
Program priorytetowy 
Czyste powietrze

projekt realizowany we współpracy 
Ministerstwa Środowiska i partnerów



1) Zbadaj potrzeby budynku
Określ stan obecny i zakres działań modernizacyjnych (pole powierzchni, grubość, λ i 
koszty), które powinny zostać zinwentaryzowane np. w audycie energetycznym i wpisane 
do wniosku

2) Zdobądź wiedzę nt. wymagań programu
Zapoznaj się ze szczegółami naboru tj.: programem priorytetowym, formularzem wniosku, 
załącznikami oraz instrukcjami do nich, a także regulaminem naboru.
Dokumenty są dostępne po zalogowaniu do portalu Beneficjenta

3) Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie
Pamiętaj o wytycznych w tym zakresie na stronie właściwego WFOŚiGW,
w tym o liście wymaganych dokumentów (np. dokumenty potwierdzające dochód).

Plan prezentacji
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4) Podpisz umowę o dofinansowanie
Po pozytywnym rozpatrzeniu Twojego wniosku, WFOŚiGW przygotuje umowę
i zaprosi do jej podpisania.

5) Zakończ działania i złóż wniosek o płatność
Środki mogą być wypłacone w kilku transzach po zrealizowaniu poszczególnych etapów 
przedsięwzięcia.

6) Końcowe rozliczenie finansowe
Nastąpi po pozytywnej weryfikacji realizacji przedsięwzięcia przez przedstawiciela WFOŚiGW.
Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub
w część siłami własnymi i nie mniej niż 15% zadań wybranych na podstawie próby. 
Dodatkowo, możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie jego trwałości (do 3 lat).

Plan prezentacji
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http://komplexbud.hekko24.pl/test2/services/swiadectwa-charakterystyki-energetycznej/
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Ocena stanu istniejącego - ile energii 

potrzebuję, jak zanieczyszczam i ile płacę
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Oszczędność gazu na co 21,72%

Zmniejszenie kosztów (2015-2018) 21,78%
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Analiza kosztów ogrzewania budynku

i podgrzewania wody

Energia:
Cena za 1 

kWh
[zł]

Sprawność 
urządzenia

[%]

Koszt 1kWh 
energii 

użytecznej [zł]

elektryczna 0,57 100 0,57

drewna opałowego 0,24 64 0,38

oleju opałowego 0,30 92 0,33

gazu propan butan 0,22 92 0,24

gazu ziemnego 0,20 92 0,22

pelletu 0,16 78 0,21

węgla kamiennego 0,09 80 0,11

https://zaradnyfinansowo.pl/koszty-ogrzewania/

Na podstawie rachunków z PGNiG

Wyprowadzka 2 osób



Cele działań termomodernizacyjnych

Efekty termomodernizacji budynku

Ułatwienie obsługi 
konserwacji urządzeń i 

instalacji

Zmniejszenie 
zapotrzebowania na 

energię ze źródeł kopalnych

Czynniki wpływające na nasze 
samopoczucie i komfort cieplny
w pomieszczeniu

 temperatura powietrza 
wilgotność względna powietrza 
 prędkość powietrza w strefie 

przebywania ludzi
 temperatura powierzchni 

otaczających (przegród 
budowlanych) 

 czystość i świeżość powietrza 
(określana zawartością dwutlenku 
węgla) 

 jonizacja  powietrza 
 poziom hałasu
 oświetlenie i wystrój wnętrz 

(kolorystyka przegród)
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Cele:

- dla których tworzony jest program wsparcia

- na które zwracamy uwagę

- rzeczywistych korzyści

Zaspokojenie potrzeb
w przyszłości

Usunięcie wad, zwiększenie 
trwałości budynku i instalacji

Ograniczenie zjawiska 
ubóstwa energetycznego

Podniesienie komfortu i 
samopoczucia

Zmniejszenie kosztów 
eksploatacji

Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń



Komfort użytkowania budynku,
a temperatura i wilgotność powietrza
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-5 oC
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Komfort użytkowania budynku,
to nie tylko temperatura powietrza

Utrzymanie niskich temperatur powierzchni powoduje wykroplenie wilgoci. 



