło ogrzewania, czyli pompę ciepła 
– wtedy można dostać do 25 tys. zł, a 
jeśli do tego instalowane są panele fo-
towoltaiczne, to łączna wypłata się-
gnie nawet 30 tys. zł. Będzie można fi-
nansować przedsięwzięcia rozpoczęte 
do 6 miesięcy przed złożeniem wnio-
sku o dofinansowanie, przy czym data 
ich rozpoczęcia nie może być wcze-
śniejsza niż 15 maja. Zmieniona wer-
sja programu umożliwia także wspar-
cie inwestycji już zakończonych.

Informacje nt Programu „Czyste powie-
trze” można uzyskać w punktach kon-
sultacyjnych WFOŚiGW. W Częstochowie 
po pomoc możemy zgłosić się do punktu 
przy ul. Jana III Sobieskiego 7  (punkt 
czynny w dni robocze w godzinach od 
9:00 do 14:00). 

Infolinia programu „Czyste  
powietrze”: 32 60 32 252

email:  
czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

Wnioski bez
wychodzenia z domu

Czyste powietrze

Mobilne biura 
ruszyły w trasę
Spotkania, prelekcje, odpowiedzi na pytania 
dotyczące termomodernizacji, czy też wymia-
ny tzw. kopciuchów, kompleksowa pomoc 
w wypełnianiu wniosków – to wszystko 
czeka mieszkańców województwa śląskie-
go za sprawą mobilnych biur programu 
„Czyste Powietrze”, które ruszyły w trasę.
Mobilne biura programu będą kursować do 
końca sierpnia. Ich trasy można sprawdzać co 
tydzień na stronie WFOŚiGW w Katowicach. - 
Chcemy dotrzeć do jak największej liczby 
gmin i do jak najszerszej grupy mieszkańców  
- zaznaczał Tomasz Bednarek, prezes WFOŚi-
GW w Katowicach. - Jeśli ten pilotażowy wa-
kacyjny projekt się sprawdzi, to rozważymy 
wprowadzenie wyjazdów mobilnego biura 
programu „Czyste Powietrze” na stałe. Do-
stajemy bowiem sygnały, że jest bardzo wie-
le osób, zainteresowanych wymianą starych 
kotłów i termomodernizacją swojego domu, 
które chętnie skorzystałyby z dofinansowa-
nia na ten cel, ale przyjazd do siedziby Fun-
duszu w Katowicach lub naszych biur w Biel-
sku-Białej i Częstochowie, to dla nich często 
zbyt duże obciążenie” – podsumował.

CZYSTE POWIETRZE
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Kalkulator grubości izolacji 
Kalkulator do wyliczenia grubości ocieplenia budynków to kolejne ułatwienie dla osób starających się o dotacje na termomodernizację domu jednorodzin-
nego. Pomoc dla beneficjentów programu „Czyste Powietrze” na zlecenie Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przygotowali eks-
perci Krajowej Agencji Poszanowania Energii.
Kalkulator pomaga wyliczyć grubość izolacji termicznej domu przy ociepleniu wybranych przegród budowlanych – m.in. ścian, stropodachu, podłóg – oddzie-
lających pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych. Parametry zostały dobrane tak, aby użytkownik mógł wybrać odpowiedni rodzaj i grubość materiału izo-
lacyjnego mając pewność, że po przeprowadzeniu termomodernizacji wybranych przegród będą one spełniać obowiązujące i przyszłe wymagania techniczne 
(WT 2021), które wejdą w życie od 31.12.2020 r. 
Nowe narzędzie jest intuicyjne i łatwe w obsłudze. Można z niego skorzystać na stronie czystepowietrze.gov.pl (zakładka „Warto wiedzieć”)

CZYSTE POWIETRZE
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Z miesiąca na miesiąc rośnie liczba bez-
robotnych. Na koniec czerwca  w Po-
wiatowym Urzędzie Pracy w Częstocho-
wie było 7791 osób zarejestrowanych - 
w porównaniu z poprzednim miesią-
cem zwiększyła się o 520 osób (o 7,2%). 
O zasiłku dla bezrobotnych, środkach 
na rozpoczęcie działalności gospodar-
czej oraz zapotrzebowaniu na nowych 
pracowników rozmawiamy z Piotrem 
Urbaniakiem, dyrektorem Powiatowe-
go Urzędu Pracy w Częstochowie. 

Redakcja: Pandemia w bardzo wyraźny spo-
sób odcisnęła swoje piętno na naszym ryn-
ku pracy. Dla wielu osób podstawowym 
źródłem utrzymania stał się zasiłek. Jak 
można go otrzymać?

Piotr Urbaniak: Prawo do zasiłku przysługuje 
bezrobotnemu za każdy dzień kalendarzowy 
od dnia zarejestrowania się we właściwym powia-
towym urzędzie pracy, jeżeli w okresie 18 miesię-
cy bezpośrednio poprzedzających dzień zareje-
strowania, posiada łącznie co najmniej 365 dni 
okresów zaliczanych do przyznania prawa do zasił-
ku. Mogą to być okresy m.in.:
- zatrudnienia w pełnym wymiarze czasu pracy lub 
w niepełnym wymiarze czasu pracy z wynagrodze-
niem powyżej minimalnego wynagrodzenia,
- wykonywania umów zlecenia, w okresie których 
osiągnięto przychód powyżej minimalnego wyna-
grodzenia i były odprowadzane składki na ubez-
pieczenie społeczne i Fundusz Pracy,
- opłacania składki na ubezpieczenia społeczne z 
tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności lub 
współpracy, w wysokości co najmniej minimalne-
go wynagrodzenia za pracę,
- wykonywania pracy w okresie tymczasowego 
aresztowania lub odbywania kary pozbawienia 
wolności, z wynagrodzeniem co najmniej  mini-
malnego wynagrodzenia za pracę,
- służby wojskowej,
- urlopu wychowawczego,
- renty z tytułu niezdolności do pracy, zasił-
ków chorobowych wypłacanych z ZUS,
- świadczenia usług na podstawie umowy 
uaktywniającej,
- pobierania świadczenia pielęgnacyjnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego lub zasiłku 
dla opiekuna, jeżeli utrata prawa do nich była 
spowodowana śmiercią osoby, nad którą opie-
ka była sprawowana.

Red.: Czym są i komu przysługują jednorazo-
we środki na rozpoczęcie działalności gospo-
darczej? O jakie dofinansowanie można się 
ubiegać (wysokość)? Czy tylko raz można sta-
rać się o środki na rozpoczęcie działalności? 
Jak przebiega weryfikacja wniosków?
P.U.: Dofinansowanie podjęcia działalności gospo-
darczej to forma wsparcia udzielana bezrobotnym, 
absolwentom Centów Integracji Społecznej i Klu-
bów Integracji Społecznej, niepozostającym w za-
trudnieniu lub nie wykonującym innej pracy zarob-
kowej opiekunom osoby niepełnosprawnej, którzy 
chcą rozpocząć własną działalność gospodarczą.
Jednorazowe  dofinansowanie na podjęcie działal-
ności gospodarczej (otrzymać taki wsparcie można 

tylko raz) w przypadku Powiatowego Urzędu Pracy 
w Częstochowie jest udzielane w wysokości nie 
wyższej niż  sześciokrotna wysokość przeciętnego 
wynagrodzenia – obecnie to 16.000 zł. Środki te 
stanowią pomoc publiczną przekazywaną zgodnie 
z zasadą de minimis. 
Ocena wniosków o dofinansowanie podjęcia dzia-
łalności gospodarczej jest dokonywana przez człon-
ków komisji w oparciu o kryteria merytoryczne m.in. 
- możliwości finansowe wynikające z wysokości 
środków finansowych przeznaczonych na dofinan-
sowanie działalności gospodarczej w danym roku 
kalendarzowym;
- udokumentowane doświadczenie zawodowe i 
posiadane kwalifikacje wnioskodawcy; 
- wysokość wsparcia uzyskanego przez wniosko-
dawcę w okresie 12 miesięcy poprzedzających zło-
żenie wniosku o dofinansowanie podjęcia działal-
ności gospodarczej; 
- ocenę planowanego przedsięwzięcia dokonaną 
w oparciu o przedłożony wniosek i biznes plan; 
- lokalizację miejsca wykonywania planowanej 
działalności gospodarczej w odniesieniu do obsza-
ru działania urzędu pracy w Częstochowie; 
- celowość i zasadność planowanych zakupów;
 - wysokość środków własnych wnioskodawcy do 
sfinansowania planowanej działalności.

