
Zainwestujmy razem

w środowisko

Konferencja realizowana w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie

09.06.2021 r. 

Programy finansowe, w tym Program Priorytetowy Czyste Powietrze,
realizowane przez 

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie  



Zespół Doradztwa Energetycznego w WFOŚiGW w Warszawie

Dla kogo jesteśmy?

osoby fizyczne

przedsiębiorstwa 
(m.in. energetyki cieplnej)

sektor publiczny 
(w tym gminy, PJB, spółki komunalne, kościoły i związki 
wyznaniowe)

sektor mieszkaniowy 
(w tym spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe)



Struktura realizacji projektu

NFOŚiGW - Beneficjent 
Projektu

(Partner Wiodący)

Poziom regionalny

Poziom ogólnokrajowy

15 WFOŚiGW

Województwo 
Lubelskie

NFOŚiGW
Wydział d. 

Projektu Doradztwa 
Energetycznego 

POIiŚ 2014-2020 
działanie 1.3 

poddziałanie 1.3.3 
„Ogólnopolski 

system wsparcia 
doradczego 
dla sektora 

publicznego, 
mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorstw 
w zakresie 

efektywności 
energetycznej oraz 

OZE”WFOŚiGW w 
Warszawie 7 Doradców 

Energetycznych

https://www.youtube.com/watch?v=vV3kRszFbrI


Usługi doradcze

Obejmują, m.in. takie działania doradcze jak:

✓ konsultacje związane z weryfikacją i wdrażaniem planów gospodarki
niskoemisyjnej PGN

✓ konsultacje związane z przygotowaniem i realizacją inwestycji w zakresie
efektywności energetycznej (EE) i OZE oraz możliwości ich finansowania

✓ wsparcie w weryfikowaniu audytów energetycznych

✓ spotkania informacyjno-edukacyjne w zakresie EE, OZE i gospodarki
niskoemisyjnej dla sektora publicznego, mieszkaniowego, przedsiębiorców,
osób fizycznych

✓ udzielanie konsultacji, porad merytorycznych, udział w konferencjach,
wydarzeniach branżowych, współpraca z lokalnymi instytucjami



Program Priorytetowy Czyste Powietrze 



PROGRAM „CZYSTE POWIETRZE” 
Historia zmian w programie

2018.09.19 – ogłoszenie o naborze
2019.01.21 – wznowienie naboru, zwolnienie dotacji od podatku
2019.07.29 – zmiana okresu kwalifikowalności kosztów

Poniższe slajdy zawierają opis zmian wprowadzonych 
poprzez modyfikacje programu w terminach:

•2019.07.29 oraz
•2020.05.15



Program priorytetowy „Czyste Powietrze”



Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

▪ Osoby fizyczne będące właścicielami/ współwłaścicielami 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w 
budynku jednorodzinnym lokalu z wyodrębnioną księgą 
wieczystą.



Program priorytetowy „Czyste Powietrze”



Obsługa programu

Wcześniej

•wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej –
realizacja, finansowanie
•Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej –
opracowanie, finansowanie

Teraz

• wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej – realizacja,
finansowanie

• Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – opracowanie,
finansowanie

• gminy, które podpisały porozumienia z wfośigw – wspomaganie w realizacji,
finansowanie

• banki komercyjne – współrealizacja, finansowanie



Obsługa programu

Udział gmin w realizacji Programu Czyste Powietrze

• Na podstawie zawartych z wojewódzkimi funduszami ochrony środowiska
i gospodarki wodnej porozumień, przyjmują wnioski o dofinansowanie,

• Wydają zaświadczenia potwierdzające prawo do zwiększonego
dofinansowania w programie Czyste Powietrze,

• Udzielają pożyczek osobom uprawnionym do zwiększonego
dofinansowania – ze środków otrzymanych z pożyczek udzielanych im
przez wojewódzkie fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej



Obsługa programu

Udział banków w realizacji Programu Czyste Powietrze

• Bank jako źródło finansowania uzupełniającego i pomostowego w
formie pożyczek

• Możliwość, przy korzystaniu z kredytu, złożenia wniosku w oddziale
banku

Banki 



Intensywność dofinansowania

Wcześniej

•Podział na 7 grup według średnich dochodów na miesiąc na osobę. Maksymalny procent kosztów 
kwalifikowanych możliwych do objęcia dofinansowaniem uzależniony od przynależności do danej 
grupy.

