
CZYSTE POWIETRZE 2.0



Najważniejsze zmiany w programie 
Czyste Powietrze



Program priorytetowy Czyste Powietrze

 Program Czyste Powietrze to program 
dofinansowań dla osób będących:

- właścicielami/współwłaścicielami budynków 
mieszkalnych wolnostojących jednorodzinnych

- właścicielami/współwłaścicielami lokali 
mieszkalnych wydzielonych w budynku 
jednorodzinnym z wyodrębnioną księgą wieczystą 
(np. bliźniak)



Program priorytetowy Czyste Powietrze

 W programie Czyste Powietrze można wnioskować 
o: 

- wymianę starego, nieekologicznego źródła ciepła 
na nowe

- termomodernizację budynku
- wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła

- mikroinstalację fotowoltaiczną



Podział na 2 podgrupy Beneficjentów

 Beneficjenci uprawnieni do 
podstawowego poziomu 
dofinansowania:

 Dochód roczny Beneficjenta nie 
przekracza 100 000 zł rocznie

 Beneficjenci uprawnieni do 
podwyższonego poziomu 
dofinansowania:

 Średni dochód na jednego członka
gospodarstwa domowego wskazany w
zaświadczeniu wydawanym przez
wójta, burmistrza/prezydenta miasta
nie przekracza kwoty:

 1400 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym

 1960 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym

 Przy prowadzeniu działalności 
gospodarczej: roczny przychód 
Beneficjenta nie przekroczył 30x kwoty 
minimalnego wynagrodzenia za pracę



Beneficjenci uprawnieni do 
podstawowego poziomu dofinansowania



Koszty kwalifikowane – pompy ciepła

l.
p.

Zakres Klasa 
efektywności 
energetycznej

Max 
dofinansowanie 
(%)

Max 
kwota 
dotacji 
(zł)

1 Pompa ciepła powietrze/woda A+ 30 9 000

2 Pompa ciepła powietrze/woda A++ 45 13 500

3 Pompa ciepła powietrze/powietrze A++ 30 3 000

4 Gruntowa pompa ciepła A++ 45 20 250



Koszty kwalifikowane - kotły

l.p. Zakres Klasa 
efektywności 
energetycznej

Max 
dofinansowani
e (%)

Max kwota 
dotacji (zł)

1 Kocioł gazowy kondensacyjny 
(+zbiornik)

A 30 4 500

2 Kocioł olejowy kondensacyjny 
(+zbiornik)

A 30 4 500

3 Kocioł na ekogroszek B 30 3 000

4 Kocioł zgazowujący drewno A+ 30 6 000

5 Kocioł na pellet drzewny A+ 30 6 000

6 Kocioł na pellet o podwyższonym 
standardzie

A+ 45 9 000



Koszty kwalifikowane -
termomodernizacja

l.p. Zakres Max 
dofinansowanie 
(%)

Max kwota dotacji 
(zł)

1 Ocieplenie przegród budowlanych 30 45zł/m2

2 Stolarka okienna 30 210zł/m2

3 Stolarka drzwiowa 30 600zł/m2



Koszty kwalifikowane - inne

l.p. Zakres Max 
dofinansowanie 
(%)

Max kwota dotacji 
(zł)

1 Audyt energetyczny 100 1 000

2 Dokumentacja projektowa 30 600

3 Ekspertyzy 30 150

4 Podłączenie do sieci ciepłowniczej 50 10 000

5 Przyłącze gazowe (dokumentacja, instalacja 
wewn.)

45 6 750

6 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30 5 000

7 Instalacja c.o. i instalacja c.w.u. 
(w tym KS i pompy c.w.u.)

30 4 500

8 Ogrzewanie elektryczne 30 3 000



Beneficjenci uprawnieni do 
podwyższonego poziomu dofinansowania



Koszty kwalifikowane – pompy ciepła

l.
p.

Zakres Klasa 
efektywności 
energetycznej

Max 
dofinansowanie
(%)

Max 
kwota 
dotacji 
(zł)

1 Pompa ciepła powietrze/woda A+ 60 18 000

2 Pompa ciepła powietrze/woda A++ 60 18 000

3 Pompa ciepła powietrze/powietrze A++ 60 6 000

4 Gruntowa pompa ciepła A++ 60 27 000



Koszty kwalifikowane - kotły

l.p. Zakres Klasa efektywności 
energetycznej

Max 
dofinansowanie
(%)

Max kwota 
dotacji (zł)

1 Kocioł gazowy kondensacyjny 
(+zbiornik)

A 60 9 000

2 Kocioł olejowy kondensacyjny 
(+zbiornik)

A 60 9 000

3 Kocioł na ekogroszek B 60 6 000

4 Kocioł zgazowujący drewno A+ 60 12 000

5 Kocioł na pellet drzewny A+ 60 12 000

6 Kocioł na pellet o podwyższonym 
standardzie

A+ 60 12 000



Koszty kwalifikowane -
termomodernizacja

l.p. Zakres Max dofinansowanie 
(%)

Max kwota dotacji (zł)

1 Ocieplenie przegród budowlanych 60 90zł/m2

2 Stolarka okienna 60 420zł/m2

3 Stolarka drzwiowa 60 1 200zł/m2



Koszty kwalifikowane - inne
l.p. Zakres Max 

dofinansowanie (%)
Max kwota dotacji 
(zł)

1 Audyt energetyczny 100 1 000

2 Dokumentacja projektowa 60 1 200

3 Ekspertyzy 60 300

4 Podłączenie do sieci ciepłowniczej 75 15 000

5 Przyłącze gazowe (dokumentacja, instalacja 
wewn.)

75 11 250

6 Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 60 10 000

7 Instalacja c.o. i instalacja c.w.u. 
(w tym KS i pompy c.w.u.)

60 9 000

8 Ogrzewanie elektryczne 60 6 000



Czyste Powietrze + Mój Prąd

 W nowej wersji programu Czyste Powietrze można 
wnioskować o dofinansowanie na mikroinstalację
fotowoltaiczną.

 Dotacja obejmuje instalacje o mocy od 2 do 10 kWp.
 Dofinansowanie wynosi maksymalnie 50% 

(do kwoty 5 000 zł).



Fotowoltaika + pompa ciepła

 Preferowanym i premiowanym rozwiązaniem w
nowej wersji programu Czyste Powietrze jest
połączenie mikroinstalacji fotowoltaicznej z
pompą ciepła.

 Na przedsięwzięcie obejmujące taki zakres prac
można otrzymać najwyższe dofinansowanie w
wysokości 37 000 zł.



Dofinansowanie

Dofinansowanie można otrzymać w postaci:
- Bezzwrotnej dotacji
- Dotacji z przeznaczeniem na częściową spłatę 

kapitału kredytu bankowego

Lista banków udzielających kredytu z 
dofinansowaniem publikowana jest na stronie 
internetowej NFOŚiGW/wfośigw. 



Terminy

 Wnioski rozpatrywane są w terminie:

- 30 dni wnioski o dofinansowanie

- 14 dni wnioski o dotację z przeznaczeniem na częściową 
spłatę kapitału kredytu bankowego

 Wnioski są rozpatrywane według kolejności zgłoszeń.



Ulga termomodernizacyjna

NFOSIGW.GOV.PL



Ulga termomodernizacyjna

 Ulga termomodernizacyjna przysługuje: 

- podatnikom, których dochody są opodatkowane 
zgodnie ustawą o podatku dochodowym od osób 
fizycznych według skali podatkowej lub według 
jednolitej 19% stawki podatku 

- opłacającym ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych 



Ulga termomodernizacyjna

 W ramach jednego przedsięwzięcia można skorzystać z
dotacji w programie Czyste Powietrze oraz z ulgi
termomodernizacyjnej, jednak wydatki, które zostały
pokryte przy wykorzystaniu dotacji, nie wliczają się do
odliczenia w ramach ulgi.

 Jakakolwiek forma dotacji pochodząca ze środków
publicznych nie podlega odliczeniu. W ramach ulgi
termomodernizacyjnej można rozliczyć jedynie tę
część wydatków, która nie została dofinansowana.



Czyste powietrze a 
ulga termomodernizacyjna

 Czas ponoszenia wydatków w programie Czyste
Powietrze wynosi do 30 miesięcy od daty złożenia
wniosku o dofinansowanie, czyli 2,5 roku.

 W ramach ulgi termomodernizacyjnej,
Beneficjent może rozliczyć wydatki poniesione w
okresie 3 kolejnych lat, licząc od końca roku
podatkowego, w którym poniósł pierwszy
wydatek.



Domy wybudowane po 31.12.2013

 Właścicielom budynków, na budowę których po 31.12.2013: 

- został złożony wniosek o pozwolenie na budowę lub odrębny wniosek 
o zatwierdzenie projektu budowlanego, 

- zostało dokonane zgłoszenie budowy lub wykonania robót 
budowlanych w przypadku, gdy nie jest wymagane uzyskanie decyzji o 
pozwoleniu na budowę

NIE UDZIELA SIĘ DOFINANSOWANIA NA TERMOMODERNIZACJĘ
tj. ocieplenie przegród, stolarkę okien i drzwi.



Warunki odnoszące się do źródeł ciepła

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

 2. 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.

 3. 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/formularza przyjęcia
odpadów metali.



Dziękujemy za uwagę 

Zachęcamy do kontaktu z nami pod nr telefonu: (+48) 58 380-75-75 

lub mailowo: czystepowietrze@globaleco.pl

Fundacja GlobalECO

al. Zwycięstwa 96/98 blok IVE/ 223

81-451 Gdynia

Pomorski Park Naukowo-Technologiczny

mailto:czystepowietrze@globaleco.pl
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