Red.: Osoba bezrobotna może również 
otrzymać pożyczkę UP na sfinansowanie 
kosztów szkolenia, które pozwoli podjąć lub 
utrzymać zatrudnienie, inną pracę zarobko-
wą czy działalność gospodarczą. Ile wynosi 
taka pożyczka i czy jest oprocentowana?
P.U.: Rzeczywiście, urząd może udzielać tak zwanej 
pożyczki szkoleniowej. Nieoprocentowana pożyczka 
udzielona przez powiatowy urząd pracy z Funduszu 
Pracy na sfinansowanie kosztów szkolenia osobie 
uprawnionej (bezrobotnej lub poszukującej pracy), 
również ma za zadanie zwiększyć szanse na podję-
cie lub utrzymanie zatrudnienia, innej pracy zarob-
kowej lub działalności gospodarczej. Kwota udziela-
nej pożyczki nie może przekroczyć czterokrotności 
przeciętnego wynagrodzenia obowiązującego w 
dniu podpisania umowy. Okres spłaty pożyczki 
szkoleniowej nie może przekroczyć 18 miesięcy od 
ustalonego w umowie dnia zakończenia szkolenia.

Red.: Jak wygląda zapotrzebowanie praco-
dawców na nowych pracowników? W jakich 
zawodach występuje deficyt pracowników i 
jacy specjaliści są najbardziej poszukiwani? 
Jak zgłosić do UP zapotrzebowanie na pra-
cownika?
P.U.: W lipcu Powiatowy Urząd Pracy w Częstocho-
wie dysponował 130 ofertami pracy (oferty niesub-
sydiowane) na 526 wolnych miejsc pracy, w tym 1 
ofertą pracy dla osób z niepełnosprawnościami. 
Spośród wszystkich ofert pracy 22 oferty na 294 wol-
ne miejsca pracy dotyczą ofert zgłaszanych w ramach 
wydania informacji starosty na temat możliwości za-
spokojenia potrzeb kadrowych podmiotu powierza-
jącego wykonywanie pracy cudzoziemcowi.
Pracodawcy poszukujący najczęściej pracowników 
na wolne miejsca pracy działają 
w następujących branżach: budownictwo (sezono-
wość), transport, handel, usługi, przemysł.
Aktualnie występuje zapotrzebowanie na następu-
jące zawody: pracownik budowlany, pracownik 
ogólnobudowlany, murarz, zbrojarz, operator pro-

dukcji, pracownik produkcji, operator maszyn, 
monter instalacji sanitarnych, ślusarz,  kierowca, 
krawiec, kucharz.
Od początku roku najwięcej ofert pracy zostało zgło-
szonych w następujących zawodach: kierowca, dys-
pozytor transportu samochodowego, fryzjer, pra-
cownik budowlany, pracownik docieplenia, po-
mocniczy robotnik budowlany, hydraulik,  pracow-
nik produkcji, pakowacz, magazynier, mechanik sa-
mochodowy, monter instalacji, monter konstrukcji 
stalowych, monter wózków, nauczyciel wychowania 
przedszkolnego, operator maszyn CNC, pomoc ku-
chenna, pracownik biurowy ze  znajomością języ-
ków obcych, pracownik fizyczny, pracownik utrzy-
mania czystości,  szwaczka, ślusarz
Zdecydowanie na pierwszym miejscu pod wzglę-
dem deficytu siły roboczej (zawody deficytowe) 
uplasowały się oferty pracy w zawodach: zbrojarz, 
ślusarz, pracownik budowlany, murarz, krawiec/
szwaczka, monter instalacji sanitarnych, dyspozytor 
transportu, pracownik biurowy ze znajomością języ-
ków obcych, nauczyciel wychowania przedszkolne-
go, mechanik samochodowy. 
Nie wszystkie oferty pracy zgłoszone przez praco-
dawców do PUP w Częstochowie zostały zrealizowa-
ne. Powodami odrzucania ofert przez bezrobotnych 
były z reguły mało atrakcyjne warunkami zatrudnie-
nia: rodzaj oferowanej umowy (najczęściej zlecenie 
lub o dzieło), wysokość wynagrodzenia. Również 
daleki dojazd do miejsca pracy (praca w delegacji). 
Realizacja ofert nie dochodziła też do skutku z bra-
ku kandydatów o odpowiednich kwalifikacjach i 
kompetencjach oczekiwanych przez pracodawców 
(dotyczy to m.in. ofert dla samodzielnych księgo-
wych z licencją, pracowników z biegłą znajomością 
języków obcych, doświadczonych operatorów/pro-
gramistów maszyn sterowanych numerycznie CNC 
oraz krawcowych, kucharzy, pielęgniarek, fryzjerów, 
nauczycieli posiadających uprawnienia do prowa-
dzenia zajęć w zakresie wspomagania rozwoju oraz 

rewalidacji osób z niepełnosprawnościami).
Pracodawca może zgłosić ofertę pracy do jednego 
powiatowego urzędu pracy, właściwego ze względu 
na siedzibę pracodawcy albo miejsce wykonywania 
pracy albo innego wybranego przez siebie urzędu. 
W Powiatowym Urzędzie Pracy w Częstochowie ist-
nieje kilka możliwości zgłoszenia oferty pracy: dro-
gą pocztową, telefonicznie,  poprzez portal www.
praca.gov.pl, drogą elektroniczną na adres kacz@
praca.gov.pl, osobiście (w trakcie trwania pande-
mii z tej możliwości nie możemy skorzystać).
Każdy pracodawca może określić, czy oferta pracy 
ma być upowszechniona:
-  bez podania danych identyfikujących pracodaw-
cę osobom niezarejestrowanym w  PUP, natomiast 
udostępnienie w pełnym zakresie wyłącznie tym bez-
robotnym lub poszukującym pracy, którzy spełniają 
wymagania określone w ofercie i których powiatowy 
urząd pracy skieruje do pracy u pracodawcy,
- z podaniem  danych  umożliwiających  identyfika-
cję pracodawcy wszystkim zainteresowanym ofertą 
pracy. Za pomocą takiej formy pracodawca wyraża 
zgodę na publiczne udostępnienie danych.
Krajowa oferta pracy upowszechniana jest przez:
- podanie do wiadomości publicznej na tablicy 
ofert pracy w siedzibie,
- zamieszczenie w internetowej bazie ofert,
- przekazanie w formie dokumentu elektronicznego 
z wykorzystaniem systemów teleinformatycznych do 
wskazanych w zgłoszeniu krajowej oferty pracy po-
wiatowych urzędów pracy, w celu upowszechnienia.
Po przyjęciu krajowej oferty pracy do realizacji Po-
wiatowy Urząd Pracy 
w Częstochowie sprawdza, czy wśród osób zareje-
strowanych w urzędzie są kandydaci spełniający 
wymagania określone w ofercie. W przypadku bra-
ku kandydatów urząd pracy niezwłocznie informu-
je o tym pracodawcę oraz przekazuje innym powia-
towym urzędom pracy informacje o braku możli-
wości realizacji oferty.

Częstochowski 
rynek pracy
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Chcesz rozpocząć podniebną 
przygodę i zobaczyć świat z lotu 
ptaka? A może chcesz sprawić 
komuś niezapomniany prezent? 
Żaden problem! Możesz to zrobić 
za sprawą... lotu zapoznawczego. 
Po krótkim przygotowaniu na-
ziemnym zasiądziesz za sterami 
i odbędziesz lot z instruktorem. 
Jak więc wygląda lot zapo-
znawczy? Czym się go wykonuje? 
Na te i wiele innych pytań odpo-
wiada Anna Messyasz, dyrektor 
Aeroklubu Częstochowskiego.

Katarzyna Gwara: Czym jest lot zapo-
znawczy?
Anna Messyasz: Lot zapoznawczy to 
doskonały sposób na sprawdzenie 
swoich predyspozycji oraz możliwo-
ści przed rozpoczęciem szkolenia lot-
niczego. To pierwszy krok, aby do-
wiedzieć się, czym jest lotnictwo 
sportowe i rekreacyjne. Może stać 
się również wstępem do długotrwa-
łej pasji. Po krótkim przygotowaniu 
naziemnym z meteorologii, zasad pi-
lotażu, łączności i przygotowania do 
lotu można zasiąść za sterami samo-
lotu lub szybowca i w asyście instruk-
tora odbyć kilkuminutowy lot zapo-
znawczy. Co wybrać? Przeszklona ka-
bina szybowca oraz brak napędu da-

je wrażenie niczym niezmąconego, 
bezpośredniego obcowania z natu-
rą. Lot szybowcem jest dla kogoś kto 
chciałby sprawdzić, w jaki sposób 
jest możliwe pokonywanie tysięcy ki-
lometrów bez silnika.
Lot samolotem jest dla kogoś kto 
chciałby poznać zasady działania 
statku powietrznego z silnikiem, 
przyrządami w kabinie samolotu i 
przekonać się, jak to jest przemiesz-
czać się skutecznie według wyzna-
czonej przez siebie trasy docelowo z 
punktu A do B, oglądając jednocze-
śnie piękne widoki z góry. 

