
PROGRAM 
CZYSTE POWIETRZE
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Spotkanie w ramach Gminnego Punktu 
Konsultacyjno-Informacyjnego

Kroczyce, 01.03.2023r.



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. 

Cel Programu

TWÓJ DOM PO OCIEPLENIU I WYMIANIE ŹRÓDŁA CIEPŁA MOŻE ZUŻYWAĆ NAWET

DO 70% MNIEJ ENERGII NA OGRZEWANIE!

Program realizowany w latach 

2018-2029.



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



W ramach zakupu/montażu materiałów instalacyjnych i urządzeń wchodzących w skład instalacji

centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej kwalifikowane do dofinansowania mogą być

następujące elementy:

1) w przypadku instalacji grzewczej bez zbiornika akumulacyjnego/buforowego – instalacja od sprzęgła

hydraulicznego/grupy pompowej/zestawu mieszającego włącznie, do odbiorników, odbiorniki (grzejniki,

ogrzewanie podłogowe z wylewką), powrót(w tym, jeśli dotyczy, kolektory słoneczne będące

elementem hybrydowego systemu ogrzewania z nowym źródłem ciepła),

2) w przypadku instalacji grzewczej ze zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym – instalacja od wyjścia ze

zbiornika ciepła do odbiorników, odbiorniki (grzejniki, ogrzewanie podłogowe z wylewką), powrót do

zbiornika (w tym, jeśli dotyczy, kolektory słoneczne będące elementem hybrydowego systemu

ogrzewania z nowym źródłem ciepła)

3) instalacja cwu – (zbiornik cwu oraz instalacja od wyjścia z zasobnika cwu do punktów poboru, powrót

do zasobnika cwu, obieg cyrkulacyjny, instalacja kolektorów słonecznych i pompy ciepła do ciepłej

wody użytkowej)

4) równoważenie hydrauliczne – sprzęgło hydrauliczne oraz zawory równoważące

5) regulacja temperatury – głowice i zawory termostatyczne, elektroniczne regulatory pokojowe



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:

1 090 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 1 526 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

➢ Poziom podwyższony

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

w gospodarstwie domowym nie przekracza:

1 894 zł (gospodarstwo wieloosobowe) lub 2 651 zł (gospodarstwo jednoosobowe),

➢ Poziom podstawowy

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

przekracza 135 000 zł.



Maksymalne kwoty dotacji

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów

i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów

przedsięwzięć:

- dla Beneficjentów uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania – do 66 000 zł;

- dla Beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania – do 99 000 zł;

- dla Beneficjentów uprawnionych do najwyższego poziomu dofinansowania – do 135 000 zł.

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego

przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez Beneficjentów.



Maksymalne kwoty dotacji
Wprowadzono dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie

kompleksowej termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do

przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu mieszkalnego, możliwe będzie po

spełnieniu łącznie następujących warunków:

1) Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz

z wnioskiem o płatność Dokument podsumowujący audyt energetyczny, sporządzony

na obowiązującym w ramach Programu wzorze;

2) Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji:

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub

- zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%;

3) Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej

jednego ze wskaźników określonych w pkt 2), nie później, niż do dnia zakończenia realizacji

przedsięwzięcia.

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie

wliczany do maksymalnego poziomu dotacji przysługującej Beneficjentowi.





Formy dofinansowania

PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA

- dotacja

- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA

- dotacja

- dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego

- dotacja z prefinansowaniem

NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA

- dotacja

- dotacja z prefinansowaniem



Koszty kwalifikowane
1)Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem niekwalifikowanym

2)Okres kwalifikowalności kosztów

- rozpoczęcie przedsięwzięcia – nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku (dla wszystkich form
dofinansowania)

- zakończenie przedsięwzięcia – dla wniosków w formie dotacji finansowane są przedsięwzięcia zakończone przed
dniem złożenia wniosku, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia
wniosku; dla wniosków w formie dotacji z prefinansowaniem oraz wniosków w formie dotacji na częściową spłatę
kapitału nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku.

3) Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

- dla dotacji w ramach Części 1) i Części 2) Programu: do 30miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- dla dotacji w ramach Części 3) Programu: do 36miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: do 18miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

- dla dotacji z prefinansowaniem w ramach Części 2) i Części 3): do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o
dofinansowanie.



Najważniejsze zmiany w Programie od 03.01.2023 r.
1) Brak możliwości dofinansowania kotła zgazowującego drewno i kotła na pellet drzewny, jeśli złożenie

wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakup (wystawienie faktury lub równoważnego

dokumentu księgowego) i montaż nastąpił po dniu 30 czerwca 2023r. .

2) Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie

udzielana w odniesieniu do kosztów netto.

3) W przypadku odrzucenia pierwszego wniosku wnioskodawca może złożyć kolejny wniosek

o dofinansowanie na ten sam budynek/lokal mieszkalny, po zakończeniu procesu ponownego rozpatrzenia

wniosku o dofinansowanie. Kolejny wniosek złożony wcześniej niż opisano w niniejszym punkcie będzie

odrzucony przez wfośigw – możliwe jest złożenie oświadczenia o takiej rezygnacji.

4) W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość

złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie. Drugi wniosek można złożyć na inny zakres rzeczowy niż

pierwszy wniosek po całkowitym rozliczeniu wniosku pierwszego i wypłacie środków.



5) W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach

pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie jest możliwe.