W budynkach ogrzewanych pozwala na 

bezinwazyjne wykrywanie i analizowanie:

- jakości ocieplenia przegród budynku

- przewiewania przegród zewnętrznych

- mostków cieplnych

- przyczyn zagrzybień i zawilgoceń przegród

- jakości wykonania i osadzenia okien, drzwi, bram

- stanu rozdzielni elektrycznych

- tras kablowych instalacji podtynkowych

- mat grzejnych elektrycznych

- przebiegu ogrzewania co i cwu

TERMOWIZJA – potrzeba czy fanaberia?

http://zinobud.pl/termowizja/
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Przeprowadzanie działań termomodernizacyjnych w nieprawidłowej kolejności 
zwiększy koszty termomodernizacji i może nie przynieść pożądanych rezultatów!

Właściwa kolejność działań termomodernizacyjnych: 
• Grupa I 

• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, termoizolacja dachu lub stropodachu, 
ścian zewnętrznych, strop nad nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie 

• Grupa II
• modernizacja instalacji c.o. i c.w.u.
• modernizacja wentylacji

• Grupa III
• wymiana źródła ciepła, OZE, rekuperacja

Kolejność prowadzenia działań 

termomodernizacyjnych

Źródło: http://www.rockwool.pl/

http://muratordom.pl/budowa/przed-budowa/jak-odczytac-swiadectwo-

energetyczne-budynku,13_3956.html
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Czy w analizie kosztów nie uwzględniać 
kosztów schładzania pomieszczeń latem?

http://logistyczna.blogspot.com/2017/05/rolety-

podtynkowe.html
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Przykład usprawnienia - rolety zewnętrzne:

- zapewniają dodatkową izolację termiczną budynku

- zacieniają wnętrza i utrzymują w nich przyjemną temperaturę;

- chronią w ekstremalnych warunkach pogodowych tworząc dodatkową 

ochronę przed mrozem, skwarem, wiatrem, deszczem, śniegiem czy 

gradem;

- zmniejszają zapotrzebowanie budynku na energię latem oraz zimą, 

ograniczając koszty ogrzewania/ chłodzenia domu;

- obniżają poziom hałasu docierającego do pomieszczeń;

- zapewniają zachowanie prywatności i wpływają na poczucie 

bezpieczeństwa domowników;

ale:

- mają ograniczone możliwości montażowe i decyzję o zamontowaniu 

trzeba podjąć przed modernizacją ścian czy wymianą okien.



Program priorytetowy „Czyste Powietrze”
Portal Beneficjenta

https://portal.wfosigw.pl/
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Cel programu

Forma 
dofinansowania

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 
do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

• Dotacja i /lub
• Pożyczka

Program priorytetowy „Czyste Powietrze”

Kto może 
ubiegać się o 

wsparcie 

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

 Osoby fizyczne, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 
1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r. poz. 1202, z późn. zm.) i budynek nie 
został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
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 Okres, od którego ponoszone koszty mogą być kwalifikowane: 

 od 01.01.2018 lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 
30.06.2019 r., 

 nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, dla wniosków złożonych od 01.07.2019r., z wyłączeniem dokumentacji 
projektowej i audytu energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej.

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

 Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł

 zmienne oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości 
oprocentowania następuje w cyklu rocznym; 

 Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat;

 Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat kapitałowych liczona od 
daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu 
realizacji przedsięwzięcia. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki;

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

Warunki dofinansowania – aspekty finansowe
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 Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, 
lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

 Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie; data zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole 
odbioru robót wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia 
kontroli przedstawiciela WFOŚiGW. 

Warunki dofinansowania – czas realizacji inwestycji
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Przez budynek istniejący należy rozumieć budynek oddany do 
użytkowania.

Pozwolenie na budowę 
wydane do 15.12.2002 r., 

Pozwolenie na budowę 
wydane po 15.12.2002 r.

