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PGNiG Obrót Detaliczny
– zawsze blisko klienta
 Jesteśmy liderem rynku gazu w Polsce

 Dbamy o bezpieczeństwo energetyczne Polaków

 Dbamy o bliskie relacje z naszymi Klientami

Proekologiczne działania
Spółka PGNiG Obrót Detaliczny od kilku lat angażuje się w działania, 
których celem jest walka ze smogiem: 

 „Rodzice i dzieci, powietrze bez śmieci”

 „Dofinansowanie nawet do 3000 zł” 

 „Przełącz się na gaz”

 „Fotowoltaika dla firm” 

 ,,Prosto po czyste powietrze”



Dlaczego gaz ziemny?
 Komfortowy i ekonomiczny

 Bezpieczny

 Bez czadu

 Bez ryzyka

 Bezpiecznie

 Przyjazny środowisku

 Zdrowe powietrze

 Czystszy dom i mieszkanie

 Wspólne dobro 

Zalety użytkowania 
paliwa gazowego 
 Zerowa emisyjność pyłów

 Nowoczesne kotły gazowe

 Efektywność energetyczna

 Efektywne sterowanie

 Brak emisji zanieczyszczeń w swoim otoczeniu

 Spore oszczędności



Rola PGNiG Obrót Detaliczny
w programie ,,Czyste Powietrze”
 PGNiG Obrót Detaliczny oraz 

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej 
podpisały porozumienie o współpracy 
w zakresie wsparcia programu „Czyste 
Powietrze”.

 Celem porozumienia jest 
usprawnienie procesu przyznawania 
dofinansowania na wyminę 
przestarzałych źródeł ciepła, tzw. 
kopciuchów, w ramach programu 
„Czyste  Powietrze”.

 Dzięki porozumieniu NFOŚiGW uzyskuje informację o dostępie do sieci gazowej 
konkretnej nieruchomości, co przyspiesza weryfikację wniosków.



Program 
„Prosto po 
czyste powietrze”

W lipcu 2021 r. Polskie 
Górnictwo Naftowe i 
Gazownictwo Obrót 
Detaliczny rozpoczął 
kolejne wspólne działanie 
na rzecz czystego 
powietrza.



Program „Prosto po czyste powietrze”



Z pomocą PGNiG Obrót Detaliczny poradzisz sobie z łatwością 
z wymianą pieca – być może łatwiej niż z szeregiem innych wyzwań, 
przed którymi stajesz na co dzień.

Program „Prosto po czyste powietrze”



Plakaty do gmin A1 i A3

Ulotki – dystrybucja materiałów do JST 

Program „Prosto po czyste powietrze”



Billboardy

Program „Prosto po czyste powietrze”

Siatka wielkoformatowa w centrum Katowic

Witryny wybranych BOK



FB, IG, LI, TT

Program „Prosto po czyste powietrze”

Spotify, Apple Podcast, 
Google Podcast, Youtube

Podcast



Wniosek o określenie 
warunków przyłączenia  

Upoważnienie

Warunki przyłączenia do 
sieci gazowej

Wniosek o zawarcie 
umowy o przyłączenie do 

sieci gazowej

Umowa o przyłączenie 
do sieci gazowej

Możliwość  zawarcia 
Umowy Kompleksowej.

Jak zostać klientem?



Realizacja umowy o 
przyłączenie do sieci 

gazowej

Projektowanie i budowa 
instalacji wewnętrznej, 

montaż urządzeń

Umowa kompleksowa 
dostarczania paliwa 

gazowego

Uruchomienie dostarczania 
paliwa gazowego

Jak zostać klientem?
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Jak zostać klientem?
Druki wniosków o OWP zawierają opcję niezwłocznego 
zawarcia UP.

Wnioski o OWP dotyczą:

 Budowy nowego przyłącza gazowego,

 Zwiększenia mocy przyłączeniowej i zmiany WP 
(dla obecnych Klientów),

 Modernizacji/rozbudowy istniejącej instalacji gazowej,

 Zapytania o możliwość przyłączenia do sieci gazowej.

Każdy kompletny wniosek o OWP skutkuje wydaniem 
w odpowiednim terminie:

 Warunków przyłączenia do sieci gazowej lub

 Informacji o odmowie wydania warunków przyłączenia do sieci 
gazowej z przyczyn technicznych lub ekonomicznych lub

 Pisma o przedłużeniu terminu na wydanie decyzji.