Teraz

• Roczny dochód Beneficjenta nie może przekraczać 100 000 zł
• Wnioskodawcy podzieleni na dwie grupy tj.:

• Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o
dochodzie, wymagane podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono

• Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania; przeciętny miesięczny
dochód na jednego członka rodziny nie przekracza:

• 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym
• Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez gminę
Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. poz. 1713

w sprawie wzoru żądania wydania zaświadczenia



Program Czyste Powietrze

Źródła ciepła, przyłącza, instalacje



Intensywność dofinansowania dla poszczególnych 
działań termomodernizacyjnych

Na wysokość dotacji wpływ ma:
• Poziom dofinansowania, do którego uprawniony jest Beneficjent
• Zakres prac składający się na przedsięwzięcie

Pamiętać należy, że każdy koszt z zakresu ma swój pułap wysokości dotacji 
w postaci dwóch wartości:
• Maksymalnej intensywności dofinansowania (%)
• Maksymalnej kwoty dotacji (zł)

Z katalogu kosztów kwalifikowanych wybrać należy te wchodzące w skład przedsięwzięcia. 
Umożliwi to obliczenie sumy dotacji ( zgodnie z załącznikiem nr 2 lub 2 a do Programu 
zależnie od poziomu dofinansowania)



Maksymalny poziom dotacji dla całego 
przedsięwzięcia

Ponadto istnieje limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia. 
Limit zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na 
pompę ciepła (typu p/w lub 
gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika



Maksymalny poziom dotacji dla całego 
przedsięwzięcia

Podstawowy poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na inne niż pompa ciepła 
(typu powietrze/woda lub gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika



Maksymalny poziom dotacji dla całego 
przedsięwzięcia

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

• brak wymiany źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

10 000 zł 15 000 zł



Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów

• Dofinansowanie także na rozpoczęte inwestycje. Możliwe jest

rozpoczęcie inwestycji do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku

o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej, a także przed

datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze uznawane są za

niekwalifikowane

• Maksymalny termin zakończenia realizacji przedsięwzięcia –
nie później niż 30 miesięcy od daty złożenia wniosku



Koszty kwalifikowane

Źródło ciepła

• Kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła, w przypadku jego instalacji na
potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody użytkowej. W Programie nie
kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych wyłącznie do wytwarzania
ciepłej wody użytkowej.

• Od dnia 1 lipca 2021 r. kosztem kwalifikowany będzie zakup/montaż kotła na pellet
drzewny z automatycznym sposobem podawania paliwa, o obniżonej emisyjności
cząstek stałych o wartości nie większej niż 20 mg/m3

• Źródło ciepła może być zainstalowane w budynku gospodarczym, jeżeli służy 
wyłącznie do celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u. budynku/lokalu 
mieszkalnego. 



Koszty kwalifikowane

24

Źródło ciepła

• Jeśli przedsięwzięcie nie obejmuje wymiany źródła ciepła,
to źródło ciepła na paliwo stałe znajdujące się w takim
budynku/lokalu musi spełniać wymóg co najmniej 5 klasy
według normy przenoszącej normę europejską EN 303:5



Ważne informacje

• Beneficjentami są tylko osoby fizyczne będące właścicielem lub

współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego

• Prowadzenie działalności gospodarczej rozumiane jest zgodnie z unijnym

prawem konkurencji (do 30%)

• Budynek istniejący - przez budynek istniejący należy rozumieć budynek

oddany do użytkowania na podstawie zawiadomienia o zakończeniu

budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub na podstawie

prawomocnej decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez

właściwy organ

• Budynki nowobudowane nie kwalifikują się do programu



Wniosek i dokumenty
Nowa wersja wniosku i załączników

• Formularz wniosku o dofinansowanie został zmieniony, aby uprościć proces jego wypełniania przez Wnioskodawcę. Wniosek
zawiera warunki umowy dotacji oraz oświadczenie woli Wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez konieczności dodatkowej wizyty
Wnioskodawcy w siedzibie wfośigw

Brak konieczności:
• Podawania szczegółowych danych technicznych,
• Zbierania zaświadczeń,
• Dokumentacji dochodów,

•W zastępstwie powyższych wystarczą oświadczenia,

Integracja z programem „Mój prąd”
•Możliwość jednoczesnego skorzystania z programu Czyste powietrze oraz Mój prąd, poprzez złożenie jednego wniosku

•Dofinansowanie w programie Czyste powietrze można łączyć z ulgą termomodernizacyjną

Wzory dokumentów

Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy:

• wniosku o płatność,

• protokołu odbioru robót wykonawcy,

• protokołu końcowego.



