
 Program
 ,,Czyste 
Powietrze''



Plan 
prezentacji

1. Cele Programu ,,Czyste Powietrze".

2. Okres wdrażania.

3. Beneficjenci.

4. Wysokość dotacji.

5. Podstawowy poziom dofinansowania.

6. Podwyższony poziom dofinansowania.

7. Kwoty maksymalnych dotacji według 
poszczególnych kategorii rzeczowych 
przedsięwzięć.

8. Wniosek o dofinansowanie-podstawowe 
informacje i wymagane załączniki.

9. Umowa o dofinansowanie.

10. Rozliczenie umowy o dofinansowanie-wniosek 
o płatność.



Najważnie
jsze cele 
programu
:

- poprawa jakości powietrza,

- zmniejszenie emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery,

- poprawa efektywności 
energetycznej budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych.



O programie 
Narzędziem w osiągnięciu tych 
celów jest dofinansowanie wymiany 
starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na nowoczesne źródła 
spełniające najwyższe normy oraz 
 przeprowadzenia niezbędnych 
prac termomodernizacyjnych 
budynku.



Okres wdrażania programu
• Program będzie realizowany w latach 2018-2029, przy czym:

- zobowiązania podejmowane będą do 31.12.2027 r. 
(podpisywanie umów z Beneficjentami);

-środki wydatkowane będą przez wojewódzkie fundusze ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) do 30.09.2029 r.

 
 



Beneficjenci programu

• Osoby fizyczne- właściciele i współwłaściciele 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych 
w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z 
wyodrębnioną księgą wieczystą.



Wysokość dotacji

Do 30 000 zł- podstawowy poziom dotacji przy rocznych 
dochodach wnioskodawcy do 100 000 zł

Do 37 000 zł- podwyższony poziom dotacji przy 
miesięcznych dochodach na osobę: do 1400zł (gospodarstwo 
wieloosobowe) lub do 1960 zł (gospodarstwo jednoosobowe)



Podstawowy poziom dofinansowania



I opcja
•Wymiana źródła ciepła na 
pompę ciepła (typu 
powietrze/woda lub 
gruntowa) do celów ogrzewania 
lub ogrzewania i cwu



Dodatkowo mogą być 
wykonane (dopuszcza 
się wybór więcej niż 
jednego elementu z 

zakresu):

-demontaż oraz zakup i 
montaż nowej instalacji 
centralnego ogrzewania 

lub cwu (w tym 
kolektorów 

słonecznych), 

– zakup i montaż 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej,

– zakup i montaż 
wentylacji 

mechanicznej z 
odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, 

okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych 

(zawiera również 
demontaż),

–  dokumentacja dotycząca 
powyższego zakresu: audyt 

energetyczny (pod 
warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród 

budowlanych), dokumentacj
a projektowa, ekspertyzy.



Kwota 
maksymal
nej dotacji

25 000 zł – gdy 
przedsięwzięcie nie 
obejmuje 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej

30 000 zł – dla 
przedsięwzięcia z 
mikroinstalacją 
fotowoltaiczną



II opcja
•Wymiana źródła ciepła 
na inne niż pompa ciepła 
do celów ogrzewania lub 
ogrzewania i cwu



Dodatkowo mogą być 
wykonane (dopuszcza się 

wybór więcej niż 
jednego elementu z 

zakresu):

-demontaż oraz zakup i 
montaż nowej instalacji 
centralnego ogrzewania 

lub cwu (w tym 
kolektorów słonecznych, 
pompy ciepła wyłącznie 

do cwu), 

– zakup i montaż 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej,

– zakup i montaż 
wentylacji mechanicznej 

z odzyskiem ciepła,

– zakup i montaż 
ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, 
drzwi zewnętrznych, 

drzwi/bram garażowych 
(zawiera również 

demontaż),

–  dokumentacja dotycząca 
powyższego zakresu: audyt 

energetyczny (pod 
warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród 

budowlanych), dokumentacj
a projektowa, ekspertyzy.



Kwota 
maksymal
nej dotacji

20 000 zł – gdy 
przedsięwzięcie nie 
obejmuje 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej

25 000 zł – dla 
przedsięwzięcia z 
mikroinstalacją 
fotowoltaiczną



III opcja
• Bez wymiany źródła 
ciepła



Możliwy 
zakres 

przedsięwzię
ć

zakup i montaż wentylacji mechanicznej 
z odzyskiem ciepła, 

zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi 
zewnętrznych, drzwi/bram garażowych 
(zawiera również demontaż),

wykonanie dokumentacji dotyczącej 
powyższego zakresu: audytu 
energetycznego (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz.



 kwota maksymalnej 
dotacji
10 000 zł



Podwyższony poziom dofinansowania



I opcja
Wymiana źródła ciepła



Dodatkowo mogą być 
wykonane (dopuszcza się 
wybór więcej niż jednego 

elementu z zakresu):

-demontaż oraz zakup i 
montaż nowej instalacji 
centralnego ogrzewania 

lub cwu (w tym kolektorów 
słonecznych, pompy ciepła 
wyłącznie do cwu), 

– zakup i montaż 
mikroinstalacji 
fotowoltaicznej,

– zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem 

ciepła,

– zakup i montaż ocieplenia 
przegród budowlanych, 

okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych 

(zawiera również 
demontaż),

–  dokumentacja dotycząca 
powyższego zakresu: audyt 

energetyczny (pod 
warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród 

budowlanych), dokumentacj
a projektowa, ekspertyzy.