K.G.: Jak przebiega taki lot – czy pilot 
komentuje po kolei, co robi, czy wyko-
nuje jakieś manewry pokazowe?
A.M.: Lot wykonywany jest z instruk-
torem na szybowcu dwumiejscowym 
lub samolocie dwumiejscowym.
Każdy lot poprzedza przygotowanie 
naziemne: zapoznanie ze statkiem po-
wietrznym, z przyrządami pokładowy-
mi, działaniem sterów, zasadami łącz-
ności w kabinie, meteorologii oraz 
obowiązującymi zasadami bezpie-
czeństwa.
Lot obejmuje podstawowe manewry 
takie jak start, lądowanie, lot po pro-
stej, zmiany wysokości lotu, zakręty. W 
czasie lotu instruktor na bieżąco infor-
muje o wskazaniach przyrządów, si-
łach aerodynamicznych działających 
na płatowiec oraz podstawowych 
przepisach i procedurach lotniczych.

Dzięki lotowi zapoznawczemu można 
w pełni świadomie podjąć decyzję o 
szkoleniu lotniczym lub po prostu 
przeżyć niezapomnianą przygodę.

K.G.: Kto może zorganizować tego ty-
pu lot?
A.M.: Loty zapoznawcze organizują 
ośrodki szkolenia certyfikowane przez 
Urząd Lotnictwa Cywilnego.

K.G.: Wpisując w wyszukiwarkę hasło 
„loty zapoznawcze” możemy wręcz 
przebierać w ofertach. Na, co zwrócić 
uwagę przy wyborze firmy, która lot 
ma zorganizować?
A.M.: Aeroklub Częstochowski to 
przede wszystkim bezpieczne duże 
lotnisko z dwoma pasami trawiasty-
mi oraz pasem betonowym. Posia-
damy wykwalifikowaną   kadrę in-
struktorską z wieloletnim doświad-
czeniem i wieloma sukcesami na are-
nie nie tylko krajowej ale i międzyna-
rodowej. Jest szansa na spotkanie 
podczas pobytu u nas Patrycji Pacak 
- pierwszej w historii kobiety, która 
zdobyła tytuł mistrza świata w akro-
bacji szybowcowej w klasie advanced 
czy Janusza Darochy-  jednego z naj-
wybitniejszych zawodników w histo-
rii sportu samolotowego, wielokrot-
nego Mistrza Polski, Europy i Świata 
w lataniu precyzyjnym i rajdowym.

K.G.: Czym wykonuje się loty zapo-
znawcze?
A.M.: Loty zapoznawcze wykonujemy 
na szybowcach typu: Bocian lub Pu-
chacz oraz na samolocie typu Cessna 
152.

K.G.: Gdzie odbywają się loty orgazo-
wane przez Aeroklub Częstochowski?
A.M.: Loty organizowane przez Aero-
klub Częstochowski odbywają się na 

Lotnisku Rudniki/ k. Częstochowy,  
ul. Jana Pawła II 101, wjazd od m. Ko-
ścielec.

K.G.: Czy możemy powiedzieć coś o 
czasie lotu i ewentualnych cenach? W 
jaki sposób możemy wykupić/zarezer-
wować lot?
A.M.: Lot szybowcem trwa około 10 
minut, czas uzależniony jest głównie 
od warunków atmosferycznych. Dla 
bardziej wymagających, którzy chcie-
liby bliżej poznać zasady lotu lub dłu-
żej nacieszyć się pięknymi widokami 
mamy propozycję lotu szybowcem do 
30 minut. W każdej z opcji, jeżeli wa-
runki termiczne pozwolą za dodatko-
wą opłatą można przedłużyć lot. Cena 
waha się w granicach od 200 zł do 
600 zł.
W ofercie lotów za samolotem znajdą 
Państwo lot 10 lub 20 minutowy. W 
przypadku samolotów możemy pre-
cyzyjnie określić czas lotu. Dla klien-
tów, którzy chcieliby dłużej polatać 
istnieje możliwość wykupienia dłuż-
nych lotów. 10 minut lotu kosztuje je-
dynie 200 zł. 
Lot zapoznawczy w postaci voucheru 
prezentowego można nabyć  w biu-
rze Aeroklubu Częstochowskiego w 
Kościelcu lub w naszym e-sklepie:  
https://aeroklub-czestochowa.org.
pl/sklep/. Po dokonaniu płatności 
spersonalizowany voucher wysyłany 
jest mailowo na wskazany podczas 
zamówienia adres  e-mail. Dla klien-
tów, którzy do 10 sierpnia zakupią vo-
ucher w naszym sklepie interneto-
wym z kodem LATO10 przewidziany 
jest rabat 10%. Po zakupie należy się 
kontaktować na numer wskazany na 
voucherze 695520666, aby umówić 
lot w dogodnym terminie. 

Zobacz świat  
z lotu ptaka

7AEROKLUB CZĘSTOCHOWSKI
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Początkowo inteligentne domy 
kojarzyły nam się z amerykań-
skimi produkcjami o przyszłości. 
Dziś coraz więcej osób decyduje 
się na montaż nowoczesnych 
systemów i technologii zwięk-
szających bezpieczeństwo i wy-
godę mieszkania domowników. 
Czym więc są inteligentne 
domy? Jakie instalacje i sprzęty 
można ze sobą połączyć? Od-
powiedzi na te i wiele innych 
pytań znajdziecie w naszym wy-
wiadzie z Radosławem Banasiń-
skim, prezesem firmy DIGISET.

Katarzyna Gwara: W ostatnim 
czasie o inteligentnych domach mó-
wi się sporo. Jednak, czym tak na-
prawdę one są?

Radosław Banasiński: Dla nas, ludzi 
pokolenia Y, pamiętających szare blo-
kowiska czy filmy na kasetach  VHS - 
dom inteligentny to przede wszystkim 
spełnienie marzeń o życiu w XXI wieku. 
To bezpieczeństwo, komfort i prestiż 
w jednym. Co prawda udogodnienia tj. 
oświetlenie wzbudzane czujnikiem ru-
chu, alarm czy automatykę bram zna-
ne są od dawna, ale dopiero dziś wie-
my, jak efektywnie połączyć wszystkie 
te podzespoły w jeden zwarty system 
czujników i modułów wykonawczych. 
Nad całością czuwa centralka, posia-
dająca w swojej pamięci tzw. „sceny”. 
Ich autorami są sami domownicy. Sta-
re piloty zastępujemy jedną aplikacją, 
wszelkiego rodzaju czujnikami, pole-
ceniami głosowymi, skanerami ge-
stów. Efekty tych scen oraz układów 
potrafią być naprawdę zdumiewające, 
a ich wyrafinowanie zależy tylko od 
fantazji domowników. To świetna za-
bawa sama w sobie.  „Mind  is the li-
mit” - to hasło towarzyszy nam od po-

czątku firmy i dobrze określa możliwo-
ści Domu Inteligentnego.

K.G.: Jakie urządzenia można pod-
łączyć do inteligentnego domu?

R.B.: Krótko mówiąc - każde urządze-
nie elektryczne z zakresu RTV czy 
AGD.  Ich producenci często dodają 
możliwość integracji z centralkami sys-
temów i możliwość sterowania tą sa-
mą aplikacją, którą zasuniemy rolety 
czy zgasimy światło. Dziś chyba łatwiej 
odpowiedzieć, czego nie można. Na-
prawdę. Twórcy systemów zadbali na-
wet o możliwość adaptacji urządzeń 
sprzed lat. Stary gramofon czy ekspres 
do kawy również mogą komunikować 
się z innymi urządzeniami w domu. 
Doświadczony instalator nawet im 
nada nowe życie.

K.G.: Na jakim etapie budowy po-
winnam się zdecydować na inteli-
gentny dom?

