
Program priorytetowy 
„Czyste Powietrze” 

projekt realizowany we współpracy 
Ministerstwa Środowiska i partnerów

10:00-10:15 Powitanie gości

10:15-10:30

Przedstawienie założeń Projektu: „Ogólnopolski system wsparcia

doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

10:30-11:15 Omówienie założeń Programu „Czyste Powietrze”

11:15-11:30 Przerwa kawowa

11:30-12:15
Warsztaty poświęcone wypełnianiu wniosku do Programu „Czyste 

Powietrze”

12:15-13:00 Pytania i dyskusja



PROJEKT DORADZTWA 
ENERGETYCZNEGO



Projekt Doradztwa Energetycznego

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)

Kto może skorzystać z usług doradczych?



Projekt Doradztwa Energetycznego
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Region Zachodni, obejmujący powiaty: tarnogórski, gliwicki, Gliwice, Zabrze, Bytom, 
Piekary Śląskie
Elżbieta Kisiel – Kierownik zespołu, e-mail: e.kisiel@wfosigw.katowice.pl

Region Południowy, obejmujący powiaty: bielski, cieszyński, żywiecki, Bielsko-Białą,  Rudę 
Śląską, Katowice
Wioletta Jończyk , e-mail: w.jonczyk@wfosigw.katowice.pl

Region Północny, obejmujący powiaty: kłobucki, częstochowski, lubliniecki, Częstochowę, 
Siemianowice Śląskie, Świętochłowice, Chorzów
Mariusz Wasik, e-mail: m.wasik@wfosigw.katowice.pl

Region Wschodni, obejmujący powiaty: myszkowski, zawierciański, będziński, Dąbrowę 
Górniczą, Sosnowiec, Mysłowice, Jaworzno, Tychy
Łukasz Balion, e-mail: l.balion@wfosigw.katowice.pl

Region Południowo-Zachodni, obejmujący powiaty: raciborski, wodzisławski, mikołowski, 
pszczyński, bieruńsko-lędziński, Rybnik, Żory, Jastrzębie-Zdrój
Szymon Twardoń, e-mail: s.twardon@wfosigw.katowice.pl 

DORADCY ENERGETYCZNI – WOJ. ŚLĄSKIE 



Projekt Doradztwa Energetycznego

✓ 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, udział w konferencjach, wydarzeniach
branżowych w zakresie EE, OZE i gospodarki niskoemisyjnej dla sektora
publicznego, mieszkaniowego, przedsiębiorców, osób fizycznych

✓ porady merytoryczne, współpraca z lokalnymi instytucjami

Usługi doradcze



PROGRAM PRIORYTETOWY 
CZYSTE POWIETRZE



Środki NFOŚiGW
▪ Środki WFOŚiGW

▪ Środki inne np. BOŚ Bank

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”



Cel programu

Budżet

Forma 
dofinansowania

Poprawa efektywności energetycznej zmniejszenie/
uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza pochodzących
z jednorodzinnych budynków mieszkalnych, należących do
osób fizycznych.

103 mld zł

• Dotacja
• Pożyczka

Nabór wniosków prowadzony jest w trybie ciągłym 

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”



Źródło: www.nfosigw.gov.pl

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”



▪ Okres, w którym mogą być ponoszone koszty kwalifikowane:

➢ Dla wniosków składanych od 21.01.2018 r. do 30.06.2019 r. – do 12 miesięcy przed dniem złożenia
wniosku

➢ Dla wniosków składanych od 1.07.2019 r. – od daty złożenia wniosku (oprócz kosztów związanych z
dokumentacją projektową i audytem)

▪ Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł

▪ Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

▪ Oprocentowanie zmienne pożyczki – nie więcej niż WIBOR 12M +70 punktów bazowych
ale nie mniej niż 2% rocznie

▪ Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat

Warunki dofinansowania – aspekty finansowe



▪ Okres karencji w spłacie rat kapitałowych - do 12 miesięcy od zakończenia realizacji
przedsięwzięcia

▪ Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej
ogrzewanej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia

▪ Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona
w protokole końcowym – warunek obowiązuje do 30.06.2019 r.

