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Główne założenie to poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych. 

Program skupia się na wymianie starych pieców i kotłów na paliwo stałe oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych by efektywnie zarządzać energią. Działania te nie tylko pomogą 

chronić środowisko, ale dodatkowo zwiększą domowy budżet, dzięki oszczędnościom 

finansowym.

Cel Programu



Dla kogo ?

Dla właścicieli lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych, lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali 

mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą

Beneficjenci:

➢ Najwyższy poziom

Uprawnieni do najwyższego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na osobę 

w gospodarstwie domowym nie przekracza:

900 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 260 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe

dofinansowanie do 69 tys. zł

➢ Poziom podwyższony

Uprawnieni do podwyższonego poziomu dofinansowania – osoby, których przeciętny miesięczny dochód na 

osobę w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 564 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 189 zł (gospodarstwo jednoosobowe) – możliwe

dofinansowanie do 37 tys. zł,

➢ Poziom podstawowy

Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – osoby, których roczny dochód nie

przekracza 100 000 zł – możliwe dofinansowanie do 30 tys. zł,



Zakres przedsięwzięcia 

w programie Czyste Powietrze

➢ Demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz 

zakup i montaż ekologicznego źródła ciepła,

➢ Demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji CO lub CWU,

➢ Zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej

➢ Zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

➢ Wykonanie ocieplenia przegród budowlanych

➢ Demontaż oraz zakup i montaż okien, drzwi zewnętrznych, 

bram garażowych





KWOTY MAKSYMALNEJ DOTACJI

POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PODWYŻSZONY NAJWYŻSZY POZIOM

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z 

mikroinstalacją fotowoltaiczną

DOTACJA:

– 32 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z 

mikroinstalacją fotowoltaiczną

PREFINANSOWANIE:

– 42 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 47 000 zł – dla przedsięwzięcia z 

mikroinstalacją fotowoltaiczną

DOTACJA:

– 60 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 69 000 zł – dla przedsięwzięcia z 

mikroinstalacją fotowoltaiczną

PREFINANSOWANIE:

– 70 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie 

obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej

– 79 000 zł – dla przedsięwzięcia z 

mikroinstalacją fotowoltaiczną



Dotacja
➢ Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku 

➢ Zakończenie – w ramach programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone przed dniem 

złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte 

wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie w formie dotacji 

➢ Okres realizacji – do 30/36 (poziom najwyższy) miesięcy od daty złożenia wniosku 

➢ Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania

➢ Finansowanie – dotacja + środki własne

➢ Wypłata dotacji – dla podstawowego i podwyższonego poziomu dofinansowania dotacja zostanie 

wypłacona w całości lub w maksymalnie trzech częściach na podstawie złożonego przez Beneficjenta 

wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o dofinansowanie; dla najwyższego 

poziomu dofinansowania dotacja zostanie wypłacona w całości lub w maksymalnie pięciu częściach na 

podstawie złożonego przez Beneficjenta wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w 

umowie o dofinansowanie



Dla kogo prefinansowanie?

Prefinansowanie będą mogą otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i 

najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu.

Podstawowe informacje: 

➢ Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia 

wniosku o dofinansowanie.

➢ Termin realizacji przedsięwzięcia, na które udzielona została dotacja z prefinansowaniem wynosi 18 

miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

➢ Wymagane jest załączenie do wniosku o dofinansowanie podpisanej umowy z wykonawcą na realizację 

określonego zakresu przedsięwzięcia z opcją prefinansowania. Przewidziano, że możliwe jest zawarcie 

nie więcej niż 3 umów z wykonawcami z opcją prefinansowania. Pozostałe środki z przysługującej dotacji 

przekazane zostaną na podstawie przedstawionych dokumentów rozliczeniowych.

➢ Środki prefinansowania zostaną wypłacone na rzecz Beneficjenta na rachunek wykonawcy w ciągu 14 dni 

od daty zawarcia umowy o dofinansowanie z Beneficjentem lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą 

rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy Beneficjenta z wykonawcą.

➢ Pozostałe środki należnej dotacji będą wypłacane na podstawie przedstawionych dokumentów 

rozliczeniowych załączonych do wniosku o płatność w maksymalnie 3 częściach.

Dotacji z prefinansowaniem



Ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór 

wniosków o dotacje na częściową spłatę kapitału kredytu 

bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r.

Część warunków dofinansowania dla ścieżki bankowej została 

zmieniona w stosunku do zwykłej ścieżki, realizowanej za 

pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki 

wodnej. Najważniejsze zmiany to:

➢ rozpoczęcie przedsięwzięcia: od daty złożenia wniosku

➢ okres realizacji: 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku

➢ rozliczenie wniosku: rozliczenie całości po zakończeniu 

przedsięwzięcia

➢ korekta wniosku: nie, możliwość ponownego złożenia wniosku

Warunkiem wypłaty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu jest 

wypłacenie beneficjentowi przez bank kredytu z przeznaczeniem 

wyłącznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, w tym co 

najmniej w 95% na pokrycie kosztów kwalifikowanych, oraz 

wykorzystanie tego kredytu przez beneficjenta zgodnie z jego 

przeznaczeniem.

O Kredycie Czyste Powietrze



Główne założenia programu Czyste Powietrze

➢ Jeden budynek/lokal mieszkalny to:

• jedna dotacja (złożenie 1 wniosku o dofinansowanie)

• dofinansowanie jednego źródła ciepła 

➢ Dofinansowanie dla przedsięwzięć, dla których kwota dotacji jest wyższa niż 3 tysiące złotych (na etapie aplikowania)

• Wyjątek: nie dotyczy przedsięwzięcia z zakresu zakupu i montażu źródła ciepła

➢ Nie wypłaca się dofinansowania, jeśli Beneficjent zbył przed wypłatą budynek/lokal mieszkalny

➢ Działalność gospodarcza prowadzona na powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu mieszkalnego – nie 

kwalifikuje się do dofinansowania – działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji (np. najem 

budynku to też działalność gospodarcza)

➢ Możliwość łączenia dotacji z programów gminnych z dotacją w programie Czyste Powietrze

➢ Okres trwałości – 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia



Baza wiedzy

➢ Dokumentacja programowa

➢ Wniosek o dofinansowanie wraz z instrukcją

➢ www.wfosigw.katowice.pl

• Portal Beneficjenta

• Instrukcja krok po kroku – jak wnioskować

➢ www.czystepowietrze.gov.pl

▪ Zakładka „Pomoc” – m.in. Kalkulator dotacji, Kalkulator do obliczania grubości izolacji 
termicznej budynków, Pytania i odpowiedzi oraz Akademia Czystego Powietrza

➢ https://lista-zum.ios.edu.pl/ 

▪ Lista produktów spełniających wymagania programu tzw. Lista Zielonych Urządzeń

➢ Lista banków które uruchomiły kredyt Czyste Powietrze dostępna na stronach 
internetowych poszczególnych WFOŚiGW oraz na czystepowietrze.gov.pl

http://www.wfosigw.katowice.pl/
http://www.czystepowietrze.gov.pl/


Dziękuję za uwagę


	Slajd 1: PROGRAM  CZYSTE POWIETRZE 
	Slajd 2
	Slajd 3
	Slajd 4
	Slajd 5
	Slajd 6
	Slajd 7: Dotacja
	Slajd 8
	Slajd 9
	Slajd 10: Główne założenia programu Czyste Powietrze 
	Slajd 11
	Slajd 12

