
Prezes Rady Ministrów  

Pan Mateusz Morawiecki 

w związku z unieważnieniem konkursu „Czyste Powietrze Pomorza” (edycja 2018) 

ogłoszonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w 

Gdańsku w dniu 02.02.2018r. zwracamy się z oficjalną prośbą o zajęcie stanowiska w 

poruszanej kwestii.  Mając na uwadze ważny interes społeczny przedmiotowego konkursu 

oraz jego specyfikę wyrażoną w znacznym udziale finansowym mieszkańców uważamy za 

zasadne wystąpienie z oficjalnym pismem z żądaniem zabezpieczenia dofinansowania 

modernizacji źródeł ciepła. 

Konkurs „Czyste powietrze Pomorza” był jedynym tego typu konkursem skierowanym do 

samorządów wspierających ekologiczne postawy mieszkańców. Zyskał on szerokie 

zainteresowanie mieszkańców, przez co mógłby być wzorem dla innych województw. 

Wspólna praca samorządów i operatora konkursu sprawiła, że program stał się 

najważniejszym punktem popularyzacji postawy ekologicznej. Jedną decyzją o anulowaniu 

konkursu, WFOŚiGW stracił zaufanie wypracowywane przez lata. Faktem jest, że po 

złożeniu wniosków przez gminy nie zaistniały żadne przesłanki uzasadniające potrzebę 

anulowania konkursu, a skutki politycznej i propagandowej decyzji odczują mieszkańcy 

naszych gmin. Podkreślić należy, że wiele prac związanych z modernizacją źródeł ciepła musi 

być wykonanych przed samą fizyczną wymianą pieca, jak np. opracowywanie projektu czy 

uzyskanie pozwolenia na budowę w przypadku pieców gazowych. Decyzja o zrezygnowaniu 

z programu wojewódzkiego w celu przekazania środków na program krajowy jest 

niezrozumiała. Taki sposób działania, nie znany dotąd z innych konkursów 

współfinansowanych ze źródeł zewnętrznych nie może mieć miejsca. W naszej opinii jest to 

działanie nie posiadające żadnego uzasadnienia, deprecjonujące dobry wizerunek gminy w 

oczach mieszkańców. Stąd też należy przyjąć, że zasada wzajemnego zaufania została w tym 

wypadku poważnie naruszona. Dodatkowo ogłaszanie informacji o unieważnieniu konkursu 

dopiero w dniu planowanej publikacji wyników, uważamy za chęć poniżenia samorządu. Czy 

piece zakupione za pieniądze z programu rządowego będą bardziej ekologiczne od tych 

zakupionych za pieniądze z środków WFOŚiGW? Czy dostatecznym uzasadnieniem dla 

mieszkańca, który zamierzał wymienić źródło ciepła na bardziej ekologiczne może być chęć 

realizacji bliżej nieznanego programu rządowego? Czy istnieje przekonanie, że podjęta 

decyzja nie wpłynie na zaufanie mieszkańców do jakichkolwiek programów prowadzonych 

przez fundusz? Wreszcie należy zapytać na jakich zasadach w nowym programie mieszkańcy 

będą mogli zrealizować swoje inwestycje? Czy nie będą to warunki gorsze od 

dotychczasowych? 

 

Żądamy gwarancji dla mieszkańców: 

1. Dofinansowania w wysokości 30% do prac wykonanych od dnia 29.06.2018 r. 

zgodnie z założeniami programu „Czyste powietrze Pomorza” (edycja 2018), dla 

mieszkańców, którzy złożyli wnioski, 



2. Niezwłocznego uruchomienia programu rządowego „Czyste powietrze”. 

 

Z poważaniem 

 

 

 

 

 

Otrzymują: 

1. Prezes Rady Ministrów Pan Mateusz Morawiecki, 

2. Prezes Zarządu WFOŚiGW w Gdańsku Pan Maciej Kazienko, 

3. a.a. 