• opłata ryczałtowa za budowę przyłącza o długości do 15 m – 2132,10 zł netto (2622,48 zł brutto)

• opłata za każdy metr przyłącza powyżej 15 m – 76,19 zł/m netto (93,71 zł brutto)

Przyłączenie do sieci – do granicy posesji

• zróżnicowanie cen w zależności od zakresu inwestycji 

Budowa instalacji wewnętrznej

Odległości sieci gazowej i instalacji od:
 Sieci doprowadzającej wodę – 1,5 m,
 Sieci elektrycznej – 0,5 m,
 Linii drzew – 1,5 m,
 Sieci sanitarnej – 2,0 m.

Ważne informacje
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Składanie wniosków 
w programie „Czyste 
Powietrze”
 Przez Portal Beneficjenta 

– aplikację internetową na stronie 
właściwego wfośigw.

 Przez serwis gov.pl.

 Za pośrednictwem banków, które 
przystąpiły do programu.

Dodatkowa możliwość:

 Przez aplikację API-GWD  na stronie 
internetowej Partnera.



Co to jest API?

 API (Application Programming Interface) 
– Interfejs Programowania Aplikacji.

 Interfejsy API służą do łączenia aplikacji, dzięki 
czemu mogą one wykonać zaprojektowaną 
funkcję, która zwykle polega na udostępnianiu 
danych i wykonywaniu zdefiniowanych 
procesów. Interfejsy programowania aplikacji 
działają jako pośrednik, pozwalając 
programistom na budowanie nowych interakcji 
pomiędzy różnymi aplikacjami, z których 
korzystają osoby prywatne i firmy. 



Aplikacja API-GWD

 Aplikacja wykorzystywana przez Partnera pozwalająca na 
złożenie wniosku o dofinansowanie w ramach programu 
„Czyste Powietrze” bezpośrednio ze strony www Partnera, 
za pośrednictwem interfejsu programistycznego 
udostępnionego przez Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

 GWD – generator wniosków o dofinansowanie w NFOŚiGW.

Partner
 Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą. 

 Osoba prawna.

 Jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości 
prawnej.



Proces uzyskania dostępu do 
API-GWD Czyste Powietrze

Złożenie wniosku o uzyskanie dostępu na wzorze, z podpisem  
elektronicznym.

Weryfikacja formalna wniosku.

Przystąpienie Partnera do umowy powierzenia 
przetwarzania danych osobowych według wzoru.

Przyznanie dostępu do środowiska testowego API-GWD 
Czyste Powietrze na 3 miesiące (możliwość przedłużenia).

Przeprowadzenie testów w środowisku testowym API-GWD 
Czyste Powietrze przez Partnera.

Weryfikacja poprawności działania Aplikacji API-GWD 
prowadzona przez NFOŚiGW.

Przyznanie Partnerowi dostępu do API-GWD Czyste Powietrze.



Co umożliwia  API-GWD Czyste 
Powietrze?
 Przesłanie prawidłowo wypełnionego przez wnioskodawcę wniosku o 

dofinansowanie z programu „Czyste Powietrze”.

 Przesłanie wymaganych załączników do ww. wniosku.

 Przesłanie danych niezbędnych do automatycznego utworzenia konta w GWD.

 Formalne podpisanie i złożenie wniosku o dofinansowanie zgodnie z zasadami 
programu „Czyste Powietrze”.



Najważniejsze warunki korzystania
z API-GWG
 API-GWD Czyste Powietrze udostępniane jest nieodpłatnie.

 NFOŚiGW może pozbawić Partnera dostępu do API-GWD 
Czyste Powietrze w przypadkach określonych w regulaminie.

 Na stronie internetowej programu „Czyste Powietrze” 
(czystepowietrze.gov.pl) będzie znajdował się rejestr 
Partnerów.

 Z wybranymi Partnerami NFOŚiGW będzie zawierał odrębne 
porozumienie uzupełniające postanowienia regulaminu.

 Regulamin wraz z załącznikami (m.in. Dokumentacja i wzór 
wniosku) dostępny jest na stronie: 
czystepowietrze.gov.pl/api-gwd. 
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Pytania i odpowiedzi 

(dostępne w nagraniu wideo ze spotkania)
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Dziękujemy za uwagę 