▪ Od 01.07.2019 r. rozpoczęcie inwestycji rozumiane jest jako poniesienie pierwszego
kosztu kwalifikowanego i nie może nastąpić wcześniej niż złożenie wniosku

▪ Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy
o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

Warunki dofinansowania – czas realizacji inwestycji



Pozwolenie na budowę 
wydane do 15.12.2002 r., 

Pozwolenie na budowę 
wydane po 15.12.2002 r.

źródło ciepła jest 
stare, niespełniające 
wymagań programu

źródło ciepła jest 
nowe, 

spełniające 
wymagania 
programu

źródło ciepła jest 
stare, 

niespełniające 
wymagań 
programu

źródło ciepła 
jest nowe, 
spełniające 
wymagania 
programu

Wymiana źródła ciepła* na spełniające warunki programu wraz z przyłączami X X

Docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych budynku oddzielających 
pomieszczenia ogrzewane od środowiska zewnętrznego lub pomieszczeń 
nieogrzewanych 

X X X

Wymiana stolarki zewnętrznej X X X

Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych centralnego ogrzewania  i 
ciepłej wody użytkowej

X X X

Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne; 
mikroinstalacja fotowoltaiczna
Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów

X X X X

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła X X X X

* wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe gdy 
podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe 
lub nie jest uzasadnione ekonomicznie

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków istniejących



Budynek nowo budowany

Brak źródła ciepła
Istniejące źródło ciepła 

spełnia wymagania 
programu

Zakup i montaż źródła ciepła do 31.12.2019 r.  spełniającego warunki programu wraz z przyłączami X

Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory słoneczne;
mikroinstalacja fotowoltaiczna
Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% kosztów

X X

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła – dla wniosków składanych od 21.01.2019 r. x x

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków nowo budowanych 



Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka
Maksymalny jednostkowy 

koszt kwalifikowany na
jeden budynek

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1000 zł

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu)
wraz z dociepleniem

szt. do 1000 zł

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła szt. do 1000 zł

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka
Maksymalny jednostkowy 

koszt kwalifikowany

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące 
m2 powierzchni 

przegrody
do 150 zł

wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, powierzchni 
przezroczystych nieotwieralnych

m2 powierzchni do 700 zł

wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych m2 powierzchni do 2000 zł

* koszty przekraczające wartości w tabelach
stanowią koszty niekwalifikowane 

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych 

pojedynczego elementu przedsięwzięcia (1)*



(***) tylko w przypadku podłączenia nowego źródła 
(****) z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez 
operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku 
mikroinstalacji fotowoltaicznej 

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka
Maksymalny jednostkowy koszt 

kwalifikowany na jeden budynek

przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (***) zestaw do 5 000 zł

przyłącze cieplne (***) zestaw do 10 000 zł

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne (****) zestaw do 8 000 zł

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (2)



Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka
Maksymalny jednostkowy koszt 

kwalifikowany na jeden budynek

węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania spalin (Ekoprojekt + V klasa) zestaw do 20 000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania spalin (Ekoprojekt + V klasa) zestaw do 10 000 zł

system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł

kotły gazowe kondensacyjne, olejowe, system odprowadzania spalin, zbiornik na gaz/olej zestaw do 15 000 zł

pompy ciepła powietrzne zestaw do 30 000 zł

pompy ciepła odbierające ciepło z gruntu lub wody zestaw do 45 000 zł

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw do 15 000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł

kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł

mikroinstalacja fotowoltaiczna** zestaw do 30 000 zł

(**) Koszt kwalifikowany instalacji za 1KWp wynosi 
maksymalnie 6000 zł. 

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (3)



1. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej
i kolektorów słonecznych mogą zostać 
dofinansowane w 100% wyłącznie
w formie pożyczki.

2. Intensywność dofinansowania
dotacyjnego jest określona
na podstawie średniego miesięcznego
dochodu na osobę w gospodarstwie
domowym wnioskodawcy.
Kwota ta jest określona we wniosku
o dofinansowanie; zmiana kwoty
miesięcznego dochodu w trakcie
oceny wniosku lub w trakcie realizacji
przedsięwzięcia nie wpływa na
zmianę intensywności
dofinansowania.