5) Nie jest możliwa korekta wniosku o dofinansowanie złożonego przed dniem 3 stycznia 2023 r.

zmieniająca warunki dofinansowania na nowe warunki wprowadzone zmianą Programu. Jeżeli

Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale nie zawarł

umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach

Programu, z zastrzeżeniem spełnienia wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia

przedsięwzięcia wskazanych w Programie.

6) Beneficjent, który zawarł umowę o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem na

podstawie wniosku o dotację złożonego przed 3 stycznia 2023 r. ma możliwość zmiany warunków

umowy o dofinansowanie na warunki obowiązujące w obecnej wersji Programu (konieczność

złożenia pisma przewodniego ws. aneksu- wzór NFOŚiGW).

7) Wprowadzona została możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła

zgazowującego drewno lub kotła na pellet) o emisyjności do 20 mg/m3 (włącznie), w budynku

podłączonym do sieci dystrybucji gazu, pod warunkiem, że urządzenie to będzie spełniało

wymagania aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych.



Istotne zmiany w prefinansowaniu

1) Możliwość zdeklarowania przez Wnioskodawcę wysokości zaliczki, jaka ma zostać wypłacona dla

poszczególnych wykonawców, w niższej kwocie niż max. wynikająca z zapisów Programu (np. z

uwzględnieniem zaliczki wypłaconej przez Beneficjenta na rachunek wykonawcy przed dniem złożenia

wniosku o dofinansowanie). Suma wszystkich zaliczek nie może przekroczyć 50 % przewidywanej

wartości dotacji.

2) Pozostała część dofinansowania przypadającego na zakres przedsięwzięcia wynikający z umowy z

wykonawcą/wykonawcami zostanie wypłacona bezpośrednio na jego/ich rachunek, po zrealizowaniu

zakresu tej umowy i złożeniu przez Beneficjenta wniosku o płatność, zgodnie z wskazanymi w tym

punkcie zasadami i terminem, zawierającego oświadczenie Beneficjenta że nie dokonał płatności

wykonawcy.

3) W przypadku opłacenia wynagrodzenia wykonawcy/wykonawców przez Beneficjenta, dotacja będzie

wypłacona bezpośrednio na rachunek bankowy Beneficjenta.

4) Nie podlegają prefinansowaniu inwestycje zakończone (zrealizowane umowy).



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



Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji lub dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie z

wykorzystaniem następujących kanałów:

1) Poprzez serwis „gov.pl” – Wnioskodawca (Pełnomocnik) podpisuje wniosek swoim podpisem zaufanym lub

podpisem elektronicznym

2) Bezpośrednio poprzez system GWD

- Wnioskodawca wypełnia wniosek w systemie GWD i podpisuje kwalifikowanym podpisem elektronicznym albo

podpisem zaufanym i przesyła go automatycznie do WFOŚiGW

- jeśli Wnioskodawca nie dysponuje podpisem elektronicznym po wypełnieniu wniosku w GWD należy zatwierdzić

wniosek w systemie. Po zatwierdzeniu wniosku, należy nacisnąć przycisk Przygotuj do podpisu, który spowoduje

zmianę statusu wniosku na Oczekuje na złożenie w Funduszu. Następnie wniosek należy wydrukować,

podpisać i dostarczyć wraz z podpisanymi załącznikami do WFOŚiGW.

NIE MA MOŻLIWOŚCI SKŁADANIA WNIOSKÓW PRZEZ PORTAL BENEFICJENTA

Wprowadzono wspólny wniosek o dofinansowanie w formie dotacji i dotacji z prefinansowaniem.

Składanie wniosków o dofinansowanie



• Elektronicznie (podpis kwalifikowany bądź profil zaufany)

• Papierowo (własnoręczny podpis)

Sposób składania 

Wniosków o płatność

• 3 WOP (podstawowy i podwyższony wraz z prefinansowaniem

• 5 WOP (najwyższy)



• Wniosek o płatność

• Protokół odbioru prac wykonawcy

• Faktura VAT

• Certyfikat

• Etykieta energetyczna

• Karta produktu

• Karta przekazania odpadu

• Opinia kominiarska

• Oferta (dla okien i drzwi wejściowych)

• Deklaracja właściwości użytkowych (okna, drzwi 

i docieplenie)

Wymagana dokumentacja



KOMINEK

1) Odłączony od przewodów kominowych.

2) Dopuszcza się pozostawienie w budynku pieców kaflowych 

nie spełniających wymagań ekoprojektu pod warunkiem, że 

nie są podłączone do przewodów kominowych.

Z uwagi na powyższe do WoP należy dołączyć protokół od 

kominiarza o odłączeniu urządzenia od przewodu 

kominowego.



• Oświadczenie

• Karta gwarancyjna kotła

• Dla kotłów na paliwo stałe odbiór kominiarski

• Kosztorys powykonawczy (do źródła ciepła)

• Zdjęcia

• Protokół z kontroli

• Protokół odbioru prac wykonawcy podpisany

przez beneficjenta

Metoda gospodarcza



Zmiany w WoP po 03.01.2023

• FV zaliczkowa nie potrzebna

• Certyfikaty niewymagany jeśli urządzanie na ZUM

• 1 dokument do stolarki okiennej

• Audyt wymagany przy kompleksowej termomodernizacji

• Istniejące źródło ciepła bez dokumentacji potwierdzającej

• Metoda gospodarcza – bez kosztorysu

• Kocioł nie musi być rozliczany w pierwszym WOP



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

➢ https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze

http://www.wfosigw.katowice.pl/
http://www.czystepowietrze.gov.pl/
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze


Dziękuję za uwagę
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