źródło ciepła 
niespełnia wymagań 

programu

źródło ciepła jest 
nowe i spełnia 

wymagania

źródło ciepła 
niespełniające 

wymagań 
programu

źródło ciepła 
jest nowe, 
spełniające 
wymagania

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

X X

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

X X X

Wymiana stolarki zewnętrznej (okien, drzwi garażowych) 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

X X X X

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła X X X

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków istniejących

* wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwa, 
gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest 
uzasadnione ekonomicznie
**warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, 
jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci 
dystrybucji gazu. 
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Struktura wiekowa zasobów mieszkaniowych
w Polsce i zużycie energii

Lp. Okres Budynki Mieszkania EP* EK**

lata tys. % mln % kWh/(m2rok) kWh/(m2rok)

1 przed 1918 404,7 7,3 1,18 9,1 > 350 > 300

2 1918–1944 803,9 14,5 1,45 11,2 300–350 260–300

3 1945–1970 1363,9 24,6 3,11 24 250–300 220–260

4 1971–1978 659,8 11,9 2,07 16 210–250 190–220

5 1979–1988 754 13,6 2,15 16,6 160–210 140–190

6 1989–2002 670,9 12,1 1,52 11,7 140–180 125–160

7 2003–2007 321,6 5,8 0,6 4,6 100–150 90–120

8 2008–2011 205,1 3,7 0,41 3,2 ----- -----

9 w budowie 27,7 0,5 0,04 0,3 ----- -----

10 nieustalone 332,7 6 0,43 3,3 ----- -----

razem 5544,3 100 12,96 100 ----- -----

Podstawa: Krajowy Plan mający na celu 

zwiększenie liczby budynków o niskim zużyciu 

energii z 02.03.2018 

Załącznik do uchwały nr 91 Rady Ministrów z 

dnia 22 czerwca 2015 r. (poz. 614)

*  EP – wskaźnik określający roczne 

zapotrzebowanie na nieodnawialną 

energię pierwotną na jednostkę 

powierzchni pomieszczeń o regulowanej 

temperaturze wyrażony w kWh/(m2*rok)

** EK - wskaźnik określający roczne 

zapotrzebowanie na energię końcową 

na jednostkę powierzchni pomieszczeń 

o regulowanej temperaturze wyrażony w 

kWh/(m2*rok)
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Przez budynek nowo budowany - budynek, dla którego została uzyskana zgoda 
na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami 

(prawo budowlane Dz.U. z 2018 r. poz.1202)
i który nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.

Budynek nowo budowany

Brak źródła ciepła
Istniejące źródło ciepła 

spełnia wymagania

Zakup i montaż źródła ciepła*,** spełniającego warunki programu wraz z 
przyłączami

X

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

X X

Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła 
X X

Rodzaje przedsięwzięć dla budynków nowo budowanych 

** warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na 
paliwo stałe, jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia 
ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu. 

* montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwa, gdy podłączenie do sieci 
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione 
ekonomicznie
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Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka
Maksymalny jednostkowy 

koszt kwalifikowany na
budynek lub lokal

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. 1 000 zł

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

szt. 1 000 zł

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz
wymiany źródła ciepła

szt. 1 000 zł

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace towarzyszące 
m2 powierzchni 

przegrody
150 zł

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

m2 powierzchni 700 zł

wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych m2 powierzchni 2 000 zł

* koszty przekraczające wartości w tabelach
stanowią koszty niekwalifikowane 

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych* 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia
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Warunki techniczne WT 2021
MODERNIZACJA PRZEGRÓD BUDOWLANYCH

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać

budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.1422 z późn. zm.)

Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu
Wymagany współczynnik przenikania ciepła U [W/(m2·K)]

od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.*

Ściany zewnętrzne
a) przy ti ≥ 16 C 0,23 0,20
b) przy 8 C ≤ ti < 16 C 0,45 0,45
c) przy ti < 16 C 0,90 0,90

Ściany przyległe do szczelin dylatacyjnych o 
szerokości

a) do 5 cm, trwale zamkniętych i wypełnionych izolacją cieplną
na głębokości co najmniej 20 cm

1,0 1,0

b) powyżej 5 cm, niezależnie od przyjętego sposobu zamknięcia
i zaizolowania szczeliny

0,70 0,70

Ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych bez wymagań bez wymagań
Dachy, stropodachy i stropy pod 
nieogrzewanymi poddaszami lub nad 
przejazdami

a) przy ti≥ 16°C 0,18 0,15
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,30 0,30
c) przy ti < 8°C 0,70 0,70

Podłogi na gruncie
a) przy ti ≥ 16°C 0,30 0,30
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 1,20 1,20
c) przy ti < 8°C 1,50 1,50

Stropy nad pomieszczeniami 
nieogrzewanymi i zamkniętymi 
przestrzeniami podpodłogowymi

a) przy ti ≥ 16°C 0,25 0,25
b) przy 8°C ≤ ti < 16°C 0,3 0,30
c) przy ti < 8°C 1,0 1,0

Stropy nad ogrzewanymi pomieszczeniami 
podziemnymi i stropy międzykondygnacyjne

a) przy Δti ⩾ 8°C 1,0 1,0
b) przy Δti < 8°C bez wymagań bez wymagań
c) oddzielające pomieszczenie ogrzewane od nieogrzewanego 0,25 0,25
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Rodzaj przegrody i temperatura w pomieszczeniu

Wymagany współczynnik przenikania ciepła 
U [W/(m2·K)]

od 1 stycznia 2017 r. od 31 grudnia 2020 r.*

Okna (z wyjątkiem okien połaciowych), 
drzwi balkonowe i powierzchnie 
przezroczyste nieotwieralne

a) przy ti ≥ 16 C 1,1 0,9

b) przy ti < 16 C 1,6 1,4

Okna połaciowe:
a) przy ti ≥ 16 C 1,3 1,1
b) przy ti < 16 C 1,6 1,4

Na podstawie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2015 r., poz.1422 z późn. zm.)

Zakup i montaż stolarki okiennej



Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka

Maksymalny jednostkowy 
koszt kwalifikowany
na budynek lub lokal

węzeł cieplny z programatorem temperatury zestaw 10 000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa pochodzenia leśnego lub rolniczego) wraz z systemem 
odprowadzania spalin

zestaw 20 000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel gruby, średni, miałowy) wraz z systemem odprowadzania 
spalin

zestaw 10 000 zł

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego zestaw 10 000 zł

kotły gazowe, olejowe kondensacyjne ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i 
regulującą, układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin, zbiornikiem na 
gaz/olej

zestaw 15 000 zł

pompy ciepła ( powietrze/woda, powietrze/powietrze) wraz z osprzętem zestaw 30 000 zł

pompy ciepła ( grunt/woda, woda/woda) wraz z osprzętem zestaw 45 000 zł

materiały budowlane wchodzące w skład instalacji co i cwu zestaw 15 000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw 10 000 zł

kolektory słoneczne z osprzętem zestaw 8 000 zł

ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem (max koszt kw. instalacji za 1kWp wynosi 6 000 zł) zestaw 30 000 zł

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (2)
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(***) 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 budynek lub lokal

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

przyłącze cieplne (***) zestaw 10 000 zł

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

Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowanych 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (3)
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1. Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy nie mogą 
skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej, w szczególności 
wnioskodawców, których dochody nie podlegają 
opodatkowaniu na podstawie przepisów o podatku 
dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 
3 pkt 1 lit. c ustawy  o świadczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz 
wnioskodawców korzystających z dofinansowania 
dotyczącego nowo budowanych budynków 
jednorodzinnych.

2. Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona 
na podstawie średniego miesięcznego dochodu na osobę 
w gospodarstwie domowym wnioskodawcy.

Intensywność dofinansowania wnioskodawców,
którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 

Grupa

Kwota 
miesięcznego 

dochodu / 
osoba w PLN

Dotacja Pożyczka

(procent od 
kosztów kwalif. 
przedsięwzięcia 

max do 53 000 zł)

Maksymalna kwota 
dotacji [PLN]
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lI do 600 90% 47 700

II 600 - 800 80% 42 400

III 800 - 1 000 70% 37 100

IV 1 000 - 1 200 60% 31 800

V 1 200 - 1 400 50% 26 500

VI 1 400 - 1 600 40% 21 200

VII powyżej 1 600 30% 15 900
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Ulga termomodernizacyjna (USTAWA art. 26h. Dz.U.2018.1509)

czyli odliczenia od podatku kosztów inwestycji
Znowelizowana Ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych i ustawa o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne.
Każdemu z właścicieli budynku jednorodzinnego przysługuje możliwość odliczenia do 53 tys. zł w poszczególnych budynkach w zeznaniu za rok 
podatkowy, w którym poniesiono wydatki. Kwota odliczenia nieznajdująca pokrycia w rocznym dochodzie podatnika podlega odliczeniu w 
kolejnych 6 latach.
ROZPORZĄDZENIE Dz.U.2018.2489 z dnia 2018.12.29 - Zakres materiałów do odliczenia :
• 1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz fundamentów
• 2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;
• 3) kocioł gazowy/ olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem oraz układem doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;
• 5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;
• 6) kocioł na paliwo stałe spełniające wymogi dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe 

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;
• 8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;
• 9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;
• 10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;
• 11) pompa ciepła wraz z osprzętem;
• 12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;
• 13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;
• 14) stolarka okienna i drzwiowa, drzwi balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;
• 15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub odzyskiem ciepła i chłodu.
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Intensywność dofinansowania wnioskodawców,

którzy mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej 
Grupa

1. Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy 
rozliczając się indywidualnie lub wspólnie 
z małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej na zasadach 
określonych w ustawie z dnia 9 listopada 2018 
r. 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 r. poz. 2246).

2. Intensywność dofinansowania jest określona 
na podstawie średniego miesięcznego 
dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym wnioskodawcy, za wskazany rok 
podatkowy poprzedzający datę złożenia 
wniosku.

3. Dla Wnioskodawców, których średni 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym kwalifikuje do Grupy VII, 
intensywność dofinansowania jest uzależniona 
dodatkowo od osiągniętego przez 
Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka 
(w przypadku wspólnego rozliczenia)rocznego 
dochodu stanowiącego podstawę do 
opodatkowania za wskazany rok podatkowy 
poprzedzający datę złożenia wniosku.  

Grupa 

Kwota 
miesięcznego 

dochodu / osobę 
[PLN]

Kwota rocznego 
dochodu 

wnioskodawcy
[PLN]

Dotacja Pożyczka

(procent od kosztów 
kwalif. przedsięwzięcia 

max do 53 000 zł)

Maksymalna 
kwota dotacji 

[PLN]
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lI do 600

Nie dotyczy

90% 47 700

II 600 - 800 80% 42 400

III 800 - 1 000 67% 35 510

IV 1 000 - 1 200 55% 29 150

V 1 200 - 1 400 43% 22 790

VI 1 400 - 1 600 30% 15 900

VII powyżej 1 600

do 85 528 18% 9 540

85 528 - 125 528 15% 7 950

powyżej 125 528 0% 0
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 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)

 Nowe kotły na paliwa gazowe i olej opałowy do celów grzewczych muszą spełniać wymogi efektywności
energetycznej minimum klasy A

 Nowe pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy efektywności energetycznej minimum A+

 Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone w Warunkach
Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

 Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 1 stycznia 2019r. z
istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego są kwalifikowane w ramach maksymalnej wartości kosztów
kwalifikowalnych przypadającej na cały budynek

 Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w części siłami własnymi
i nie mniej niż 15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad obowiązujących w
WFOŚiGW.

Ważne informacje
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Źródła ciepła:

kotły na paliwo stałe (węgiel)

 Najbardziej korzystne cenowo rozwiązanie

ale

 przyczyna szkodliwej emisji zanieczyszczeń powietrza

 konieczność zakupu opału

 problem składowania opału

 uciążliwości związane z obsługą (stałą) przez użytkownika

 uciążliwości i koszty związane z bieżącymi przeglądami kotła i komina

http://www.cieplosystemowe.pl/

Warunek aplikowania o środki z pp Czyste powietrze - źródło centralnego ogrzewania

ma spełniać warunki programu tj.:

- kotły na paliwo stałe - warunki Ekoprojektu + brak rusztu awaryjnego lub

- kotły gazowe – klasa energetyczna A (co) lub

- pompy ciepła - klasa energetyczna A+ (co + cwu),
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https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/4yvt

W wymaganiach normy PN EN 303-5:2012 dotyczących 
sprawności cieplnej i granicznych wartości emisji zanieczyszczeń 
wyróżnia się 3 klasy: 3, 4, 5.
Aktualnie w sprzedaży mogą być tylko kotły 5 klasy

Załadunek: Automatyczny Ręczny

Tlenek węgla
(CO)

PN-EN 303-5

500 700Rozp.

Ekoprojekt

Organiczne 
związki 
gazowe
(OGC)

PN-EN 303-5

20 30Rozp.

Ekoprojekt

Cząstki stałe
(Pył)

PN-EN 303-5

40 60Rozp.

Ekoprojekt

Tlenki azotu
(NOx)

PN-EN 303-5
brak wymagań brak wymagań

Rozp.

Ekoprojekt 200 350

Sprawność/ 
efektywność

PN-EN 303-5
sprawność nominalna:
<=20kW: min. 87-88,3%
>20kW: min. 88,3%

sprawność nominalna:
<=20kW: min. 87-88,3%
>20kW: min. 88,3%

Rozp. brak wymagań brak wymagań

Ekoprojekt

sezonowa efektywnosć 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń:
<=20kW: min. 75%
>20kW: min. 77%

sezonowa efektywność 
energetyczna ogrzewania 
pomieszczeń:
<=20kW: min. 75%
>20kW: min. 77%

Ruszt 
awaryjny

PN-EN 303-5 brak wymagań brak wymagań

Rozp. zakaz zakaz

Ekoprojekt brak wymagań brak wymagań
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Co to jest Ekoprojekt i jakie są  obecnie wymagania 
dla kotłów na paliwo stałe.

5 klasaEkoprojekt = ECODESIGN

≠

≠
Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017r. 

Dz.U. 2017 poz. 1690 w sprawie wymagań dla kotłów na paliwo stałe

https://powietrze.malopolska.pl/ekoprojekt/
http://ranking.czysteogrzewanie.pl/szukaj/4yvt


Źródła ciepła:
kocioł gazowy - kondensacyjny  

30

•Kotły na paliwa  gazowe na potrzeby Programu CZYSTE 
POWIETRZE w odniesieniu do c.o. muszą spełniać wymagania 
klasy efektywności energetycznej minimum A, 
określone w:

• Rozporządzeniu delegowanym Komisji (UE) 
nr 811/2013 z dnia 18 lutego 2013 r. oraz 

• Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2017/1369 z dnia 4 lipca 2017 r. ustanawiającym ramy 
etykietowania energetycznego i uchylającym dyrektywę 
2010/30/UE. 

Dla budynków istniejących, 
w których zamontowany 
jest kocioł na paliwo gazowe 
lub olej opałowy 
wprowadzony do obrotu 
przed 26.09.2015 muszą 
spełniać, w odniesieniu do 
ogrzewania pomieszczeń, 
efektywność energetyczną 
określoną symbolem ****
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Źródła ciepła:
pompa ciepła

31

Pompy ciepła zakupione i montowane w ramach Programu Czyste
muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A+.

Dla budynków istniejących, w których zamontowana jest pompa 

ciepła w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagane jest 

spełnienie następujących wartości współczynnika efektywności 

COP (zgodnie z normą PN 14511):

Typ pompy 

ciepła
Punkt pracy Minimalny COP dla 

pompy elektrycznej

Minimalny COP dla 

pompy gazowej 

powietrze/woda A2W35 3,1 1,36

solanka/woda B0W35 4,3 1,89

woda/woda W10W35 5,1 2,24

bezpośrednie 
odparowanie w 

gruncie/woda

E4W35 4,3 1,89

powietrze/woda A15/W10-55 2,9 1,27
http://www.rotero.com.pl COPHP = QHP / Eel



Warunki dla nowych budynków

 W budynku nowo budowanym finansowany jest jedynie zakup i montaż 1) źródła ciepła wraz z przyłączami, 
2) wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła oraz 3) mikroinstalacja fotowoltaiczna i kolektory 
słoneczne.

 Zakup nowego źródła ciepła jest możliwy jedynie w przypadku, gdy przegrody spełniają/ będą spełniać normy 
określone w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r. (udokumentowane np. wpisem do 
dziennika budowy).

Warunki dla wszystkich budynków

 Wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła są możliwe, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym 
obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie.

 Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 1.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe, jest brak możliwości 
podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.

Ważne informacje
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Jak wygląda wniosek 3.1 – ważne pola do wypełnienia 
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Jak wygląda wniosek 3.1 – ważne pola do wypełnienia 
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Jak wygląda wniosek 3.1 – ważne pola do wypełnienia 
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Jak wygląda wniosek 3.1 – ważne pola do wypełnienia 
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Na etapie podpisywania umowy:
 Obowiązkowe:

 ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków (np. weksel)

 Jeżeli dotyczy:

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

oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 
dotacji/pożyczki

zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja o 
pozwoleniu na budowę (okazanie) 

Podpisywanie umowy,
Wykaz dokumentów dodatkowych
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Wniosek o płatność
częściową / końcową

• 1 Dokumentacja 
projektowa

• 2.1) nowe źródło ciepła

• 2.2) przyłącze 

• 2.5) docieplenie przegród

• 2.6) zakup stolarki

Zestawienie rzeczowo -
finansowe 

• Zestawienie Dok Księg
1      faktury, rachunki
2.1) faktury, rachunki
2.6) faktury, rachunki

• Dokumenty 
potwierdzające 
dokonanie płatności

Wniosek o Płatność
• I potwierdzenie odbioru zadań

• 1.

