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Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej jest instytucją powołaną 
na mocy ustawy Prawo ochrony środowiska, finansującą przedsięwzięcia związane z szeroko 

rozumianą ochroną środowiska. 

WFOŚiGW posiada status samorządowej osoby prawnej.

Finansowanie zadań proekologicznych odbywa się zgodnie z: 

„Zasadami udzielania i umarzania pożyczek oraz trybem 
i zasadami udzielania i rozliczania dotacji ze środków 
WFOŚiGW w Poznaniu”, 

 Kryteriami wyboru przedsięwzięć, 

 Listą Przedsięwzięć Priorytetowych,

 Regulaminami Naborów Wniosków.



RODZAJE POMOCY:

 Pożyczki umarzalne i nieumarzalne na przedsięwzięcia inwestycyjne

 Uzupełnienie finansowania projektów wspartych ze środków UE (pożyczki
zwrotne);

 Dotacje;

 Programy Priorytetowe:

 Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla budynków mieszkalnych
jednorodzinnych „OZE – 2017”;

 Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych „Termo – 2017”;

 Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach mieszkalnych
„Piecyk – 2017”;

 LED – Oświetlenie Energooszczędne.

 Dopłaty do oprocentowania kredytów udzielanych przez banki

Wielkość pomocy uzależniona jest od wielkości efektu ekologicznego.



Warunki dofinansowania – Pożyczki

Dla przedsięwzięć dofinansowanych wyłącznie ze środków krajowych:

 Oprocentowanie 0,5 stopy redyskonta weksli, nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym;

 Oprocentowanie w wysokości 1% w stosunku rocznym, w przypadku pożyczek nieumarzalnych, 
których spłata zabezpieczenia jest gwarancją bankową, poręczeniem udzielonym przez bank lub 

blokadą środków na rachunku bankowym;

 Maksymalny okres trwania pożyczki – 15 lat; 

 Karencja w spłacie pożyczki- nie dłuższa niż 1 rok od daty zakończenia przedsięwzięcia;



Warunki dofinansowania – Pożyczki (2)

Dla przedsięwzięć dofinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi:

 Maksymalny okres trwania pożyczki – 15 lat;

 Pożyczka zwrotna w całości;

Dla przedsięwzięć współfinansowanych ze środków zagranicznych niepodlegających zwrotowi, 

w formie pożyczki płatniczej do czasu refundacji środków:

 Oprocentowanie pożyczki wznosi 0,5 stopy redyskonta weksli w stosunku rocznym liczone od 
niespłaconych kwot kapitału, lecz nie mniej ni 3% w stosunku rocznym;

 Maksymalny okres trwania pożyczki – 36 miesięcy od daty zakończenia finansowej realizacji 
projektu, na który została zawarta umowa o dofinansowanie ze środków zagranicznych nie 

podlegających zwrotowi;



Warunki dofinansowania – Pożyczki (3)

 Środki finansowe są przyznawane po rozpatrzeniu wniosku, złożonego na 
obowiązującym w danym roku formularzu, na podstawie umowy cywilno –
prawnej;

 Pożyczki oprocentowane są od dnia uruchomienia środków;

 Wysokość pożyczki nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia;

 Dofinansowanie może być udzielone na przedsięwzięcie, które nie zostało
zakończone przed dniem złożenia wniosku;

 Podatek VAT nie stanowi kosztu przedsięwzięcia (jeżeli istnieje prawna
możliwość jego odliczenia lub odzyskania).



Warunki dofinansowania – Pożyczki (4)

 Dofinansowaniem objęte są wyłącznie fabrycznie nowe materiały i urządzenia;

 Efekt ekologiczny należy uzyskać w ciągu 3 lat od zakończenia przedsięwzięcia;

 Niedozwolone jest podwójne finansowanie przedsięwzięcia;

 Prawne zabezpieczenie spłaty pożyczki

(Obowiązkowe: weksel „in blanco”.