Forma składania wniosków

Papierowo i elektronicznie: 
www.wfosigw.pl

Zakładka „Czyste powietrze”

Portal Beneficjenta (utworzenie konta Beneficjenta)

Tylko elektronicznie:

Profil zaufany poprzez:  gov.pl

http://www.wfosigw.pl/


Warunki wypłaty dotacji

• dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚiGW w całości lub
w maksymalnie trzech częściach po przedstawieniu przez Beneficjenta
dokumentów wskazanych w umowie o dofinansowanie
(w tym wniosku o płatność), potwierdzających zrealizowanie
przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek bankowy
wykonawcy/sprzedawcy lub na rachunek bankowy Beneficjenta.

• pierwsza wypłata dotacji może nastąpić po zamontowaniu w budynku
objętym przedsięwzięciem nowego źródła ciepła, chyba że w budynku
istnieje już źródło ciepła spełniające wymagania Programu



Ważne informacje

▪ Złomowanie kotła na paliwo stałe (imienny dokument złomowania/karta przekazania 

odpadu)

▪ Jeden wniosek na jedną nieruchomość

▪ Na uzupełnienie/poprawę  dokumentów – 10 roboczych dni od otrzymania wezwania 

▪ Fotowoltaika i modernizacja c.o. i c.w.u.  - tylko  łącznie z wymianą źródła ciepła

▪ Rozliczenie – max. 3 transze

▪ Ostatni wniosek o płatność – do 30 dni od daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia



KALKULATOR DOTACJI

Kalkulator dotacji - Program Czyste Powietrze

KALKULATOR GRUBOŚCI IZOLACJI

Kalkulator grubości izolacji (kape.gov.pl)

CZYSTE URZĄDZENIA

Czyste Urządzenia 

(https://lista-zum.ios.edu.pl/)

Przydatne linki:

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
https://kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl/
https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx
https://czyste-urzadzenia.ios.edu.pl/bepub/ben001.aspx


Kontrole i okres trwałości

• NFOŚiGW/WFOŚiGW może dokonać kontroli przedsięwzięć
samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie, w trakcie realizacji oraz w okresie
trwałości.

• Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia.
W okresie trwałości Beneficjent nie może zmienić przeznaczenia
budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie może zdemontować
urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych
i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie
może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, nie spełniających
warunków Programu i wymagań technicznych określonych
w załączniku nr 2 do Programu.



Planowane zmiany od 1 lipca 2021 r.

Zakup i montaż kotła na węgiel jest możliwy tylko do 31 grudnia 2021 r. pod warunkiem:

a) Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

b) Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,

c) Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą wejścia w życie zmian w programie (planowane od 1 lipca 2021 r.).

Okres przejściowy do końca roku 2021 związany jest z tym, że program dopuszcza rozpoczęcie przedsięwzięcia do 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie.

Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie można otrzymać dotacji na zakup kotła węglowego w programie „Czyste Powietrze”.

Uzasadnienie wprowadzenia zmian:

a) Wytyczne Komisji Europejskiej,

b) Zapisy Krajowego Planu Odbudowy oraz Polskiego Ładu,

c) Obowiązujące uchwały antysmogowe w poszczególnych województwach, które nakazują wymianę starych kotłów węglowych i ograniczają 

możliwość stosowania paliwa stałego – węgla.



Podwyższenie progów dochodowych w drugiej części programu 
(podwyższony poziom dofinansowania)

1. Zmiana ma na celu ujednolicenie progów dochodowych programów „Czyste Powietrze” i „Stop 

Smog”, dzięki czemu więcej osób skorzysta z podwyższonego poziomu dofinansowania w 

„Czystym Powietrzu”, czyli do 37 tys. zł.

2. Dla gospodarstw jednoosobowych próg dochodowy wzrośnie do 175 proc. najniższej 

emerytury, czyli do 2 189,04 zł (o ok. 229 zł wyżej niż obecnie).

3. Dla gospodarstw wieloosobowych próg dochodowy będzie ustalony na poziomie 125 proc. 

najniższej emerytury na osobę, czyli do 1 563,60 zł (o ok. 164 zł więcej niż obecnie).

4. Planuje się, że podwyższenie progów dochodowych będzie obowiązywało od 1 lipca 2021 r., 

czyli po wprowadzeniu odpowiednich zapisów w programie „Czyste Powietrze”.



Udział gmin w realizacji Programu Czyste Powietrze



Udział gmin w realizacji Programu Czyste Powietrze



Program: OA-P1 

Zadania z zakresu ochrony powietrza



2021-OA-P1 

Forma dofinansowania: 

1) pożyczka; 

2) pożyczka  przeznaczona  na  zachowanie  płynności  finansowej  przedsięwzięć 

współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. 