Grupa
Kwota miesięcznego 

dochodu netto / osoba w 
PLN

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych 
przewidzianych do wsparcia 

dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do 
wartości dotacji

pozostałe koszty 
kwalifikowane

I do 600 do 90% do 10% do 100%

II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%

III 801 - 1 000 do 70% do 30% do 100%

IV 1 001 - 1 200 do 60% do 40% do 100%

V 1 201 - 1 400 do 50% do 50% do 100%

VI 1 401 - 1 600 do 40% do 60% do 100%

VII powyżej 1 600 do 30% do 70% do 100%

Intensywność dofinansowania – nowobudowane budynki jednorodzinne           
oraz wnioskodawcy, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 

Gospodarstwo domowe rozumie 
się zespół osób zamieszkujących 

razem i wspólnie utrzymujących się. 
Osoby samotne utrzymujące się 

samodzielnie tworzą 
jednoosobowe gospodarstwa 

domowe.



Grupa
Kwota miesięcznego dochodu 

netto / osoba w PLN

Dotacja

(procent kosztów kwalifikowanych 
przewidzianych do wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka Kwota rocznego 
dochodu 

wnioskodawcy [zł]uzupełnienie do wartości 
dotacji

pozostałe koszty 
kwalifikowane

I do 600 do 90% do 10% do 100%

Nie dotyczy

II 601 - 800 do 80% do 20% do 100%

III 801 - 1 000 do 67% do 33% do 100%

IV 1 001 - 1 200 do 55% do 45% do 100%

V 1 201 - 1 400 do 43% do 57% do 100%

VI 1 401 - 1 600 do 30% do 70% do 100%

VII powyżej 1 600

do 18% do 82% do 100 % do 85 529

do 15% do 85% do 100 % od 85 529 do 125 528

0% do 100% do 100 % Powyżej 125 528

Intensywność dofinansowania - wnioskodawcy, którzy rozliczając
się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi
termomodernizacyjnej



Ulga termomodernizacyjna – kto, na co, ile, przez jaki okres

✓ Podatnik będący właścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego
ma prawo odliczyć od podstawy opodatkowania wydatki poniesione
na zakup materiałów i urządzeń oraz usług związanych z realizacją zadania
termomodernizacyjnego.

✓Czas realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego nie może przekroczyć
3 lat, a łączna kwota wydatków nie może być wyższa niż 53 000 zł.

✓ Jeżeli kwota odliczenia nie znajduje pokrycia w rocznym dochodzie podatnika,
podlega odliczeniu w kolejnych latach, nie dłużej jednak niż przez 6 lat.

Ustawa o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy 
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych 

przez osoby fizyczne (Dz.U. z 2018 poz. 2246).



▪ Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo
(np. domki letniskowe)

▪ Nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel ) muszą spełniać:
✓ wymogi rozporządzenia Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt - wymogi od 01.01.2020r.)
✓ minimum standard emisyjny zgodny z V klasą pod względem granicznych wartości emisji

zanieczyszczeń wg kryteriów zawartych w normie PN-EN 303-5:2012
▪ Kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy

efektywności energetycznej minimum A
▪ Pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej

minimum A+
▪ Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy

obowiązujące od 31.12.2020 r., określone w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie
warunków technicznych, jakim powinny dopowiadać budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. z 2015 r. poz. 1422)

Ważne informacje



Warunki dla wszystkich budynków

▪ W przypadku montażu indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być wspierana 
jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe 
lub nie jest uzasadnione ekonomicznie

▪ Warunkiem montażu kotła opalanego węglem (od 1.07.2019 r. również kotłów na biomasę) 
jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci 
ciepłowniczej lub sieci dystrybucji gazu

Warunki dla nowych budynków

▪ W budynku nowo budowanym zakup i montaż źródła ciepła wraz z przyłączami musi zostać 
zakończony do 31.12.2019 r.

