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CZYSTE POWIETRZE 

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

Infrastruktura
i Środowisko na 
lata 2014-2020

I Oś 
priorytetowa 
„Zmniejszenie 

emisyjności 
gospodarki”

Działanie 1.3 
„Wspieranie 
efektywności 
energetycznej
w budynkach”

Poddziałanie 1.3.3 
„Ogólnopolski system 
wsparcia doradczego 

dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw 
w zakresie efektywności 
energetycznej oraz OZE”

Projekt Doradztwa Energetycznego



Struktura realizacji

Ministerstwo Funduszy i Polityki Regionalnej
(Instytucja Zarządzająca)

Ministerstwo Klimatu i Środowiska
(Instytucja Pośrednicząca)

NFOŚiGW - Beneficjent Projektu
(Partner Wiodący)

15 WFOŚiGW i Województwo Lubelskie
(Partnerzy – Doradcy Energetyczni)
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Doradcy w Polsce 



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)
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Jakie są Nasze cele?

Wsparcie projektów przyczyniających się do realizacji 
pakietu energetyczno-klimatycznego UE 20/20/20 

oraz zobowiązań państwa polskiego

Cel szczegółowy 1

Zwiększenie świadomości społecznej w zakresie 
rozwoju gospodarki niskoemisyjnej

Cel szczegółowy 3

Wsparcie w przygotowaniu i wdrażaniu 
inwestycji w zakresie EE i OZE

Cel szczegółowy 2

Wsparcie gmin w przygotowaniu i wdrażaniu 
PGN/SEAP
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https://doradztwo-energetyczne.gov.pl/





Program „Czyste Powietrze”
Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji
gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł
ciepła i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych jednorodzinnych.



Program „Czyste Powietrze”

Beneficjenci:

Część I programu dla Beneficjentów 
uprawnionych do podstawowego poziomu 

dofinansowania

to osoby fizyczne, będące 
właścicielami/współwłaścicielami

budynków mieszkalnych 
jednorodzinnych lub wydzielonych

w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych

z wyodrębnioną księgą wieczystą,
o dochodzie rocznym 
nieprzekraczającym 

kwoty 100 000 zł.

W przypadku uzyskiwania dochodów
z różnych źródeł, dochody sumuje się, 

przy czym suma ta nie może 
przekroczyć kwoty 100 000 zł.

Uwaga: W przypadku wspólnego rozliczenia, 
w PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku” 
uwzględniony jest już podział zsumowanego 
dochodu małżonków na połowę i to jego 
wysokość nie może przekroczyć 100 tys. zł.



Program „Czyste Powietrze”

Beneficjenci to osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki:

Część II programu dla Beneficjentów uprawnionych 
do podwyższonego poziomu dofinansowania

1) są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 
wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 

księgą wieczystą ;

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie 
przekracza kwoty:

a) 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,
b) 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta
z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za
który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu
wydawanym zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie
przekroczył trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę
określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.



Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła 
(typu powietrze/woda lub gruntowa), 

wentylacja mechaniczna, 
termomodernizacja, dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na inne niż  
pompa ciepła (typu powietrze/woda 

lub gruntowa), wentylacja 
mechaniczna, termomodernizacja, 

Dokumentacja
20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Brak wymiany źródła ciepła, 
wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja
10 000 zł

Podstawowy poziom dofinansowania

Brak wymiany źródła ciepła, 
wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja
15 000 zł

Wymiana źródła ciepła, wentylacja 
mechaniczna, termomodernizacja, 

dokumentacja
32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia

 Podwyższony poziom dofinansowania



Instalacja fotowoltaiczna

 możliwość uzyskania dotacji w wysokości 5 tys. zł
(nie więcej niż 50% poniesionych kosztów) w przypadku montażu
instalacji fotowoltaicznej

 Warunkiem uzyskania dotacji w ramach programu Czyste Powietrze
jest likwidacja istniejącego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup
i montaż (w ramach tego samego wniosku o dofinansowanie)
nowego źródła ciepła, którego wymagania techniczne zostały
określone w Programie.

 Jeśli nie planuje się wymiany istniejącego źródła ciepła na paliwo
stałe na nowe źródło ciepła, dotację na zakup
i montaż instalacji fotowoltaicznej będzie może otrzymać
w ramach naboru w programie Mój Prąd



Dofinansowanie na zakup kotła węglowego

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

Kotły na węgiel są dofinansowane pod warunkiem:
• Złożenia wniosku o dofinansowanie obejmującego kocioł na 

węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Zakupu kotła na węgiel do 31 grudnia 2021 r.,
• Wystawienia faktury za kocioł i montaż do 31 grudnia 2021 r.

Powyższy warunek nie dotyczy wniosków złożonych przed datą 
wejścia w życie zmian w programie (przed 1 lipca 2021 r.).



Maksymalne wartości dotacji dla poszczególnych kategorii kosztów

 dla każdego elementu przedsięwzięcia wskazana jest maksymalna kwota dotacji oraz maksymalna intensywność 
dofinansowania w stosunku do faktycznie poniesionych kosztów

 wartości te podane są w tabelach w załączniku 2 albo 2a do programu, odpowiednio dla podstawowego i 
podwyższonego poziomu dofinansowania

• Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe, dopuszczone do obrotu oraz w
przypadku gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodności
urządzeń z przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”).

• Jeżeli wynika to z przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty
posiadające stosowne uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym
prawem i normami.



Dokumentacja



Źródła ciepła, przyłącza, instalacje, wentylacja 2/2a







Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu 
kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego) i może nastąpić:

 dla dotacji: nie wcześniej niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o 
dofinansowanie, 
 przedsięwzięcie może zostać zakończone (przed złożeniem wniosku) pod 

warunkiem, że nie zostało rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy przed datą 
złożenia wniosku o dofinansowanie.

 dla dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu: nie wcześniej niż data złożenia 
wniosku o dofinansowanie w banku, który przystąpił do Programu.

Koszty poniesione wcześniej, a także przed datą wskazaną w ogłoszeniu o naborze 
wniosków o dofinansowanie, jak i przed oddaniem budynku do użytkowania uznawane są 
za niekwalifikowane.

Okres kwalifikowalności kosztów:

Terminy kwalifikowalności kosztów



dla dotacji: 
 do 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie,

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

W sytuacjach niezależnych od Beneficjenta, których następstw nie mógł uniknąć 
mimo zachowania należytej staranności, w szczególności ze względu na epidemię 
COVID-19, na uzasadniony wniosek Beneficjenta, WFOŚiGW może przedłużyć 
maksymalny okres realizacji przedsięwzięcia o okres nie dłuższy niż 6miesięcy, 
jednak nie dłużej niż do 30.06.2029r.

Realizacja przedsięwzięć powinna zakończyć się do połowy 2029 r. 

Okres realizacji przedsięwzięcia wynosi:

Terminy kwalifikowalności kosztów



Zakończenie przedsięwzięcia i rozliczenie
 po zakończeniu prac objętych wnioskiem o dofinansowanie Beneficjent 

składa wniosek o płatność do WFOŚiGW.

 wypłata dotacji może być zrealizowana maksymalnie w trzech częściach 
(dla dotacji) oraz jednorazowo dla dotacji na częściową spłatę kapitału 
kredytu.

 Uwaga: W pierwszym składanym wniosku wymagane jest rozliczenie 
wymiany źródła ciepła oraz potwierdzenie likwidacji/trwałego wyłączenia 
z użytku wszystkich „starych” źródeł ciepła na paliwo stałe 
niespełniających warunków Programu (jeśli wniosek obejmuje wymianę 
źródła ciepła).

 Lista obowiązkowych załączników jest zmienna i zależy od zakresu prac 
ujętych we wniosku o płatność. Zawsze wymagane są kopie dokumentów 
zakupu (faktury, rachunki imienne) wystawione imiennie na Beneficjenta, 
potwierdzone za zgodność z oryginałem oraz dowody całkowitego lub 
częściowego ich opłacenia.



Obowiązki Beneficjenta po zakończeniu przedsięwzięcia

 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

 nie można zainstalować oraz użytkować źródła ciepła na paliwa stałe o klasie niższej niż 5 klasa 
według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5. Wszystkie zainstalowane oraz 
użytkowane urządzenia służące do celów ogrzewania lub przygotowania ciepłej wody użytkowej 
(w tym kominki wykorzystywane na cele rekreacyjne) muszą spełniać docelowe wymagania 
obowiązujących na terenie położenia budynku  / lokalu mieszkalnego objętego 
dofinansowaniem, aktów prawa miejscowego, w tym uchwał antysmogowych

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia

W okresie trwałości Beneficjent:



Ważne aspekty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  

Dotacja udzielana jest na prace realizowane w istniejącym budynku/lokalu 
mieszkalnym.

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.

Aktualnie obowiązujący Program Czyste Powietrze
nie obejmuje budynków nowobudowanych



Ważne aspekty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  

W przypadku gdy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym
realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona jest
działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym
prawem konkurencji, wysokość dotacji jest pomniejszana
proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej na
prowadzenie działalności gospodarczej. Na użytek
niniejszego Programu przyjmuje się, że powierzchnia, na
której prowadzona jest ta działalność stanowi powierzchnię
lokalu użytkowego.



Ważne aspekty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  

• W przypadku gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na
powierzchni całkowitej przekraczającej 30% budynku/lokalu
mieszkalnego, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do
dofinansowania.

• Jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono lokale mieszkalne,
dotacja przysługuje osobno na każdy lokal.



Ważne aspekty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  

 Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia realizowane w budynkach
wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych. Źródło ciepła
może być zainstalowane w budynku gospodarczym jeżeli służy wyłącznie do
celów ogrzewania lub ogrzewania i c.w.u budynku/lokalu mieszkalnego.

 Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcia, dla których wnioskowana
kwota dotacji jest niższa niż 3 tysiące złotych. Warunek nie dotyczy
przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła.

 Nie wypłaca się dofinansowania, jeżeli Beneficjent zbył przed wypłatą dotacji
budynek/lokal mieszkalny objęty dofinansowaniem.



