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10 najważniejszych zmian programu

1Uproszczenie 
zasad 
przyznawania 
dotacji

2
Skrócenie 
czasu 
rozpatrywania 
wniosków

3
Uproszczenie
wniosku 
o dotację 4Możliwość 

składania 
wniosków 
online

5Włączenie 
banków

6
Wzmocnienie 
współpracy 
z gminami 7

Integracja 
z programem 
„Mój Prąd” 8

Poziomy 
dotacji 
powiązane
z efektem 
ekologicznym

9
Dotacje na 
termomoderniza
cję dla tych, 
którzy wymienili 
już źródło ciepła

1
0

Możliwość
finansowania 
przedsięwzięć 
rozpoczętych 
i 
zakończonych
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Uruchomienie naboru w ramach nowej wersji 
programu

W dniu 15.05.2020 r. uruchomiono nabór w ramach nowej 
wersji programu, obejmujący 1 część programu

W dniu 21.10.2020 r. uruchomiono nabór wniosków o 
dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania, w 
ramach 2 części programu

5
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Beneficjent Części 1 programu

osoba fizyczna

właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu 

mieszkalnego

dochód roczny Wnioskodawcy stanowiący podstawę obliczenia 

podatku do 100 tys. 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
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Beneficjent Części 2 programu

osoba fizyczna

właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu 

mieszkalnego

przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego beneficjenta nie przekracza kwoty:

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

b) 1960 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, nie przekroczył 

trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w 

rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o dofinansowanie.
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Zakres rzeczowy dofinansowania

wymiana, zakup i montaż źródła ciepła

instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

mikroinstalacja fotowoltaiczna

ocieplenie przegród budowlanych

stolarka okienna i drzwiowa

dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, 

ekspertyzy)
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Gdzie złożyć wniosek o dofinansowanie?

w Portal Beneficjenta dostępnym na stronie 

internetowej właściwego wfośigw 

(dodatkowo należy dostarczyć wersję 

papierową wniosku do wfośigw lub do 

gminy)

w serwisie gov.pl, w pełni elektronicznie
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Wymiana źródła ciepła na pompę ciepła 

(typu powietrze/woda lub gruntowa), 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja

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

Wymiana źródła ciepła na inne niż  

pompa ciepła (typu 

powietrze/woda lub gruntowa), 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 

dokumentacja

Brak wymiany źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 

dokumentacja

20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

10 000 zł 

Podstawowy poziom dofinansowania Podwyższony poziom dofinansowania

Brak wymiany źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 

dokumentacja

15 000 zł 

Wymiana źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 

dokumentacja

Maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia
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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

Określone maksymalne kwoty dotacji, brak limitów kosztów kwalifikowanych
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Terminy kwalifikowalności kosztów

rozpoczęte do 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie, ale nie 

wcześniej niż 15.05.2020 r., np. jeśli przedsięwzięcie zostało rozpoczęte 01.08.2020 r. 

to wniosek można złożyć maksymalnie do 01.02.2020 r. 

zakończone pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej niż 6 miesięcy 

przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie oraz nie wcześniej niż 15.05.2020 r., 

np. jeśli przedsięwzięcie ukończymy 15.01.2021 r., a było ono rozpoczęte 02.11.2020 

r. to mamy czas aż do 02.05.2021 r. na złożenie wniosku 

nierozpoczęte - można złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach Programu 

Czyste Powietrze mając dopiero w planach przedsięwzięcie

Okres, w którym przedsięwzięcie musi zostać zrealizowane i zakończone 

wynosi 30 miesięcy od daty złożenia wniosku o dofinansowanie.

Dofinansowaniu podlegają przedsięwzięcia:
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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 

(2 wnioski o płatność częściową i wniosek końcowy)

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

do wniosku o płatność konieczne jest załączenie kopii dokumentów, 

które potwierdzają poniesienie rozliczanych kosztów. 

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.
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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 może zainstalować dodatkowych źródeł ciepła, nie spełniających 

warunków programu i wymagań technicznych określonych 

w załączniku nr 2/2a do programu

Okres trwałości wynosi 5 lat od daty zakończenia przedsięwzięcia

W okresie trwałości Beneficjent:
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udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym 

złożeniem wniosku o dofinansowanie

wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków 

o dofinansowanie

przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, 

składanych przez wnioskodawców w Gminie

pomoc wnioskodawcom przy poprawnym wypełnianiu wniosku o 

płatność 

Dotychczasowe zaangażowanie gmin 

w program „Czyste Powietrze”

Gminy zostały włączone w realizację programu w lipcu 2019 r.