Pozostałe: gwarancja bankowa, ubezpieczenie spłaty pożyczki, poręczenie
wekslowe, poręczenie cywilne, kaucja, hipoteka i inne...);

 Beneficjent jest zobowiązany udzielić co najmniej dwóch zabezpieczeń pożyczki
(wartość minimalna zabezpieczenia innego niż weksel powinna być równa
kwocie pożyczki powiększonej o 30%);



Umorzenia

 Pożyczka umarzalna do 15% - JST lub ich związki, spółki prawa handlowego w których kapitał 

publiczny posiada nie mniej niż 51% udziałów, SP ZOZ, publiczne uczelnie wyższe, podmioty prawne 

związków wyznaniowych, Lasy Państwowe, Spółki wodne, organizacje pożytku publicznego, 

państwowe lub samorządowe instytucje kultury;

 Pożyczka umarzalna do 25% - podmioty wyżej wymienione – do 31.08.2017 r. (komplet 

wymaganych dokumentów do Umowy);

 Pożyczka umarzalna do 30% - JST lub ich związki na obszarze Parku Krajobrazowego lub Natura 

2000;

 Pożyczka umarzalna do 10% - Na budowę ciepłowniczych sieci przesyłowych; Na budowę kanalizacji

deszczowej bez systemów retencyjnych; Na poprawę jakości wody przeznaczonej do spożycia przez

ludzi; Na realizację przedsięwzięć nie objętych Listą przedsięwzięć priorytetowych; Dla podmiotów

nie objętych innymi wysokościami umorzenia (np. przedsiębiorcy);

 Pożyczka umarzalna do 40% - Na przedsięwzięcia związane z obszarami mogącymi stwarzać lub

stwarzającymi poważne zagrożenie dla środowiska, realizowane przez JST lub ich związki oraz na

przedsięwzięcia realizowane na podstawie odrębnych Programów Priorytetowych.



Warunki umorzenia

 Terminowe zakończenie przedsięwzięcia;

 Osiągnięcie planowanych efektów, tj. efektu ekologicznego / energetycznego 
i efektu rzeczowego;

 Zatwierdzenie końcowego rozliczenia pożyczki;

 Terminowa spłata rat i odsetek, 

 Wywiązywanie się z obowiązku uiszczania opłat za korzystanie ze środowiska i 
administracyjnych kar pieniężnych za przekroczenie lub naruszenie warunków 
korzystania ze środowiska przez pożyczkobiorcę i jednostki wnoszące w jego 

imieniu opłaty i kary;

 Złożenie przez Beneficjenta pisemnego wniosku o umorzenie.



Warunki dofinansowania – Dotacje
 Na przedsięwzięcia nieinwestycyjne, w tym edukację ekologiczną;

 Przedsięwzięcia inwestycyjne w obiektach ochrony zdrowia, profilaktyki zdrowotnej,
pomocy społecznej, oświaty, szkolnictwa wyższego, kultury, kultury
fizycznej i turystyki, straży pożarnej,
realizowane przez: podmioty prawne związków wyznaniowych, organizacje pożytku
publicznego, państwowe lub samorządowe instytucje: służby zdrowia, opieki
społecznej, szkolnictwa wyższego, kultury; jednostki samorządu terytorialnego,
jednostki organizacyjne straży pożarnej;

 Przedsięwzięcia inwestycyjne - do 50% kosztów przedsięwzięcia;

 Przedsięwzięcia pozostałe - do 95% kosztów przedsięwzięcia;

 W przypadku braku możliwości dofinansowania przedsięwzięcia w formie dotacji,
Fundusz może na to przedsięwzięcie udzielić pożyczki umarzalnej do wysokości 40%
kosztów przedsięwzięcia;

 Podmioty realizujące przedsięwzięcia finansowane w formie dotacji ze środków
Funduszu, mogą uzyskać na to samo przedsięwzięcie pożyczkę nieumarzalną dla
zbilansowania środków.



LED  Oświetlenie Energooszczędne

Beneficjenci:

 Jednostki samorządu terytorialnego i ich związki, spółdzielnie i wspólnoty
mieszkaniowe, państwowe lub samorządowe ZOZ, spółki prawa handlowego
w których JST posiada co najmniej 51% udziałów.

Rodzaje przedsięwzięć: Modernizacja i rozbudowa oświetlenia zewnętrznego

Warunki dofinansowania:

 Pożyczka z możliwością umorzenia do 40%;

 Intensywność dofinansowania do 100% kosztów kwalifikowanych;

 Oprocentowanie 0,5 s.r.w., nie mniej niż 2,8% w stosunku rocznym;

 Maksymalny okres trwania umowy pożyczki wynosi 15 lat od daty jej
zawarcia;

 Karencja w spłacie: nie dłuższa niż 1 rok od zakończenia przedsięwzięcia.



Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii dla 
budynków mieszkalnych jednorodzinnych „OZE – 2017”

Rodzaje przedsięwzięć:
Budowa systemów zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną, tj. zakup i montaż instalacji o mocy
do 40 kW:
 systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła;
 systemów fotowoltaicznych;
 kolektorów słonecznych;
małych elektrowni wiatrowych;
 systemów wentylacyjnych i klimatyzacyjnych z odzyskiem ciepła (rekuperacja).

Nabór wniosków: od dnia 10 - 23 stycznia 2017 r., planowany w latach kolejnych

 Forma pomocy: Pożyczka z możliwością umorzenia do 30%;
 Oprocentowanie w wysokości 1% w stosunku rocznym;

Kryteria oceny wniosków:

Kryterium podstawowe: Efektywność ekologiczna
(Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia [zł] / Redukcja lub uniknięcie emisji CO2 [Mg/rok])

Kryterium dodatkowe: Efektywność ekonomiczna
(Koszt kwalifikowany przedsięwzięcia [zł] / 

Powierzchnia budynku mieszkalnego objętego przedsięwzięciem [m2]) 



Termomodernizacja budynków mieszkalnych jednorodzinnych 
„Termo – 2017”

Prace termomodernizacyjne w budynkach jednorodzinnych wybudowanych przed rokiem 1999, tj.
przed datą wejścia w życie Ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz. U. 1998
nr 162, poz. 1121), w tym:

 ocieplenie ścian zewnętrznych;

 dachów, stropodachów;

 podłóg na gruncie;

 stropów nad/pod nieogrzewanymi pomieszczeniami;

 wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, bram garażowych.

Elementem uzupełniającym wskazane prace mógł być również zakup i montaż mikroinstalacji (o
mocy do 40 kW) w zakresie odnawialnych źródeł energii oraz modernizacja/wymiana źródła ciepła
wraz z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u.,

 Beneficjenci: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania budynkiem mieszkalnym
jednorodzinnym.

 Forma pomocy: Pożyczka z możliwością umorzenia do 30%;

 Oprocentowanie w wysokości 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 2,8% w stosunku 
rocznym;

 Nabór trwał od 20 – 31 marca 2017 r. Planowany w latach kolejnych.



Wymiana źródła ciepła w budynkach jednorodzinnych i lokalach 
mieszkalnych „Piecyk – 2017”

Pomocą finansową może być objęta modernizacja/wymiana źródła ciepła wraz

z ewentualną modernizacją/wymianą instalacji c.o. i c.w.u., obejmująca zakup i montaż:

 kotłów olejowych,

 kotłów gazowych,

 kotłów gazowo-olejowych,

 ogrzewania elektrycznego,

 wymiennika ciepła,

 kotłów na paliwa stałe, przy czym, w przypadku kotłów opalanych paliwami stałymi,
muszą one spełniać następujące warunki:

 posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012 „Kotły grzewcze - Część
5: Kotły grzewcze na paliwa stałe z ręcznym i automatycznym zasypem paliwa o
mocy nominalnej do 500 kW - Terminologia, wymagania, badania i oznakowanie”
lub równoważną, wydany przez właściwą jednostkę certyfikującą,

 spełniać wymagania klasy 5.

Beneficjenci: osoby fizyczne, posiadające prawo do dysponowania budynkiem
mieszkalnym jednorodzinnym lub lokalem mieszkalnym.



Nabór wniosków:

planowany w drugiej połowie sierpnia 2017 r. (16 sierpnia)

 Forma pomocy: Pożyczka z możliwością umorzenia do 40%;

 Oprocentowanie w wysokości 0,5 s.r.w. w stosunku rocznym, lecz nie mniej niż 
2,8% w stosunku rocznym;

 Minimalny okres spłaty: 2 lata od wypłaty ostatniej transzy;

 Maksymalny okres trwania umowy: 15 lat od daty zawarcia;

Kryteria oceny wniosków:  kolejność zgłoszeń.

 W przypadku likwidacji kotłów węglowych, miałowych, koksowych dodatkowo
należy przedłożyć dokument przyjęcia odpadów przez punkt skupu złomu lub
dokument z przekazania kotła do unieszkodliwienia. W uzasadnionych
przypadkach możliwe jest odstąpienie od wskazanego warunku, przy czym
konieczne jest odłączenie pieca od przewodu kominowego.



 Pomocą finansową w ramach Programu nie mogą być objęte budynki wykorzystywane
sezonowo, np. domki letniskowe;

 Pomocy finansowej nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia
wniosku w Funduszu;

 Wysokość pożyczki nie może przekraczać 100% kosztów kwalifikowanych
przedsięwzięcia;

 Beneficjent zobowiązany jest do utrzymania trwałości przedsięwzięcia, rozumianej jako
utrzymanie inwestycji oraz nie poddanie jej znaczącej modyfikacji, przez okres 3 lat
od zakończenia przedsięwzięcia, zgodnie z warunkami określonymi w umowie;

 Niedozwolone jest podwójne finansowanie przedsięwzięcia;

 Fundusz może przeprowadzić kontrolę prawidłowości realizacji przedsięwzięcia

i wykorzystania środków z udzielonej pożyczki w trakcie obowiązywania umowy.



Ponadto Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Poznaniu wspiera

inwestycje realizowane przez osoby fizyczne w formie dopłat do kredytów bankowych udzielanych

przez Bank Ochrony Środowiska i Banki Spółdzielcze w ramach trzech linii kredytowych:

Linia nr 1 – Modernizacja systemów grzewczych w celu ograniczenia emisji zanieczyszczeń do

powietrza

Linia nr 2 – Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków i przyłączy kanalizacyjnych

Linia nr 3 – Inwestycje w zakresie odnawialnych źródeł energii

Przedmiotem kredytowania będą przedsięwzięcia polegające na:

 modernizacji systemów grzewczych, powodujące ograniczenie emisji zanieczyszczeń do

powietrza, w tym zakup i montaż: kotłów olejowych, gazowych, gazowo-olejowych, ogrzewania

elektrycznego, wymiennika ciepła;

 zakupie i instalacji systemów grzewczych z zastosowaniem pomp ciepła;

 zakupie i instalacji systemów wentylacyjnych z odzyskaniem ciepła (rekuperacja);

 zakupie i instalacji systemów zaopatrzenia w energię elektryczną poprzez instalację ogniw

fotowoltaicznych;



Dotacja na częściową spłatę kapitału wynosi do 40% kosztów kwalifikowanych kredytu, 

jednak nie więcej niż 8 000 zł na jedno przedsięwzięcie. 

Wszelkich informacji na temat warunków udzielenia dopłat do kredytu i dopłat do oprocentowania, udziela Bank
Ochrony Środowiska S.A.:

Oddział w Poznaniu, tel. kom. 515-011-635

Oddział w Ostrowie Wlkp., tel. kom 515-111-404

Lista Banków Spółdzielczych biorących udział w programie:

 Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie, ul. Turecka 10, 62-709 Malanów

 Bank Spółdzielczy w Siedlcu, ul. Zbąszyńska 25, 64-212 Siedlec

 Bank Spółdzielczy w Kłodawie, ul. Krępa 2, 62-650 Kłodawa

 Powiatowy Bank Spółdzielczy we Wrześni, ul. Warszawska 36, 62-300 Września

 Spółdzielczy Bank Ludowy w Złotowie, al. Piasta 46, 77-400 Złotów

 Bank Spółdzielczy w Pleszewie, ul. Kraszewskiego 11, 63-300 Pleszew

 Bank Spółdzielczy w Kościanie, Rynek 23, 64-000 Kościan

 Bank Spółdzielczy w Gnieźnie, ul. Dąbrówki 19, 62-200 Gniezno

 Bank Spółdzielczy we Wronkach, ul. Poznańska 50, 64-510 Wronki

 Ludowy Bank Spółdzielczy w Obornikach, ul. Powstańców Wielkopolskich 5, 64-600 Oborniki

 Bank Spółdzielczy we Włoszakowicach, ul. K. Kurpińskiego 29a, 64-140 Włoszakowice

 Bank Spółdzielczy w Dobrzycy, ul. Nowa 2, 63-330 Dobrzyca

 Spółdzielczy Bank Ludowy w Skalmierzycach, ul. Bankowa 1, 63-460 Nowe Skalmierzyce

 Bank Spółdzielczy w Lipce, ul. Kościuszki 35, 77-420 Lipka



Dziękuję za uwagę

Magdalena Żelichowska

magdalena.zelichowska@wfosgw.poznan.pl

61-845-62-44

www.wfosgw.poznan.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl
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