▪ Wymiana źródła ciepła jest możliwa jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą 
spełniać normy określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

Ważne informacje



▪ Wnioski beneficjentów są przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW w Katowicach 
do 30 czerwca 2027 r. do godziny 24:00

▪ Wniosek składa się w wersji elektronicznej poprzez:

a) aplikację internetową (https://portal.wfosigw.katowice.pl)

b) użycie kwalifikowanego podpisu elektronicznego, który wywołuje skutki prawne 
równoważne podpisowi własnoręcznemu

c) użycie podpisu potwierdzonego profilem zaufanym ePUAP

Wnioski wraz z załącznikami przesłane w formie elektronicznej przez Portal Beneficjenta 
należy dostarczyć lub przesłać w wersji papierowej po ówczesnym ich podpisaniu. 

▪ Wniosek składany w formie papierowej należy przesłać lub dostarczyć do siedziby 
WFOŚiGW w Katowicach, ul. Wita Stwosza 2, 40-036 Katowice

Wniosek o dofinansowanie

https://portal.wfosigw.katowice.pl/


Wykaz dokumentów dodatkowych

Etap wniosku:

▪ Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu
▪ Dokumenty potwierdzające prawo własności budynku, np. umowa sprzedaży

w formie aktu notarialnego, jeżeli we wniosku nie podano informacji na temat numeru
księgi wieczystej i numeru działki.

▪ Audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto dane do
wniosku

▪ ODO 1 – informacja o przetwarzaniu danych osobowych osób innych niż wnioskodawca,
jeśli wnioskodawca ujawnia takie dane.

▪ ODO 2 – zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (np. dane o stanie zdrowia), jeśli
wnioskodawca ujawnia takie dane.

▪ Oświadczenie o wielkości gospodarstwa rolnego.
▪ Oświadczenie o dochodach nieopodatkowanych.



Etap umowy:

▪ Obowiązkowe: ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków (np. weksel in blanco lub 
inne formy uzgodnione z WFOŚiGW w Katowicach)

▪ Jeżeli dotyczy:

▪ Oświadczenie współwłaściciela/li jednorodzinnego domu mieszkalnego
o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia

▪ Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 
dotacji/pożyczki

▪ Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas
wizytacji dopuszczającej

Wykaz dokumentów dodatkowych



Etap rozliczenia:

▪ Wniosek o płatność z protokołem częściowym lub końcowym

▪ Dokumenty księgowe (np. faktury) potwierdzające zakup materiałów i usług

▪ Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności (np. potwierdzenie przelewu)
w przypadku płatności na rachunek beneficjenta

Wykaz dokumentów dodatkowych



WFOŚiGW dokonuje kontroli przedsięwzięć samodzielnie
lub przez wskazane osoby.

Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.

Kontrola dofinansowanej inwestycji 



Cel finansowania 

▪ koszty niekwalifikowane Programu Czyste Powietrze, w szczególności koszty przekraczające 
jednostkowe koszty kwalifikowane

Kredytobiorcy

▪ osoby fizyczne, beneficjenci Programu Czyste Powietrze

Wysokość kredytu

▪ do 60.000 PLN

Okres kredytowania

▪ do 10 lat

Wyróżniki oferty

▪ szybki i uproszczony proces udzielania pożyczki

▪ atrakcyjne warunki cenowe: niska prowizja i marża kredytowa od 0,7 p.p.  

Finansowanie uzupełniające BOŚ S.A. do Programu Czyste Powietrze
Pożyczka skierowana do beneficjentów Programu 



Źródło: www.17funduszy.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Katowicach:

Adres: ul. Wita Stwosza 2,
40-035 Katowice
www.wfosigw.katowice.pl
infolinia: (32) 60-32-252,
email: czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl

Skontaktuj się z nami!

https://portal.wfosigw.katowice.pl

Bielsko – Biała, ul. Legionów 57 
(budynek Regionalnego Funduszu Ekorozwoju)
Częstochowa, ul. Jana III Sobieskiego 7 
(budynek Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego, 
wejście od ul. J. Korczaka)

Oddziały:

http://www.wfosigw.katowice.pl/
mailto:czystepowietrze@wfosigw.katowice.pl
https://portal.wfosigw.katowice.pl/


Dziękuję za uwagę
DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ


