


Czym jest Program „Czyste Powietrze”

Program ukierunkowany jest na poprawę efektywności energetycznej budynków

i zmniejszenie emisji szkodliwych gazów cieplarnianych emitowanych do atmosfery.

Dofinansowanie w ramach programu może obejmować nie tylko samą wymianę

bezklasowego kotła na paliwo stałe na nowe, ekologiczne źródło energii, ale jego celem jest

także zachęcenie do kompleksowej termomodernizacji – docieplenia przegród budowlanych,

wymiany stolarki, grzejników (jeżeli istnieje taka konieczność) lub inwestycji w instalację

fotowoltaiczną.

https://energetycznyprojekt.pl/kompleksowa-modernizacja/


Do kogo skierowany jest Program



Cel i budżet Programu „Czyste Powietrze”



Jakie TY Będziesz mieć korzyści ?
Istotność:
Co roku na wskutek negatywnego oddziaływania smogu umiera przedwcześnie ponad 50 tysięcy
Polaków. Najbardziej powinno przemówić do nas dobro dzieci, których również dosięgają
negatywne skutki zanieczyszczonego powietrza.

Kompleksowość:
Program obejmuje wiele rodzajów działań: wymianę źródła ciepła, termomodernizację, 
inwestycję w instalację fotowoltaiczną.

Wysokie dofinansowanie najuboższych:
Program zawiera możliwość dofinansowania nawet do 90 % kosztów inwestycji w przypadku
najmniej zamożnych mieszkańców naszego województwa, co może być skutecznym narzędziem
w walce z ubóstwem energetycznym.

Długoterminowość: 
Program realizowany będzie od 2018 do 2029r. 

Stabilność programu:
Rządowy Program realizowany jest w trybie naboru ciągłego a na jego realizację przewidziano 103
mld zł.



Główne zmiany Programu

2018 wrzesień
uruchomienie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

2019-2020
uproszczenie wniosku o dotację i zasad przyznawania dotacji – gruntowna przebudowa programu w 2020 r.
umożliwienie składania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność online
rozpoczęcie współpracy z gminami, uruchomienie pomocy technicznej dla wfośigw oraz dla gmin
uruchomienie narzędzi wsparcia dla wnioskodawcy: strony internetowej czystepowietrze.gov.pl, lista ZUM, kalkulatory: 
dofinansowania i grubości izolacji
uruchomienie ogólnopolskiej infolinii dotyczącej programu oraz infolinii dedykowanej dla gmin

2021
włączenie banków komercyjnych do programu
od 1 lipca 2021 r. ważna aktualizacja programu -zwiększone progi dochodowe 

do podwyższonego poziomu dofinansowania
od 1 stycznia 2022 r. rezygnacja z dotacji na zakup kotła węglowego
realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- informacyjno-promocyjnej

2022
nowe rozwiązania dla najuboższych beneficjentów programu
wprowadzenie dotacji z PREFINANSOWANIEM



O Kredycie Czyste Powietrze:
Zapowiadana ścieżka bankowa w programie „Czyste Powietrze”, czyli nabór wniosków o 
dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego, ruszyła 6 lipca 2021 r.

Najważniejsze założenia ścieżki bankowej w porównaniu do dotychczasowego sposobu składania 
wniosku:
• rozpoczęcie przedsięwzięcia 

- w przypadku wniosków składanych w wfośigw - do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku
- w przypadku banków - od daty złożenia wniosku

• okres realizacji
- wfośigw - 30 miesięcy od dnia złożenia wniosku
- bank - 18 miesięcy od dnia złożenia wniosku

• rozliczenie wniosku
- wfośigw - maksymalnie w trzech częściach
- bank - rozliczenie całości po zakończeniu przedsięwzięcia

• korekta wniosku:
- wfośigw - tak
- bank - nie, ale istnieje możliwość ponownego złożenia wniosku