Ważne aspekty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  

Warunki odnoszące się do źródeł ciepła:

• W ramach Programu można dofinansować zakup i montaż jednego źródła ciepła do
celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.

• W przypadku gdy budynek/lokal mieszkalny jest podłączony do sieci dystrybucji
gazu, w ramach Programu nie udziela się dofinansowania na zakup i montaż kotła
na paliwo stałe w tym budynku/lokalu mieszkalnym.

• Wymieniane źródło ciepła na paliwo stałe musi być trwale wyłączone
z użytku. Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z użytku źródła ciepła na paliwo stałe
jest imienny dokument zezłomowania/karta przekazania odpadu/formularz
przyjęcia odpadów metali.



W przypadku gdy budynek lub lokal mieszkalny, w którym ma być realizowane przedsięwzięcie, jest 

wyposażony w inne źródła ciepła niż na paliwo stałe lub w źródła ciepła na paliwo stałe 

spełniające wymagania minimum 5 klasy według normy przenoszącej normę europejską EN 303-5, 

dotacja może być udzielona wyłącznie na:

 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

z poniższym zastrzeżeniem: 

Istnieje możliwość wymiany źródła ciepła, jeżeli mimo posiadania w budynku/lokalu mieszkalnym
kotła gazowego, wykorzystywane jest w tym budynku/lokalu mieszkalnym nieefektywne źródło
ciepła na paliwo stałe, z tym że ilość pobieranego paliwa gazowego (średnia z ostatnich 3 lat
kalendarzowych poprzedzających rok złożenia wniosku o dofinansowanie, a w przypadku okresu
krótszego średnia z całego okresu) w tym lokalu/budynku mieszkalnym nie może być wyższa niż 5
600 kWh/rok.



Ważne aspekty Programu Priorytetowego Czyste Powietrze  
Jeżeli została przyznana dotacja na budynek/lokal mieszkalny na warunkach
Programu w wersji obowiązującej przed 15 maja 2020 r., Wnioskodawca na
ten sam budynek/lokal mieszkalny może złożyć wniosek o dofinansowanie
na:

 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

na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją.

Na jeden budynek/lokal mieszkalny może być udzielone jedno
dofinansowanie w ramach Programu, z zastrzeżeniem powyższego.





Dotychczasowe efekty programu

Liczba złożonych wniosków 355 870 na

5 627 859 260 zł dofinansowania

………..
Zawarte umowy  279 631 na

Kwota dotacji   4 428 863 313 zł
Kwota pożyczki   192 505 392 zł

Wypłacone środki

2 000 512 034 zł 
dotacja 

128 239 373 zł 
pożyczka



Stan realizacji Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” w województwie 
podkarpackim na dzień 19 listopada 2021 r. 

Liczba złożonych wniosków
19 538 szt.

Zawarte umowy 
16 255 szt.

Wnioskowana kwota dotacji 
370 669 201 zł

Dofinansowanie z umów 
dotacja

307 216 485 zł

Dofinansowanie z umów 
pożyczka

4 191 484 zł

Wnioskowana kwota pożyczki  
8 186 608 zł

Kwota dotacji 
320 284 394 zł

Kwota pożyczki  
4 374 125 zł

Wypłacone środki 
155 868 883 zł dotacja 

Wypłacone środki 
2 852 008 zł pożyczka



Ilość wniosków złożonych w ramach PP Czyste Powietrze
do WFOŚiGW w Rzeszowie

Od początku realizacji Programu Czyste 
Powietrze do WFOŚiGW wpłynęło
19 538 wnioski o dofinasowanie. 
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146 gmin położonych na terenie województwa 
podkarpackiego podpisało porozumienia z 

Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Rzeszowie. 

Dzięki temu Beneficjenci mogą uzyskać pomoc
i złożyć wniosek  o dofinansowanie i o wypłatę 
środków w gminach, które zaczęły współpracę

z WFOŚiGW w Rzeszowie.

Porozumienia z gminami o wspólnej realizacji programu 
„Czyste Powietrze”

Liczba porozumień
z gminami zawartych  

w całej Polsce

146

Liczba porozumień
z gminami zawartych 

przez WFOŚiGW
w Rzeszowie



Bonusy dla gmin



Część 3) Programu „Czyste Powietrze” dla Beneficjentów uprawnionych
do najwyższego poziomu wsparcia

1

Beneficjenci – próg 
dochodowy

Przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka gospodarstwa domowego 
Wnioskodawcy 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 miasta

3

Formy dofinansowania

 dotacja;

 instrument finansowy dla gmin, 
jako uzupełniające finansowanie 
dla Beneficjentów *

2

Intensywność 
dofinansowania
w formie dotacji

 do 100% faktycznie poniesionych 
kosztów audytu energetycznego

 do 90% faktycznie poniesionych kosztów 
na pozostałe pozycje Załącznika nr 2b do 
Programu

* Planowane uruchomienie w ramach 
II fazy wdrażania Części 3 Programu 
w przyszłym roku 



Baza wiedzy i pomocne narzędzia



Zainwestujmy razem
w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo@wfosigw.rzeszow.pl