Zadania gmin:
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Zadania gmin po wprowadzeniu zmian

wydawanie zaświadczeń o dochodach osobom, które zamierzają złożyć wniosek o dofinansowanie w 

ramach programu „Czyste Powietrze”

udzielanie informacji o programie osobom zainteresowanym złożeniem wniosku o dofinansowanie

wsparcie wnioskodawców w zakresie przygotowywania wniosków o dofinansowanie

przekazywanie do WFOŚiGW wniosków o dofinansowanie, składanych przez wnioskodawców w Gminie

pomoc wnioskodawcom przy poprawnym wypełnianiu wniosku o płatność 
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▪ Art. 411 ust. 10g-10s ustawy Prawo ochrony środowiska, które weszły w życie 1 października 2020 r. 

(wprowadzone Ustawą z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach 

ciekłych oraz niektórych innych ustaw) nakładają na wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, 

właściwych ze względu na miejsce zamieszkania osoby fizycznej, obowiązek wydania zaświadczenia o 

wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego członka gospodarstwa 

domowego osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o dofinansowanie w ramach 2 części 

programu „Czyste Powietrze”, dla beneficjentów uprawnionych do podwyższonego poziomu 

dofinansowania

▪ Rozporządzenie Ministra Klimatu z dnia 2 października 2020 r. w sprawie określenia wzoru żądania 

wydania zaświadczenia o wysokości przeciętnego miesięcznego dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby fizycznej oraz wzoru tego zaświadczenia obowiązuje od dnia 7 

października 2020 r.

Podstawy prawne zmian w roli gmin przy realizacji programu
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Wydawanie zaświadczeń przez gminy dla wnioskodawców 

części 2 programu

▪ progi przeciętnego miesięcznego dochodu wnioskodawcy na jednego członka 
gospodarstwa domowego obowiązujące wnioskodawców w ramach 2 części 
programu:
- 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym
- 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym 

▪ metodyka wyliczania dochodu na potrzeby wystawienia zaświadczania jest 
zgodna z ustawą o świadczeniach rodzinnych

▪ zaświadczenie jest niezbędne, żeby ubiegać się o podwyższony poziom 
dofinansowania w programie

▪ zaświadczenie jest załącznikiem do wniosku o podwyższony poziom 
dofinasowania 
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Pokrycie kosztów zadań realizowanych przez gminy w ramach 

programu

▪ Warunkiem refundacji kosztów ponoszonych przez gminę jest zawarcie 
porozumienia z wfośigw dotyczącego realizacji programu. Treść porozumienia 
jest dostępna dla gmin we właściwych wfośigw.

▪ Porozumienia, zawarte do 31 grudnia 2020 r. obejmują finansowaniem koszty 
ponoszone przez gminy od wejścia w życie ustawy, tj. od 1 października 2020r.

▪ Gmina na potrzeby rozliczeń powinna nadawać wydawanym zaświadczeniom 
oraz przyjmowanym wnioskom o dofinansowanie w ramach części drugiej 
programu unikatowe numery, które należy umieszczać na tych dokumentach.

▪ Ustawa z dnia 14 sierpnia 2020 r. o zmianie ustawy o biokomponentach i biopaliwach ciekłych oraz 
niektórych innych ustaw wprowadziła w art. 411 ust. 10f POŚ możliwość udostępniania przez 
NFOŚiGW środków finansowych WFOŚiGW z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zadań 
realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego współpracujące przy wdrażaniu 
programów i przedsięwzięć z zakresu zadań ochrony środowiska i gospodarki wodnej oraz potrzeb 
geologii lub tworzeniu warunków do tego wdrażania.
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Informacje dla gmin

Gminy mają możliwość uzyskania informacji

poprzez utworzoną infolinię dla gmin. Pytania

dotyczące współpracy przy wdrażaniu programu

można zadawać od poniedziałku do piątku w godz.

8:00-16:00 pod numerem telefonu: 22 340 40 90.

Zapraszamy też na stronę: czystepowietrze.gov.pl 

(zakładka „Dla gmin”)
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Dotychczasowe wyniki programu
stan na 08.01.2021 r.

Złożone wnioski 

o dofinansowanie

Pozytywne decyzje o 

przyznaniu 

dofinansowania

Podpisane umowy

Wypłaty środków

finansowych

Liczba

Kwota dotacji

Kwota pożyczek

Liczba

Kwota dotacji

Kwota pożyczek

Liczba

Kwota dotacji

Kwota pożyczek

Liczba

Kwota dotacji

Kwota pożyczek

196 464 szt.

3 229 044 042 zł

385 881 450 zł

163 609 szt.

2 756 028 910 zł

203 206 480 zł

160 217 szt.

2 609 676 286 zł

191 280 674 zł

88 633 szt.

1 104 683 796 zł

98 323 826 zł
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Podpisane porozumienia z gminami

stan na 08.01.2021 r.

61/167

32/118

48/123

54/102

69/182

101/213

57/160

37/177

18/116

23/71

110/226

50/113

50/144

112/314

41/169

25/82

Liczba podpisanych 
porozumień: 888

w tym porozumienia 
podpisane na nowych 
wzorach: 176
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Z A P R A S Z A M Y  N A : www.nfosigw.gov.pl                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dziękuję za uwagę