R.B.: Dla systemów przewodowych 
należy wykonać projekt takiej instalacji 
razem z instalacją elektryczną.  Syste-
my tego typu są wysoce stabilne i wy-
wodzą się z samych początków tech-
nologii Smart Home. Systemy bez-
przewodowe mają zaś tę zaletę, że 
możemy wdrożyć je w budynkach już 
zamieszkałych, a poszczególne ele-
menty najczęściej można dodawać z 
biegiem czasu.

K.G.: Czy starsze domy można rów-
nież „przerobić” na inteligentne?

R.B.: Oczywiście. Inżynierowie najpo-
pularniejszych systemów przewidzieli i 
taką możliwość. Należy jednak pamię-
tać, że starsze domy mają z reguły in-
stalacje elektryczne wykonane w stan-
dardach sprzed lat. Doświadczony in-
stalator podniesie standard i takiego 
domu, wykonując uprzednio diagno-
stykę obwodów, zabezpieczeń.

K.G.: Czy tego rodzaju systemu 
montuje się również w blokach?

R.B.: Jak najbardziej. Wpisują się w in-
stalacje elektryczne bloków, zarówno 
tych nowoczesnych, jak i tych sprzed 
kilku dekad. Zachowują dokładnie tę 
samą funkcjonalność. Nadają ten sam 
komfort użytkowania oraz bezpie-
czeństwo. Zachęcamy do przetesto-
wania ich w naszym salonie pokazo-
wym. Wyszliśmy w ten sposób naprze-
ciw  podstawowemu pytaniu:  „Jak to 
działa?”

K.G.: Ile zatem musimy dopłacić do 
naszego domu lub mieszkania, aby 
ze zwykłego stał się „inteligentny”?

R.B.: Do każdego projektu podchodzi-
my bardzo indywidualnie. Jak mówi-
łem wcześniej - ograniczeniem jest sa-
ma wyobraźnia. Nie ma dwóch takich 
samych instalacji. Jednak wszystkie 

one mają wspólną cechę. Ilość zasto-
sowanych czujników oraz modułów 
wykonawczych ma bezpośredni 
wpływ na późniejsze jego działanie i 
związany z nim komfort. Koszt rozbu-
dowanej instalacji w typowym 3 poko-
jowym mieszkaniu w bloku nie powi-
nien przekroczyć ceny nowoczesnej 
kuchni. Należy jednak wspomnieć o 
oszczędnościach płynących np. z ogra-
niczonego zużycia mediów czy unik-
nięcia kosztownego remontu po 
ewentualnym zalaniu domu.

K.G.: Czy jest sens instalować taki 
system w niewielkim mieszkaniu?

R.B.: Oczywiście. Przykładów jest wie-
le, ale podam ten, który szczególnie 
ma wpływ na nasze portfele. Nawet 
niewielkie mieszkanie posiada ogrze-
wanie lub klimatyzację, którym war-
to sterować zdalnie przed powrotem 
z pracy. Koszty ogrzewania oraz 
energia elektryczna są nadal bardzo 
drogie w naszym kraju. Polecamy za-
cząć od sterowania właśnie tymi 
układami. Systemy DI zdobywają 
wielką popularność w niewielkich 
mieszkaniach na wynajem.

K.G.: Czy, jeśli któryś z modułów 
systemu przestanie działać  to, 
czy  cały system nie będzie mógł 
funkcjonować?

R.B.: Z założenia te moduły są nieza-
leżne od siebie. Potrafią komunikować 
się między sobą, ale w przypadku awa-
rii znajdują alternatywną ścieżkę prze-
syłu danych do centralki. Dobrze skon-
figurowane potrafią działać dalej, na-
wet w przypadku uszkodzenia samego 
serca układu.

K.G.: Co zyskujemy, korzystając z 
rozwiązań inteligentnego domu?

R.B.: Bezpieczeństwo - dom wyposa-
żony w rozbudowany system broni 
mieszkańców oraz sam siebie. Kom-
fort - codzienne  drobne obowiązki 
wykonują wyrafinowane urządze-
nia.  Prestiż - system  to przede 
wszystkim niewidzialna pomoc do-
mowa 24h na dobę.

K.G.: Dziękuję za rozmowę.

Czym  jest  
inteligentny  dom?

ul. gen. Kazimierza Pułaskiego 84/86
lok. 31

42-226 Częstochowa
tel. 534 539 104
www.digiset.pl
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1. SYSTEMY GRZEWCZE

Gmina udzieli dotacji na likwidację 
kotła starego typu opalanego wę-
glem, miałem, koksem lub eko-
groszkiem i zastąpienie go podłą-
czeniem do sieci centralnego 
ogrzewania, ogrzewaniem elek-
trycznym (w tym pompą ciepła – 
oprócz urządzeń przenośnych), ko-
tłem gazowym, olejowym lub na 
paliwo stałe z automatycznym spo-
sobem zasilania paliwem bez rusz-
tu awaryjnego, który spełnia przy-
najmniej standard emisyjny zgod-
ny z 5. klasą granicznych wartości 
emisji zanieczyszczeń normy PN-
-EN 303-5:2012.
Dofinansowanie wyniesie do 
70% kosztów netto wykonania 
przyłącza do węzła cieplnego 
wraz z węzłem lub zakup nowe-

go źródła ciepła (bez kosztów 
projektu, montażu oraz dodat-
kowych materiałów), jednak nie 
więcej niż 5 tys. zł w przypadku 
zastąpienia kotła opalanego wę-
glem podłączeniem do sieci c.o., 
ogrzewaniem elektrycznym, ko-
tłem gazowym lub olejowym.
Jeśli chodzi o wymianę na ko-
cioł na paliwo stałe, kwota do-
tacji wyniesie do 50% ceny 
netto nowego pieca, nie wię-
cej niż 3 tys. zł.

2. KOLEKTORY SŁONECZNE

Dotacja obejmie pokrycie części 
kosztów zakupu i montażu kolek-
torów wspomagających system 
grzewczy bądź służących do wy-
twarzania ciepłej wody użytkowej 
w budynkach i lokalach mieszkal-
nych. Dofinansowanie wyniesie 

do 50% poniesionych kosztów 
netto (bez kosztów projektu), jed-
nak nie więcej niż 5 tys. zł.

3. USUWANIE AZBESTU

Dofinansowywane będą koszty de-
montażu płyt azbestowo-cemento-
wych (płaskich i falistych) z dachu 
bądź elewacji, ich zabezpieczenia, 
załadunku, transportu oraz uniesz-
kodliwienia na uprawnionym skła-
dowisku. Kwota dotacji wyniesie 
do 60% kosztów netto poniesio-
nych przez wnioskodawcę – nie 
więcej niż 4 tys. zł.
Zadania inwestycyjne będą kwalifi-
kowanie do dofinansowania we-
dług kolejności złożenia komplet-
nego wniosku w ramach środ-
ków zabezpieczonych na ten cel 
w budżecie miasta.

CZĘSTOCHOWA

DofinansowanieDofinansowanie
ekologicznych ekologicznych 
inwestycjiinwestycji

W naszym mieście wciąż można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji związanych z ochroną środowiska. Chodzi o montaż 
kolektorów słonecznych, modernizację systemów grzewczych oraz usuwanie elementów budowlanych zawierających azbest.   
W związku z obecną sytuacją zostają uproszczone procedury przyznania dotacji.

Dla kogo 

O dotacje mogą ubiegać się oso-
by fizyczne posiadające tytuł 
prawny do nieruchomości. W ro-
ku złożenia wniosku nierucho-
mość taka nie może być wyko-
rzystywana na działalność go-
spodarczą ani jakąkolwiek inną 
aktywność zarobkową, bez 
względu na jej formę prawną 
oraz sposób realizacji.

ŁATWIEJSZE PROCEDURY
Z uwagi na panującą epidemię, kom-
pletne wnioski należy przesyłać drogą 
elektroniczną na adres e-mail:   
info@czestochowa.um.gov.pl
W tej szczególnej sytuacji nie jest wyma-
gany podpis kwalifikowany - wystarczy 
skan kompletnego wniosku. W wyjątko-
wych sytuacjach dopuszcza się możli-
wość przesłania wniosku w wersji papie-
rowej za pomocą poczty lub kuriera. 
Wnioski będą rozpatrywane zgodnie z 
kolejnością wpływu.
Dokumenty do pobrania będą dostęp-
ne na stronie internetowej urzędu mia-
sta  www.czestochowa.pl  w zakładce 
Miasto/Środowisko/Dotacje.
Będą tam również publikowane listy doto-
wanych oraz lista rezerwowa.
Przypomnijmy, że miejskie dotacje ma-
ją skutkować poprawą stanu środowi-
ska i zmniejszeniem uciążliwości wyni-
kających z zanieczyszczenia powietrza.