Kwota 
maksyma
lnej 
dotacji

32 000 zł – gdy przedsięwzięcie 
nie obejmuje mikroinstalacji 
fotowoltaicznej

37 000 zł – dla przedsięwzięcia 
z mikroinstalacją 
fotowoltaiczną



II opcja
Bez wymiany źródła ciepła



Możliwy 
zakres 

przedsięwzię
ć

zakup i montaż wentylacji 
mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

zakup i montaż ocieplenia przegród 
budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 
drzwi/bram garażowych (zawiera również 
demontaż),

wykonanie dokumentacji dotyczącej 
powyższego zakresu: audytu 
energetycznego (pod warunkiem wykonania 
ocieplenia przegród budowlanych), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz.



 kwota maksymalnej 
dotacji
15 000 zł



Maksymalne 
dotacje według 
kategorii





 zanim wypełnimy 
wniosek o 
dofinansowanie...



Krok i.-poznaj zasady programu



• Strona czystepowietrze.gov.pl (podstawowe informacje, 
wymagane dokumenty)
• Ogólnopolska infolinia ,,Czystego Powietrza": 22 340 40 80 
(pytania dotyczące programu)
• Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej- doradcy energetyczni
• Punkt informacyjno-konsultacyjny w gminie



Krok ii.-ustal 
potrzeby budynku



• Wymaga wymiany źródła ciepła
• Wymaga termomodernizacji (można otrzymać na to dotację, nawet 
jeśli się ma już wymieniony piec)

Przydatne strony internetowe:
- kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/ (kalkulator grubości izolacji)
- lista-zum.ios.edu.pl (lista zielonych materiałów i urządzeń)



Krok III.-
przygotuj 

niezbędne dokum
enty I informacje



Potwierdzenie własności/ współwłasności 
budynku (na podstawie księgi wieczystej lub 
innego dokumentu, jeśli nie została założona)

Wybierz zakres przedsięwzięcia (wymiana 
źródła ciepła na paliwo stałe, inne niezbędne 
elementy, np. Instalacje co lub cwu, ocieplenie 
przegród budowlanych, wymiana stolarki 
okiennej/drzwiowej, dokumentacja)



Wniosek o 
dofinansowa
nie-
podstawowe 
informacje





Kiedy 
złożyć 
wniosek
?

Wnioski są przyjmowane w systemie ciągłym.

Kwalifikowane do dofinansowania są 
projekty przed rozpoczęciem, w trakcie realizacji 
i już zakończone.

Termin rozpoczęcia przedsięwzięcia- nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem 
wniosku 

Termin zakończenia przedsięwzięcia- nie 
później niż 30 miesięcy od daty złożenia 
wniosku



Załączniki do wniosku o dofinansowanie

Dokument potwierdzający prawo własności 
budynku (na podstawie księgi wieczystej lub 
innego dokumentu, jeśli nie została założona, 

np. akt notarialny);

Zaświadczenie wydane zgodnie z art. 411 
ust. 10g ustawy Prawo ochrony środowiska, 
przez organ właściwy ze względu na miejsce 
zamieszkania wnioskodawcy, nie wcześniej 

niż 3 miesiące przed datą złożenia wniosku o 
dofinansowanie, wskazujące przeciętny 
miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego wnioskodawcy 

(PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA)



Załączniki do wniosku o dofinansowanie

• Załącznik zawierający oświadczenia: 
- współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli o wyrażeniu 
zgody na realizację wnioskowanego przedsięwzięcia
- współmałżonki/ współmałżonka o wyrażeniu zgody na 
zaciągnięciu zobowiązań, jeśli wnioskodawca posiada 
ustawową wspólność majątkową



Załączniki do wniosku o dofinansowanie

• Pozostałe dokumenty-poświadczające właściwe wypełnienie 
wniosku- należy zabezpieczyć w domu w razie ewentualnej 
kontroli przedsięwzięcia.



Umowa o 
dofinansowanie



•W formularzu wniosku o dofinansowanie zawarto zapisy umowy 
dotacji określające jej warunki. Złożenie wniosku jest więc 
równoznaczne ze złożeniem przez Wnioskodawcę oświadczenia 
woli zawarcia umowy dotacji na warunkach określonych we 
wniosku. Zawarcie umowy nastąpi po doręczeniu do 
Wnioskodawcy pisma informującego o akceptacji wniosku i 
przyznaniu dofinansowania przez właściwy WFOŚiGW.



Umowa zawiera informacje o:

Realizacji i trwałości 
przedsięwzięcia;

Osiągniętym po 
zrealizowaniu 

przedsięwzięcia efekcie 
rzeczowym i 

ekologicznym;

Informacje o wypłacie 
dotacji;

Obowiązkach 
Beneficjenta z tytułu 
zawarcia umowy;

Wypowiedzeniu umowy 
i zwrocie środków;

Przebiegu kontroli 
przedsięwzięcia



Wniosek o płatność-
rozliczenie umowy o 
dofinansowanie





Źródła

www.czystepowietrze.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl

www.wfosigw.olsztyn.pl

https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze

Grafika Google
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http://www.czystepowietrze.gov.pl/
http://www.nfosigw.gov.pl/
http://www.wfosigw.olsztyn.pl/
https://www.gov.pl/web/klimat/czyste-powietrze


Dziękuję za 
uwagę 
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