• 2.1)

• 2.2)

• 2.6)

• II Zakres odbioru

• III Oświadczenia Beneficjenta

• IV Zakres wykonany przez 
Wykonawcę

• V Oświadczenie o zdemontowaniu 
źródła ciepła

Protokół odbioru 
częściowego/końcowego
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Zał. 4a do umowy



Rozliczenie częściowe lub końcowe
- wniosek o płatność

Podstawą wypłaty środków są:

1) Protokół odbioru częściowego przedsięwzięcia.

2) Faktury, rachunki oraz inne dowody księgowe potwierdzające zakup 

materiałów lub usług 

3) Wykaz umów z wykonawcami (jeśli zostały zawarte).

4) Dokument dokonanego przelewu lub inny dokument poświadczający 

opłacenie dowodów księgowych.

Załączniki do wniosku o płatność:

1. Zestawienie załączonych dowodów księgowych 

2. Kopie dowodów księgowych potwierdzone za zgodność z oryginałem 

opatrzone czytelnym podpisem Beneficjenta,

3. Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności,

4. Protokół odbioru częściowego, obejmujący zakres rzeczowy objęty 

wnioskiem.
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Oświadczenia –
protokół częściowego odbioru przedsięwzięcia

III. Beneficjent oświadcza, że: 

1. Przedmiot odbioru częściowego spełnia wymagania techniczne określone w Programie priorytetowym Czyste powietrze oraz

załączniku nr 1 do ww. programu;

2. Przedmiot odbioru częściowego odpowiada przeznaczeniu, któremu ma służyć, został zamontowany w budynku objętym

przedsięwzięciem i jest gotowy do eksploatacji;

3. Instalacja została uruchomiona i funkcjonuje bez zakłóceń;

4. Dysponuje gwarancjami jakości producenta dla urządzeń objętych niniejszym protokołem.

(Jeżeli protokół nie dotyczy instalacji, punkt należy przekreślić)
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Oświadczam, że zdemontowane źródło ciepła zostało trwale wyłączone z użytku

W przypadku demontowanego źródła ciepła należącego do kategorii: kocioł na węgiel, kocioł na biomasę, piec wolnostojący typu koza, na 

dowód trwałego wyłączenia z eksploatacji posiadam dokument: 

...................................................................................................................................., 

z dnia…………………………………………………………………………………………………………………..….,

wystawiony przez…………………………………………………………………………………………………
Potwierdzeniem trwałego wyłączenia z eksploatacji źródła ciepła jest imienny dokument zezłomowania - formularz przyjęcia odpadów metali, o którym mowa w 
Ustawie z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, art. 102 (Dz.U.2018.0.992 z późn. zm.). Będzie okazany przy wizytacji końcowej.

V. Dotyczy wymiany źródła ciepła:
(Wypełnić jeśli dotyczy)



Źródło: www.17funduszy.pl

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Warszawie (centrala):

Adres:

Obsługuje powiaty: grodziski, legionowski, nowodworski, otwocki, 
piaseczyński, pruszkowski, sochaczewski, warszawski, warszawski zachodni, 
wołomiński, żyrardowski

ul. Ogrodowa 5/7,
00-893 Warszawa
tel. (22) 504 41 00,
fax (22) 504 41 39
email: poczta@wfosigw.pl

Skontaktuj się WF!
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Cel finansowania 

 koszty niekwalifikowane Programu Czyste powietrze, w szczególności koszty przekraczające 
jednostkowe koszty kwalifikowane

Kredytobiorcy

 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
1. Pożyczka skierowana do beneficjentów Programu 

Okres kredytowania

Rodzaj i wysokość 

oprocentowania

(w stosunku rocznym)

Prowizja przygotowawcza

(od kwoty udzielonej EKO 

Pożyczki)

do 36 miesięcy stałe: 2,50%

5,00 %powyżej 36 miesięcy

do 120 miesięcy

zmienne: WIBOR 6M + 0,70

p.p. marży
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