Fundusz dopuszcza możliwość udzielenia dofinansowania na to samo zadanie w różnych opisanych 

wyżej formach, na podstawie oddzielnych umów, z zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania ze 

środków Funduszu nie może przekroczyć 100% kosztów kwalifikowanych zadania 

Pożyczki udzielone przez Fundusz mogą być częściowo umarzane z wyjątkiem: 

a) pożyczek przeznaczonych na zachowanie płynności finansowej, 

b) pożyczek, których okres spłaty wynosi do 48 miesięcy włącznie, 

c) pożyczek na dofinansowanie zadania, na które temu samemu podmiotowi udzielona została także 

dotacja ze środków Funduszu; 

d) pożyczek udzielonych na zakup środków transportu publicznego 



2021-OA-P1 

Wysokość umorzenia dla jednostek samorządu terytorialnego i ich związków oraz spółek będących w 

100% własnością JST nie może przekroczyć 35% wypłaconej kwoty pożyczki. 

 

Wysokość umorzenia dla pozostałych beneficjentów nie może przekroczyć 25% wypłaconej kwoty 

pożyczki. 

Beneficjenci  

1) Jednostki samorządu terytorialnego(JST) i ich związki; 

2) pozostałe osoby prawne; 

3) osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą; 

4) spółki prawa handlowego; 

5) wspólnoty mieszkaniowe. 



2021-OA-P1 

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu: 

✓ termomodernizacja budynku (np. ocieplenie); 

✓ zastosowanie wentylacji z odzyskiem ciepła (rekuperacji); 

✓ modernizacja źródła ciepła, tj. wymiana kotła lub  paleniska węglowego na  gazowe, olejowe,  

elektryczne lub opalane biomasą, zastąpienie kotła gazowego,  olejowego, elektrycznego lub  

opalanego biomasą na źródło o wyższej niż dotychczas sprawności wytwarzania ciepła 

(z wyłączeniem montażu kotła na węgiel lub ekogroszek); 

✓ likwidacja istniejącego źródła ciepła z jednoczesnym podłączeniem obiektu do sieci 

ciepłowniczej; 



2021-OA-P1 

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu cd.: 

✓ budowa lub rozbudowa sieci ciepłowniczej w celu podłączenia istniejących obiektów do sieci; 

✓ modernizacja sieci ciepłowniczej, modernizacja węzłów cieplnych; 

✓ budowa lub rozbudowa sieci gazowej połączona z likwidacją lokalnych kotłowni; 

✓ modernizacja systemów cieplnych o niskiej sprawności lub złym stanie technicznym, budowa 

układów wysokosprawnej  kogeneracji,  a  także  wprowadzanie  nowych technologii  w  

zakładach  przemysłowych,  które  pozwolą  na  ograniczenie  emisji zanieczyszczeń; 



2021-OA-P1 

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu cd.: 

✓ wymiana   starego   taboru   na   tabor zeroemisyjny   lub   niskoemisyjny   w transporcie 

publicznym; 

✓ zakup i montaż punktów ładowania (w szczególności pojazdów elektrycznych);  

✓ modernizacja istniejącego oświetlenia; 



2021-OA-P1 

Rodzaje przedsięwzięć podlegających dofinansowaniu cd.: 

✓ zakup i montaż instalacji odnawialnych źródeł energii (w szczególności pomp ciepła, instalacji 

fotowoltaicznych, kolektorów słonecznych); 

✓ budowa elektrowni wiatrowych; 

✓ budowa małych elektrowni wodnych; 

✓ budowa biogazowni; wytwarzanie energii elektrycznej lub ciepła z wykorzystaniem biogazu; 

✓ inne zadania przynoszące efekt ekologiczny z zakresu ochrony powietrza 



2021-OA-P1 

Informacje ogólne: 

Program ogłoszony w trybie otwartym – nabór wniosków prowadzony jest od wyczerpania ustalonej 

alokacji środków.  

Oprocentowanie pożyczek ustala w wysokości 0,9 s.r.w., nie mniej niż 1,5% w stosunku rocznym, 

z zastrzeżeniem, że: 

− dla gmin o wartości wskaźnika G określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy 

pożyczki – nie większej niż 1300 – oprocentowanie  wynosi  0,6  s.r.w.,  nie  mniej niż 1,0% 

w stosunku rocznym; 

− dla powiatów o wartości wskaźnika P określonego dla roku poprzedzającego rok zawarcia umowy 

pożyczki – nie większej niż 200 – oprocentowanie wynosi 0,6 s.r.w., nie mniej niż 1,0% 

w stosunku rocznym. 
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