Dofinansowanie przysługuje na in-
westycje planowane do realizacji po 
dacie podpisania umowy dotacji, 
jednak nie później niż do 15 wrze-
śnia 2020 roku.
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Trwa nabór wniosków w ra-
mach programu „Mój Prąd”. Na 
przydomowe instalacje fotowol-
taiczne można uzyskać dotację  
w wysokości nawet 50 proc. 
kosztów kwalifikowanych, ale 
nie więcej niż 5 tys. zł na jedno 
przedsięwzięcie. Co istotne, od 
31 marca wnioski możemy skła-
dać wyłącznie za pośrednic-
twem internetu. Nie ma możli-
wości składaniach ich w papie-
rowej formie. Status złożonego 
wniosku można sprawdzić na 
stronie mojprad.gov.pl. 

Nabór wniosków o dofinansowanie 
osobom fizycznym mikroinstalacji fo-
towoltaicznych potrwa do 18 grudnia 
2020 r. lub do wyczerpania środków fi-
nansowych. Zasady programu nie 
zmieniają się. Można starać się o dota-
cje w wysokości nawet 50 proc. kosz-
tów kwalifikowanych, ale nie więcej niż 
5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie, czy-
li zakup i montaż PV od 2 do 10 kW. 
Dofinansowanie można łączyć z ulgą 
termomodernizacyjną, o ile koszty 
przedstawione do rozliczenia zostały 
pomniejszone o otrzymaną dotację. A 
kto właściwie może się o nie ubiegać? 
Każdy, kto spełnia dwa warunki:

 ● wytwarza na własne potrzeby 
energię elektryczną,

 ● zawarł umowę kompleksową, 
która reguluje kwestie zwią-
zane z wprowadzeniem do 
sieci energii elektrycznej wy-
tworzonej w mikroinstalacji.

Co istotne, od 31 marca wnioski może-
my składać wyłącznie za pośrednic-
twem internetu. Nie ma możliwości 
składaniach ich w papierowej formie. 

Cele programu
Program przyczyni się do spełnienia 
międzynarodowych zobowiązań Pol-
ski w zakresie rozwoju energetyki od-
nawialnej, poprawy jakości powietrza, 
przede wszystkim na obszarach słabo 
zurbanizowanych oraz zwiększenia 
bezpieczeństwa energetycznego.
Co istotne, status złożonego wniosku 
można sprawdzić na stronie mojprad.
gov.pl.  Znajdziemy tam również mię-
dzy innymi instruktaż składania wnio-
sków oraz odpowiedzi na najczęściej 

zadawane pytania. Ponadto na stro-
nie głównej są liczniki, które pokazują 
m.in. liczbę przyznanych dotacji i łącz-
ną moc instalacji PV w kW na obszarze 
poszczególnych województw oraz 
wartość zredukowanej emisji CO2 do 
atmosfery.
Szczegóły programu dostępne są na 
stronie mojprad.gov.pl. Informacji o 
nim udzielają też doradcy energe-
tyczni NFOŚiGW (doradztwo-ener-
getyczne.gov.pl). Dodatkowo dzia-
ła infolinia (tel. 22 45 95 990) i dwa 
adresy mailowe: 
mojprad@nfosigw.gov.pl  i  wnio-
skimojprad@nfosigw.gov.pl.

Jak uzyskać 
dofinansowanie? 

1. Kup i zamontuj mikroinstalację fo-
towoltaiczną

2. Poczekaj na instalację przez zakład 
energetyczny licznika dwukierunko-
wego.

 Ważne! Instalacja nie  
może być przyłączona przed 
23.07.2019 r.

3. Podpisz umowę dwustronną z dys-
trybutorem energii o przyłączeniu 
mikroinstalacji do sieci elektrycznej. 

4. Złóż wniosek w II naborze do 
18.12.2020 r.

5. O wyniku oceny wniosku zostaniesz 
poinformowany mailem. Aktualny 
status wniosku możesz sprawdzić 
online.

6. Wypłata dotacji do 5000 zł. 

O dotację w programie 
Mój Prąd możesz 
ubiegać się jeśli:

 ● Twoja instalacja jest już wykonana i 
podłączona do sieci elektroenerge-
tycznej (m.in. posiadasz licznik dwu-
kierunkowy);

 ● Twoja instalacja fotowoltaiczna jest 
o mocy 2-10 kW i jest przeznaczona 
na cele mieszkaniowe;

 ● Wydatki poniosłeś od 23 lipca 2019 
r. i instalacja nie została zakończona 
przed tą datą;

 ● Twoja inwestycja  nie jest  rozbu-
dową już istniejącej instalacji;

DOPŁATY DO FOTOWOLTAIKI

Są pieniądze  
do rozdania

Dotacja jest zwolniona z podatku PIT. Koszty inwestycji, które nie zo-
stały pokryte wsparciem możesz odliczyć od podatku (ulga termomo-
dernizacyjna).

MÓJ PRĄD
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Zadaniem Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa jest wsparcie roz-
woju rolnictwa i obszarów wiejskich. 
Głównymi beneficjentami realizowa-
nych przez nią działań są rolnicy, miesz-
kańcy wsi, grupy producentów rolnych, 
przedsiębiorcy i samorządy lokalne. 
ARiMR udziela też pomocy podmiotom z 
sektora rybackiego. O formach i sposo-
bach wsparcia rozmawiamy z Barbarą 
Borecką, zastępcą Dyrektora Śląskiego 
Oddziału Regionalnego ARiMR.

Teresa Szajer:  ARiMR został wyznaczo-
ny przez rząd do pełnienia roli akredy-
towanej agencji płatniczej. Zajmuje się 
wdrażaniem instrumentów współfinan-
sowanych z budżetu Unii Europejskiej 
oraz udziela pomocy ze środków krajo-
wych. W jakiej formie udzielana jest ta 
pomoc?

Barbara Borecka: Agencja Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa oferuje szereg instru-
mentów finansowych skierowanych dla miesz-
kańców terenów wiejskich tj. dopłaty bezpośred-
nie i obszarowe z PROW, wsparcie inwestycji rol-
niczych z PROW 2014-2020. Rolnicy mogą ubie-
gać się o pomoc w formie dopłat bezpośrednich 
do użytków rolnych, dużym zainteresowaniem 
cieszy się wsparcie w formie premii dla młodych 
rolników oraz premii na rozpoczęcie przez gospo-
darzy pozarolniczej działalności gospodarczej. 
Pomoc przyznawana jest również w formie refun-
dacji części poniesionych kosztów kwalifikowal-
nych na realizację projektów inwestycyjnych. 
Wspieramy także gospodarstwa rybackie w ra-
mach środków pochodzących z programu opera-
cyjnego Rybactwo i Morze. Ponadto od 2018 ro-
ku ARiMR wspiera również Koła Gospodyń Wiej-
skich. Realizowana jest pomoc finansowa udzie-
lana przez Agencję w formie dopłat do oprocen-
towania kredytów. 