O Kredycie Czyste Powietrze



Wysokość dofinansowania
Część I podstawowy poziom

• Intensywność dofinansowania 30%- 50%,
• dochód roczny nieprzekraczający 100 000 zł,
• kwota maksymalnej dotacji 30 000 zł  

Część II podwyższony poziom 

Intensywność dofinansowania 60% -75%,

• kwota maksymalnej dotacji 37 000 zł,

- przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa 

domowego:

- 1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym,

- 2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.
Część III najwyższy poziom 

• Intensywność dofinansowania do 90%,

• kwota maksymalnej dotacji 69 000 zł 

• przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego:

- 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym

- 1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym



„Czyste Powietrze” dotacja z prefinansowaniem



Dla kogo prefinansowanie

15 lipca 2022 r. ogłoszono nową edycję antysmogowego programu „Czyste Powietrze Plus”,

który zakłada prefinansowanie inwestycji na wymianę nieefektywnego źródła ciepła oraz 

termomodernizację domu jednorodzinnego jeszcze przed rozpoczęciem inwestycji. 

Prefinansowanie to wypłata części lub całości dotacji przyznawanej beneficjentowi przez wfośigw

na rachunek bankowy wykonawcy, na warunkach zgodnych z programem.

Dla kogo dofinansowanie:

Prefinansowanie będą mogli otrzymać wnioskodawcy uprawnieni do otrzymania podwyższonego i 

najwyższego poziomu dofinansowania w ramach Części 2) i Części 3) Programu. 



Warunki prefinansowania
Możliwość finansowania przedsięwzięć rozpoczętych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o 

dofinansowanie.

Wymagane jest podpisanej umowy/ów z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia i 

dołączenie ich do wniosku o dofinansowanie.

W sekcji MATERIAŁY DO POBRANIA na stronie wfosigw znajduje się wzór umowy  z wykonawcą, który beneficjent 

będzie mógł wykorzystać.

Uwaga! 

Wykonawca, z którym beneficjent podpisuje umowę musi działać na rynku usług budowlanych, remontowych

lub montażowych co najmniej 1 rok albo posiadać doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla

beneficjentów w programie priorytetowym „Czyste powietrze”.

Termin realizacji przedmiotu umowy zawartej przez beneficjenta z wykonawcą powinien dawać realną

możliwość realizacji przedsięwzięcia w terminie zgodnym z programem. Wyboru wykonawcy (ów) realizujących

przedsięwzięcie dokonuje beneficjent na własną odpowiedzialność.



Warunki prefinansowania
Kwota dotacji w formie zaliczki zostanie wypłacona bezpośrednio na rachunek wykonawcy w terminie do 14 dni 

od daty zawarcia umowy o dofinansowanie, lecz nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji 

przedmiotu umowy beneficjenta z wykonawcą.

Prefinansowanie obejmuje wypłatę:

• zaliczki – maksymalnie do wysokości 50 % przyznanej dotacji przypadającej na dany zakres przedsięwzięcia 

zawarty w danej umowie beneficjenta z wykonawcą, przy czym suma wszystkich wypłaconych zaliczek nie 

może przekroczyć 50 % maksymalnej kwoty dotacji na realizację przedsięwzięcia wynikającej z wniosku o 

dofinansowanie,

• pozostałej części dofinansowania przypadającego na dany zakres przedsięwzięcia zawarty w danej umowie/ 

umowach beneficjenta z wykonawcą, po zrealizowaniu zakresu tej umowy i złożeniu przez beneficjenta 

wniosku o płatność.



Gdzie należy złożyć wniosek:

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji z prefinansowaniem należy składać do wfośigw obejmującego swoim 

działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest budynek/lokal mieszkalny, którego dotyczy 

przedsięwzięcie.

wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać:

• wyłącznie poprzez system generator wniosków o dofinansowanie (GWD) pod adresem 

https://gwd.Nfosigw.Gov.Pl

• wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis 

kwalifikowany lub profil zaufany), w przypadku braku podpisu elektronicznego, konieczne jest 

dostarczenie również wersji papierowej wniosku z wymaganymi podpisami.

• Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji 

programu priorytetowego „czyste powietrze” z wfośigw, lub poprzez nadanie do właściwego wfośigw w 

polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23 listopada 2012 r. –

Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni poczta 

polska S.A.) lub bezpośrednio do właściwego wfośigw.

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


Dotychczasowa współpraca z gminami
Liczba gmin w Programie – 2065

Liczba gmin w Programie w woj. zachodniopomorskim -102

102 spośród 113 (90%) gmin województwa ma
zawarte porozumienie z WFOŚiGW w Szczecinie,
w ramach którego gminy uczestniczą w popularyzacji
Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”.

W ramach rocznego rankingu gmin wskaźnik aktywności wyliczony został poprzez podzielenie liczby wniosków złożonych z terenu
danej gminy przez ogólną liczbę budynków jednorodzinnych na terenie gminy.
Procentowy wskaźnik aktywności danej gminy umożliwia dokładne określenie jej miejsca w przyjętym zestawieniu.
Informacje o liczbie budynków jednorodzinnych na terenie danej gminy zostały natomiast pozyskane z Głównego Urzędu
Statystycznego.



Nowe wsparcie dla gmin
Warunkiem skorzystania z zachęt dla gmin jest zawarcie porozumienia lub aneksu do już wcześniej podpisanego 

porozumienia. 

Począwszy od II kwartału 2022 r. na kolejny rok w ramach POROZUMIEŃ:
• zwiększono kwotę za prowadzenie punktu konsultacyjno-finansowego do 35 tys. zł. 
• uproszczono sposób rozliczania i wypłacania środków finansowych z tytułu ryczałtu za złożone wnioski
• wprowadzono dodatkową pozycję w ramach ryczałtu za złożone wnioski – 25 zł (za informowanie wnioskodawcy o 

kredycie bankowym) 
• uwzględniono obowiązek informacyjny dla gmin (strony internetowe i tablica informująca o liczbie wniosków)
• aktualizacja katalogu kosztów kwalifikowanych (rozszerzenie na podstawie dotychczasowej współpracy z 

gminami)

Dla gmin kontynuujących porozumienia, termin początkowy okresu kwalifikowania wydatków będzie ustalany na
następny dzień od terminu zakończenia okresu finansowania poprzedniego porozumienia, tak, aby zachować ciągłość
finansowania. Gminy, które po raz pierwszy zawrą porozumienie w programie „Czyste Powietrze”, będą mogły
kwalifikować swoje wydatki do rozliczenia w programie począwszy od 1 kwietnia 2022 r. przez rok od daty zawarcia
porozumienia.

Ostateczny termin na zawarcie porozumienia lub aneksu na nowych zasadach upłynie 30 września 2022 r. 



Roczny ranking gmin
wynik rocznego rankingu gmin w programie „Czyste Powietrze”:

• 625 samorządów zyska dodatkowe fundusze na promocję wymiany „kopciuchów” i 
termomodernizacji domów

• łączna kwota 16 mln zł zostanie rozdzielona pomiędzy te samorządy gminne, które w rankingu 
osiągnęły najwyższą wartość wskaźnika

• środki są skierowane do gmin, które na dzień 31 marca 2022 r. miały zawarte porozumienie ws. 
wdrażania programu „Czyste Powietrze” 

• 30 samorządów na terenie województwa zachodniopomorskiego zyska dodatkowe fundusze w kwocie
25 600 zł na promocję wymiany „kopciuchów” i termomodernizacji domów,



Kontakt Kierownicy Zespołu ds. Obsługi 
Osób Fizycznych:

Biuro Szczecin: Beata Lendner
Beata.Lendner@wfos.szczecin.pl
Tel:. 091 48 55 160

Biuro Koszalin:  Katarzyna Celmer
Katarzyna.Celmer@wfos.szczecin.pl
Tel:. 094 37 50 482



Dziękujemy za uwagę!


