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Celem Programu jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych.

Narzędziem w osiągnięciu celu jest dofinansowanie przedsięwzięć realizowanych przez 

beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania, beneficjentów 

uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania oraz beneficjentów uprawnionych do 

najwyższego poziomu dofinansowania.

CZYSTE POWIETRZE



Program realizowany będzie w latach 

2018-2029, przy czym:

1) zobowiązania podejmowane będą do 

31.12.2027 r. (podpisywanie umów z 

Beneficjentami);

2) środki wydatkowane będą przez 

wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r

Okres wdrażania



FORMY DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU

DOTACJA PREFINANSOWANIE KREDYT Z DOTACJĄ

E-WNIOSEK PRZEZ 

INTERNET

WNIOSEK 

PAPIEROWY 

W URZĘDZIE

E-WNIOSEK PRZEZ 

INTERNET

WNIOSEK 

PAPIEROWY 

W URZĘDZIE

WNIOSEK ZŁOŻONY W 

BANKU PARTNERSKIM



Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca 

właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego 

jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym 

lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą.



POZIOMY DOFINANSOWANIA W RAMACH PROGRAMU

POZIOM PODSTAWOWY

Osoba fizyczna o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł w tym m.in.:

- stanowiącym podstawę obliczenia podatku, wykazanym w ostatnio złożonym zeznaniu podatkowym;

- z tytułu prowadzenia gospodarstwa rolnego.

Formy dofinansowania

- dotacja;

- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego.

POZIOM PODWYŻSZONY

Osoba, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany 

w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty: 

- 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

- 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Formy dofinansowania 

- dotacja;  

- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego; 

- dotacja z prefinansowaniem 

NAJWYŻSZY POZIOM 

Osoba, której przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany 

w zaświadczeniu, nie przekracza kwoty: 

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 

- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

lub 

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego 

zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, burmistrza 

lub prezydenta miasta28, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany.

Formy dofinansowania 

- dotacja;  

- dotacja z prefinansowaniem. 



Ogólne zasady dotacji 

❑ 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



❑ Beneficjent– właściciel/ współwłaściciel uprawniony do  podwyższonego i najwyższego poziom dofinasowania. 

❑ Rozpoczęcie – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku.

❑ Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku. 

❑ Uzupełnienie wniosku – do 10 dni roboczych od otrzymania wezwania.

❑ Sposób złożenia wniosku – wyłącznie przez GWD- formularz podpisany przez profil zaufany/podpis kwalifikowany.  Istnieje możliwość 

wysłania wniosków w wersji papierowej (wydrukowany z GWD  wniosek opatrzony własnoręcznym podpisem wraz z wymaganymi 

załącznikami).

❑ Warunki otrzymania dotacji - uzyskanie oraz dołączenie do wniosku :

▪ zaświadczenie o dochodach/ zaświadczenie potwierdzające ustalone prawo do otrzymania zasiłku stałego, okresowego, rodzinnego 

lub stałego opiekuńczego  wystawione na Wnioskodawcę

▪ umowa z wykonawcą zawierająca dane wykonawcy (nazwa nip, nr konta i nr umowy) czas rozpoczęcie przedsięwzięcia oraz 

jego zakres i kwotę. 

❑ Zaliczka wypłacona na rachunek WYKONAWCY może być wypłacano max. do wysokości 50% przyznaje dotacji przypadającej na dany 

zakres przedsięwzięcia zawartej w danej umowie z wykonawca, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie może 

przekroczyć  50% maksymalnej kwoty dotacji 

❑ Pozostała część dofinansowana przypadająca na dany zakres przedsięwzięcia  zawarta w danej umowie z wykonawcą zostanie 

wypłacona  na rachunek wykonawcy, po zrealizowaniu umowy i złożeniu wniosku o płatność.

❑ Beneficjent składając wniosek o płatność, zobowiązany jest przedstawić potwierdzenie opłaconego wkładu własnego  na 

zrealizowanie przedsięwzięcia, który stanowi różnice między faktycznie poniesionymi kosztami kwalifikowanymi przedsięwzięcia a kwotą 

dotacji, przypadającą na umowę z wykonawcą

Ogólne zasady dotacji 
z prefinansowaniem



Ogólne zasady dotacji z częściową spłatę 

kapitału kredytu

❑ Rozpoczęcie – nie wcześniej niż data złożenia wniosku w banku 

❑ Zakończenie - w ramach Programu nie są finansowane przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku o 

dofinansowanie w formie dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego w banku, który przystąpił do Programu

❑ Okres realizacji – do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku 

❑ Uzupełnienie wniosku – brak możliwości uzupełnienia

❑ Finansowanie – dotacja + kredyt udzielany przez bank + środki własne (ewentualnie). 

❑ Złożenie wniosku – w banku. Bank przekazuje wniosek do wfośigw. Lista banków na stronach internetowych 

poszczególnych wfośigw oraz na czystepowietrze.gov.pl

❑ Wypłata dotacji - Dotacja zostanie wypłacona przez wfośigw, na podstawie złożonego przez Beneficjenta TYLKO 

JEDNEGO kompletnego i poprawnie wypełnionego wniosku o płatność wraz z dokumentami wskazanymi w umowie o 

dofinansowanie, potwierdzającymi zrealizowanie całości przedsięwzięcia



Zakres przedsięwzięcia 

w programie Czyste Powietrze



KWOTA 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



Koszty kwalifikowane



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
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