T.S.: Na początku lipca ARiMR ogłosiła 
zasady przyznawania pożyczek dla za-
dłużonych rolników. Pieniądze mają 
pomóc w restrukturyzacji zadłużenia 
powstałego w wyniku prowadzenia 
działalności rolniczej. Kwota pożyczki 
może wynieść nawet 5 mln złotych. Jed-
nak nie każdy może ją dostać. Komu 
przysługuje pożyczka z ARiMR? Na ile lat 
może zostać udzielona? Oprocentowa-
nie zmienne wynosi na ten moment 
4,98 proc, od czego zależy jego wyso-
kość? Z jakimi bankami Agencja współ-
pracuje w zakresie stosowania dopłat 
do kredytów? Czy za środki z pożyczki 
mogą zostać zakupione używane ma-
szyny i urządzenia rolnicze?
B.B.: Podmioty zainteresowane restrukturyzacją 
swoich zadłużonych gospodarstw rolnych będą 
mogły uzyskać pomoc Agencji Restrukturyzacji i 
Modernizacji Rolnictwa Agencja udzielaną w for-
mie dopłat ARiMR do oprocentowania kredytu 

na sfinansowanie spłaty zadłużenia powstałego 
w związku z prowadzeniem działalności rolniczej 
udzielanego ze środków banków oraz udzielanej 
przez ARiMR oprocentowanej pożyczki na sfinan-
sowanie spłaty zadłużenia powstałego w związku 
z prowadzeniem działalności rolniczej.
Zarówno kredyt, jak i pożyczka, mogą być prze-
znaczone wyłącznie na sfinansowanie długów 
o  charakterze pieniężnym powstałych przed 
dniem złożenia wniosku o udzielenie kredytu lub 
pożyczki w związku z prowadzeniem działalności 
rolniczej. Restrukturyzacją mogą być objęte wy-
magalne i niewymagalne długi o charakterze pie-
niężnym, powstałe w związku z  prowadzeniem 
działalności rolniczej w gospodarstwie rolnym. 
Można pokryć zobowiązania   cywilnoprawne i  
publicznoprawne. W kwotach wynikających z pla-
nu restrukturyzacji, przy czym zarówno kredyt jak 
pożyczkę można przeznaczyć wyłącznie na długi 
wymagalne obejmujące kapitał, odsetki i inne 
opłaty związane z obsługą zadłużenia.
Oprocentowanie kredytu jest zmienne i nie może 
wynosić więcej niż stopa referencyjna WIBOR 3M 
powiększona nie więcej niż o 3 punkty procento-
we. Oprocentowanie należne bankowi jest pła-
cone przez kredytobiorcę w wysokości 2% i Agen-
cję w pozostałej części pod warunkiem spłaty rat 
kredytu przez kredytobiorcę zgodnie z umową 
kredytu restrukturyzacyjnego oraz realizacji przez 
kredytobiorcę planu restrukturyzacji.
Kredyt może zostać udzielony na okres do 10 lat, 
w tym okres karencji nie może przekroczyć 1 ro-
ku. Pożyczka może zostać udzielona na okres do 
15 lat, w tym karencja 1 rok.
Procedurę ubiegania się o pomoc należy zacząć 
od przygotowania planu restrukturyzacji i  złoże-
nia go wraz z wnioskiem o akceptację do właści-
wego terytorialnie Wojewódzkiego Ośrodka Do-
radztwa Rolniczego. Kolejnym krokiem jest złoże-
nie w banku wniosku o kredyt (formularz przygo-
tuje bank udzielający kredytu) wraz z zaakcepto-
wanym przez dyrektora WODR planem restruktu-
ryzacji oraz kompletem dokumentów wymaga-
nych przez bank. 

T.S.: Porozmawiajmy o kredytach klę-
skowych dla rolników, którzy ponieśli 
straty spowodowane przez suszę. Kto 
może się o nie ubiegać? Jaka jest proce-
dura? Do kiedy można składać wnioski? 
W jakich bankach można się starać o 
ten kredyt?
B.B.: Podmioty, których gospodarstwa zostały 
dotknięte skutkami wystąpienia klęski mogą 
ubiegać się o pomoc finansową udzielaną przez 
Agencję Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa 
ze środków krajowych w formie dopłat do opro-
centowania kredytów bankowych przeznaczo-
nych na wznowienie produkcji w gospodar-

stwach rolnych i działach specjalnych produkcji 
rolnej, w których wystąpiły szkody spowodowane 
przez suszę, grad, deszcz nawalny, ujemne skutki 
przezimowania, przymrozki wiosenne, powódź , 
huragan, piorun, obsuniecie się ziemi lub lawi-
nę, w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniu 
upraw rolnych i zwierząt gospodarskich . 
Kredyty te udzielane są w ramach 4 linii 
kredytowych: 
• linie inwestycyjne: K01 - dla mikroprzed-

siębiorstw, małych lub średnich przedsię-
biorstw (MŚP) oraz DK01 – dla dużych przed-
siębiorstw,

• linie obrotowe: K02 - dla mikroprzedsię-
biorstw, małych lub średnich przedsiębiorstw 
(MŚP) oraz DK02 – dla dużych przedsię-
biorstw.

Kredyty „klęskowe” inwestycyjne udzielane 
są na przywrócenie funkcji użytkowych środków 
trwałych, np. zniszczonych lub uszkodzonych bu-
dynków gospodarskich, maszyn 
i urządzeń rolniczych oraz zakup materiału szkół-
karskiego. Natomiast kredyty „klęskowe” obroto-
we mogą być przeznaczone na zakup rzeczowych 
środków do produkcji rolnej, m.in. kwalifikowa-
nego materiału szkółkarskiego, środków ochrony 
roślin, paliwa na cele rolnicze, pasz.
Podstawą udzielenia kredytu klęskowego 
jest przedstawienie w banku protokołu oszaco-
wania szkód sporządzonego przez komisję powo-
łaną przez wojewodę właściwego ze względu na 
miejsce wystąpienia szkód, w którym określone 
są poniesione straty.
Kredyt może zostać udzielony w terminie 
do 12 miesięcy od daty sporządzenia protokołu 
oszacowania szkód przez komisję powołaną przez 
wojewodę – nabór wniosków prowadzony jest w 
systemie ciągłym.
Kwota kredytu nie może przekroczyć oszaco-
wanej przez komisję powołaną przez wojewodę 
wysokości szkód nie więcej jednak niż 5 mln zł na 
gospodarstwo rolne lub 8 mln zł na dział specjal-
ny produkcji rolnej. Od kredytobiorcy nie jest wy-
magane wniesienie wkładu własnego.
Okres kredytowania kredytobiorca ustala z ban-
kiem w umowie kredytu, z tym, że pomoc ARiMR 
w formie dopłat do oprocentowania kredytu mo-
że być stosowana w okresie kredytowania, ale 
nie dłużej niż cztery lata liczone od daty wystąpie-
nia szkód.
Okres karencji w spłacie kredytu, liczony 
od dnia zawarcia umowy kredytu do dnia spłaty 
pierwszej raty kapitału określonej w umowie kre-
dytu, również ustalany jest w umowie kredytu.

T.S.: Sytuacja na rynku trzody chlewnej 
jest trudna. Czy wdrożono pomoc dla 
producentów trzody chlewnej i co ona 
obejmuje?

B.B.: W ramach działań obsługiwanych przez 
Biuro Wsparcia Inwestycyjnego dedykowana po-
moc dla producentów trzody chlewnej obejmuje 
Poddziałanie 5.1 Wsparcie inwestycji w środki 
zapobiegawcze, których celem jest ograniczenie 
skutków prawdopodobnych klęsk żywiołowych, 
niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.
W ramach tego poddziałania rolnikom przyznaje 
się pomoc na operacje polegające na wykona-
niu ogrodzenia chlewni, utworzeniu lub zmo-
dernizowaniu niecki dezynfekcyjnej, wyposaże-
niu gospodarstwa rolnego w urządzenie do de-
zynfekcji, w szczególności takie jak brama, kurty-
na lub tunel.
Wykonaniu inwestycji mającej na celu utrzymy-
wanie świń w gospodarstwie rolnym w odręb-
nych, zamkniętych pomieszczeniach, mających 
oddzielne wejścia oraz niemających bezpośred-
niego przejścia do innych pomieszczeń, w których 
są utrzymywane inne zwierzęta kopytne. 
Kolejnym działaniem dedykowanym dla produ-
centów trzody chlewnej jest Modernizacja gospo-
darstw rolnych w obszarze rozwój produkcji pro-
siąt, zwanym również „obszarem a”. 
W przypadku operacji realizowanej w obszarze 
związanym z rozwojem produkcji prosiąt pomoc 
przyznaje się w formie refundacji części kosztów 
kwalifikowalnych dotyczących na przykład budo-
wy, przebudowy, remontu połączonego z moder-
nizacją budynków lub budowli wykorzystywanych 
do produkcji rolnej, w tym przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w 
gospodarstwie. Zakupu lub związane z umową 
leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa 
własności, nowych maszyn, urządzeń, wyposaże-
nia do produkcji rolnej, w tym przygotowania do 
sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w 
gospodarstwie, do wartości rynkowej majątku. 
Budowy albo zakupu elementów infrastruktury 
technicznej wpływających bezpośrednio na wa-
runki prowadzenia działalności rolniczej.
Od 2020 roku producenci trzody chlewnej mo-
gą również ubiegać się o płatności z tytułu działa-
nia Dobrostan zwierząt polegająca na rekompen-
sowaniu rolnikowi dodatkowych kosztów wiążą-
cych się z utrzymywaniem zwierząt z zastosowa-
niem podwyższonych standardów. Celem działa-
nia Dobrostan zwierząt jest poprawa dobrostanu 
zwierząt gospodarskich i zachęcenie rolników do 
utrzymywania ich w warunkach lepszych niż obo-
wiązkowe wymagania w tym zakresie.
T.S.: Wiemy, że kończą się właśnie pra-
ce nad aplikacją na smart fony dla rol-
ników. Jeżeli wszystko się powiedzie, 
we wrześniu aplikacja trafi do wszyst-
kich regionów. Do czego będzie wyko-
rzystywana? Czy ułatwi kontakt z rolni-
kami?
B.B.: Aplikacja to kolejne cyfrowe narzędzie 
stworzone przez Agencję, służące załatwianiu w 
niej spraw bez konieczności udawania się do 
urzędu. Co ważne, korzystanie z aplikacji będzie 
dobrowolne. 
Za pomocą nowej aplikacji rolnik będzie mógł 
przesłać do ARiMR wymagane przez nią fotogra-
fie dokumentów lub zdjęcia swoich gruntów i 
upraw potrzebne np. do weryfikacji wniosku o 
dopłaty obszarowe. Zbędne staną się papierowe 
pisma, wezwania jak i odpowiedzi na nie lub 
osobiste stawienie się w urzędzie. Skróci się za-
tem czas obiegu korespondencji, ograniczone zo-
staną koszty papieru i przesyłek, zmniejszy się 
także liczba kontroli na miejscu przeprowadza-
nych w gospodarstwach rolników przez pracow-
ników Agencji. W konsekwencji zyska rolnik    

Sprawdź, o jakie dofinansowanie 
możesz się ubiegać
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 korzystanie z mobilnej aplikacji przyspieszy 
ocenę jego wniosku i wydanie decyzji, a tym sa-
mym wypłatę pieniędzy. 
W praktyce rolnik otrzyma na smartfona informa-
cję od ARiMR o potrzebie np. wykonania zdjęcia 
działki. Kolejnym krokiem jest zalogowanie się do 
aplikacji - docelowo odbywać się to będzie za po-
mocą danych z eWnioskuPlus. Następnie wcho-
dzi w przesłane mu przez pracownika ARiMR za-
danie, w ramach którego został poproszony o wy-
konanie zdjęcia. W zadaniu znajdzie szczegółową 
instrukcję, co za pośrednictwem telefonu ma sfo-
tografować, ile zdjęć zrobić, z jakiego miejsca na 
polu i w jakim kierunku ma wykonać fotografię, 
która będzie geotagowana, czyli będzie zawierać 
dane o współrzędnych geograficznych. Na koniec 
zrobione przez siebie zdjęcia rolnik przesyła za 
pośrednictwem aplikacji do Agencji, gdzie nastę-

puje ocena poprawności ich wykonania.    
T.S.: Proszę powiedzieć kilka słów o cie-
kawych projektach, które realizuje 
ARiMR na terenie powiatu częstochow-
skiego?
B.B.: Dzisiaj mieszkańcy powiatu częstochow-
skiego mogą obserwować na polach i w gospo-
darstwach wiele nowoczesnych maszyn rolni-
czych, które są wyposażone w innowacyjne tech-
nologie. Rolnicy inwestują w sprzęt i technologie. 
Dzięki wsparciu Agencji w ostatnich latach poja-
wiło się wiele nowoczesnych obór i chlewni z 
kompleksowym wyposażeniem. Nowinką inwe-
stycji z ostatnich lat cieszącą się zainteresowa-
niem są licznie powstające instalacje fotowolta-
iczne na budynkach gospodarskich.

T.S.: Dziękuję za rozmowę. 
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- Wszyscy rolnicy uprawnieni o 
uzyskania wsparcia z powodu 
strat wywołanych ubiegłorocz-
ną suszą, takie wsparcie otrzy-
mają – zapowiedział minister 
rolnictwa i rozwoju wsi Jan 
Krzysztof Ardanowski.

Rada Ministrów przyjęła rozporzą-
dzenie zmieniające rozporządzenie 
w sprawie szczegółowego zakresu i 
sposobów realizacji niektórych za-
dań Agencji Restrukturyzacji i Mo-
dernizacji Rolnictwa.
Rząd chce przeznaczyć pomoc dla 
rolników, którym zagraża utrata 
płynności finansowej w związku z 
COVID–19 oraz brakiem wypłaty po-
mocy w formie dotacji w związku 
z  wystąpieniem w 2019 r. suszy, hu-
raganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub powo-
dzi. Wsparcie będzie dotyczyło rolni-
ków, którzy nie otrzymali pomocy w 
formule pomocy de minimis w związ-

ku z niekorzystnymi zjawiskami at-
mosferycznymi, w tym suszy, w 2019 
r. - Chcemy pomóc producentom rol-
nym, ponieważ wielu z nich znalazło 
się w trudnej sytuacji finansowej wy-
nikającej m.in. z ograniczeń handlo-
wych i brakiem rynków zbytu w   
związku z epidemią COVID-19 – in-
formują przedstawiciele resortu rol-
nictwa. - W szczególnie trudnej sytu-
acji znajdują się producenci, którzy 
nadal odczuwają skutki finansowe 
ubiegłorocznych niekorzystnych zja-
wisk atmosferycznych, w tym suszy i 
nie mogą otrzymać wnioskowanej 
pomocy z uwagi na wyczerpanie się 
krajowego limitu pomocy de mini-
mis w 2020 r. - dodają.

Pomoc zostanie 
przeznaczona dla 
producentów rolnych:

- w których gospodarstwie szkody w 
uprawach rolnych spowodowane 
wystąpieniem w 2019 r. suszy, hura-
ganu, gradu, deszczu nawalnego, 
przymrozków wiosennych lub po-
wodzi, objęły co najmniej 30 proc. 
danej uprawy;

- którzy złożyli wniosek o udzielenie 
pomocy w związku z wystąpieniem 
niekorzystnych zjawisk atmosferycz-
nych, w tym suszy, w 2019 r. w for-
mule  de minimis, ale nie otrzymali 
jej z powodu wyczerpania się krajo-
wego limitu pomocy de minimis w 
2020 r.;

Pomoc dla 
rolników

- którym zagraża utrata płynności fi-
nansowej w związku z ograniczenia-
mi na rynku rolnym dotyczącymi CO-
VID–19 oraz niewypłaceniem pomo-
cy de minimis.

 Pomoc będzie udzielana na wnio-
sek producenta rolnego złożony 
do biura powiatowego Agencji 
Restrukturyzacji i Modernizacji 
Rolnictwa właściwego ze względu 
na miejsce zamieszkania alb sie-
dzibę producenta rolnego.

 ● Aby uprościć warunki ubiegania się o 
pomoc, utrata płynności finansowej 
będzie potwierdzana przez produ-
centa rolnego wyłącznie na pod-
stawie jego oświadczenia.

 ● Wsparcie będzie wypłacone w wyso-
kości należnej producentowi pomocy 
w związku z  wystąpieniem w 2019 r. 
suszy, huraganu, gradu, deszczu na-
walnego, przymrozków wiosennych 
lub powodzi.
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300 tys. zł na odtworzenie 
potencjału gospodarstwa

Przetwórstwo 
rybne:  
rusza nabór  
wniosków
Zakłady przetwórstwa rybnego to kolejny 
adresat, po armatorach statków rybac-
kich, do którego trafi pomoc rekompensu-
jąca straty gospodarcze wynikające z epi-
demii COVID-19, wypłacana ze środków 
Programu Operacyjnego „Rybactwo i Mo-
rze”. Agencja Restrukturyzacji i Moderni-
zacji Rolnictwa ogłosiła pierwszy z trzech 
planowanych naborów wniosków o wspar-
cie dla tej branży. Odbędzie się on w termi-
nie 31 lipca – 6 sierpnia.

O pomoc, która jest realizowana w ramach dzia-
łania „Przetwarzanie produktów rybołówstwa i 
akwakultury”, mogą ubiegać się zakłady prze-
twórstwa rybnego, działające jako mikro, małe 
lub średnie przedsiębiorstwa.
Jest ona przyznawana w formie wypłaty premii – 
określonej w umowie o dofinansowanie, na re-
alizację operacji w zakresie wsparcia kapitału ob-
rotowego – w wysokości 5 proc. rocznego przy-
chodu netto.

Rolnicy, którzy ponieśli w gospo-
darstwach straty spowodowane 
klęskami żywiołowymi bądź wy-
stąpieniem afrykańskiego pomo-
ru świń, mają czas do 31 sierpnia, 
by złożyć wnioski i skorzystać ze 
wsparcia finansowego w ramach 
PROW na lata 2014-2020.

O pomoc w ramach działania „Inwe-
stycje odtwarzające potencjał pro-
dukcji rolnej” mogą ubiegać się rol-
nicy, którzy ponieśli straty spowo-
dowane przez co najmniej jedną z 
następujących klęsk żywiołowych: 
powódź, deszcz nawalny, suszę, 
przymrozki wiosenne, ujemne skut-
ki przezimowania, obsunięcie się 
ziemi, lawinę, grad, huragan, ude-
rzenie pioruna. Ponadto o wsparcie 
mogą wnioskować rolnicy, którym 
powiatowy lekarz weterynarii naka-
zał, w drodze decyzji, zabicie świń 
lub zniszczenie zwłok świń w celu 
zwalczania ASF.
Dotacje są dostępne dla tych, 
którzy ponieśli straty w roku, w któ-
rym jest składany wniosek o przy-
znanie pomocy lub w co najmniej 
jednym z dwóch lat poprzednich. 
Wysokość strat w uprawach rolnych, 
zwierzętach gospodarskich czy ry-
bach uprawniająca do starania się o 

pomoc musi wynieść co najmniej 30 
proc. średniej rocznej produkcji rol-
nej oraz straty te muszą dotyczyć 
składnika gospodarstwa, którego 
odtworzenie wymaga poniesienia 
kosztów kwalifikujących się do obję-
cia wsparciem.
Wysokość poniesionych strat, 
jakie powstały w gospodarstwie, 
określa komisja powołana przez 
wojewodę.
Natomiast w przypadku wstąpienia 
afrykańskiego pomoru świń o po-
moc mogą ubiegać się rolnicy, któ-
rym powiatowy lekarz weterynarii 
nakazał zabicie świń lub zniszczenie 
ich zwłok w celu zwalczania ASF, a w 
dniu wydania tej decyzji stanowiły 
one co najmniej 30 proc. świń będą-
cych w posiadaniu tego gospodarza.
Maksymalna kwota wsparcia, jaką 
można otrzymać, wynosi do 300 tys. 
zł, z tym że nie może przekroczyć 
ona poziomu 80 proc. kosztów kwa-
lifikowanych.
W przypadku wystąpienia klęsk 
żywiołowych, jeżeli zniszczony 
składnik gospodarstwa był ubezpie-
czony, wówczas wysokość pomocy 
pomniejsza się o kwotę odszkodo-
wania uzyskanego z tytułu jego ubez-
pieczenia. Ponadto, jeżeli rolnik nie 
zawarł umowy obowiązkowego 

ubezpieczenia upraw, a będzie ubie-
gał się o pomoc na odtworzenie 
plantacji chmielu, sadów, plantacji 
krzewów owocowych gatunków 
owocujących efektywnie dłużej niż 5 
lat, wówczas kwotę pomocy na od-
tworzenie tego składnika pomniej-
sza się o połowę.
Dotację na pokrycie strat spo-
wodowanych klęskami żywiołowymi 
można przeznaczyć na inwestycje 
odtwarzające zniszczone składniki 
gospodarstwa, np. na odtworzenie 
plantacji wieloletnich, sadów, odbu-
dowę zniszczonych budynków czy 
zakup nowych maszyn lub urządzeń 
rolniczych.
Z kolei rolnik, którego gospo-
darstwo zostało poszkodowane 
przez ASF, dotację może otrzymać 
na inwestycje, które nie są związane 
z produkcją świń.
Wnioski przyjmują oddziały regional-
ne ARiMR. Można je składać osobi-
ście, drogą elektroniczną lub reje-
strowaną przesyłką pocztową. 
Więcej informacji znajdziemy na por-
talu internetowym - www.arimr.gov.
pl lub uzyskamy dzwoniąc pod nu-
mer bezpłatnej infolinii -  tel. 800-38-
00-84 oraz w punktach informacyj-
nych w biurach powiatowych i od-
działach regionalnych ARiMR.

Kolejne nabory wniosków w ramach tego działania 
odbędą się we wrześniu i pod koniec bieżącego ro-
ku. Wnioski o dofinansowanie przyjmują oddziały 
regionalne ARiMR. Można je składać osobiście lub 
rejestrowaną przesyłką pocztową.
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Pod koniec czerwca po polskich dro-
gach jeździło 12 271 elektrycznych sa-
mochodów osobowych, z których 56% 
stanowiły pojazdy w pełni elektryczne 
(BEV, ang. battery electric vehicles) – 6 
837 szt., a pozostałą część hybrydy ty-
pu plug-in (PHEV, ang. plug-in hybrid 
electric vehicles) – 5 434 szt. Park elek-
trycznych pojazdów ciężarowych i do-
stawczych w analizowanym okresie 
zwiększył się do 606 szt. W dalszym 
ciągu rośnie też flota elektrycznych 
motorowerów i motocykli, która na 
koniec czerwca osiągnęła liczbę 7 342 

szt. – Pomimo wciąż niskiej  bazy, wy-
raźnie widać, że przyrosty w parku sa-
mochodów elektrycznych BEV są co-
raz większe – mówi Jakub Faryś, Pre-
zes PZPM. - Konsekwentnie rośnie też 
popularność hybryd typu plug-in, co 
świadczy, że klienci chętnie kupują sa-
mochody, które w mieście mogą mieć 
walory samochodu elektrycznego – 
przyjaznego środowisku – ale jedno-
cześnie dają pełen komfort podróżo-
wania na dalekich trasach – zaznacza.
Przy tej okazji przypominamy, że 
NFOŚiGW uruchomił trzy programy 
wsparcia elektromobilności. To za ich 
sprawą można sięgnąć po dofinanso-
wanie na zakup „elektryka”. 

Zielony samochód
Program jest skierowany do osób fi-
zycznych. Wsparcie zakupu pojazdów 
o  napędzie wyłącznie elektrycznym 
wykorzystywanych do celów prywat-
nych ma służyć obniżeniu zużycia 

energii i paliw w transporcie, co służy 
zmniejszeniu zanieczyszczenia powie-
trza.
Program przewiduje możliwość dofi-
nansowania zakupu nowych pojaz-
dów kategorii M1, wykorzystujących 
do napędu wyłącznie energię elek-
tryczną akumulowaną przez podłącze-
nie do zewnętrznego źródła zasilania.
Samochód nie może być wykorzysty-
wany do prowadzenia działalności go-
spodarczej, w tym rolniczej.
Dofinansowanie może wynieść do 
15% kosztów kwalifikowanych przed-
sięwzięcia, jednak nie więcej niż 18 750 
zł. Koszt zakupu pojazdu elektryczne-
go nie może przekroczyć 125 000 zł.

eVAN
Program skierowany jest do przedsię-
biorców zdecydowanych na zakup 
elektrycznych samochodów dostaw-
czych (kategoria N1). Przewidziano do-
tacje do 30% kosztów kwalifikowanych 

(do 70 tys. zł) na zakup/leasing pojaz-
dów elektrycznych oraz do 50% kosz-
tów kwalifikowanych, lecz nie więcej 
niż 5 tys. zł na nabycie punktu ładowa-
nia o mocy do 22kW – kosztów kwalifi-
kowanych, które zostaną poniesione 
po 1 stycznia 2020 r.

Koliber
To wsparcie na zakup/leasing elek-
trycznych taksówek (kategoria M1) 
oraz ładowarek domowych typu wall 
box. Pilotaż skierowany jest do mikro, 
małych lub średnich przedsiębiorców, 
posiadających licencję na przewóz 
osób w transporcie drogowym. Wnio-
skodawcy mogą ubiegać się o dotację 
do 20% kosztów kwalifikowanych 
(maksymalnie 25 tys. zł, przy maksy-
malnym koszcie kwalifikowanym za-
kupu i montażu punktu ładowania 150 
tys. zł) lub pożyczkę. Okres kwalifiko-
walności kosztów liczy się od 1 stycz-
nia 2020 r.

Dofinansowanie

Coraz więcej „elektryków”
Z końca czerwca w naszym 
kraju było zarejestrowanych 
łącznie 12 271 samochodów 
osobowych z napędem elek-
trycznym. W pierwszym pół-
roczu przybyło ich 3 275 sztuk. 
To  65% więcej niż w analo-
gicznym okresie ubiegłego 
roku – wynika z Licznika Elek-
tromobilności, uruchomionego 
przez PSPA oraz PZPM.
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