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ZA TREŚCI ZAWARTE W PUBLIKACJI 
DOFINANSOWANEJ ZE ŚRODKÓW  

WFOŚIGW W KATOWICACH 
ODPOWIEDZIALNOŚĆ PONOSI 

REDAKCJA.

  K ażdy z nas spotkał się w mniejszym 
lub większym zakresie, z tematem 
rządowego programu „Czyste Po-

wietrze”. Jest to program bardzo ważny 
dla środowiska naturalnego naszego kraju, 
w tym także dla mieszkańców obszarów 
wiejskich, którzy mają szanse otrzymać 
stosowne dofinansowanie.

CEL I ZAŁOŻENIA  
PROGRAMU

Ogólnopolski program „Czyste Powie-
trze” wystartował w 2018 r. Jego celem 
jest poprawa jakości powietrza w Polsce, 
przez dofinansowanie przedsięwzięć ter-

momodernizacyjnych, w tym m.in. wy-
miany źródeł ciepła i montażu instalacji 
solarnych. 

Z rządowego programu skorzystać 
mogą właściciele oraz współwłaściciele 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych, 
właściciele i współwłaściciele wydzielo-
nych w budynkach jednorodzinnych lokali 
mieszkalnych, które mają wyodrębnioną 
księgę wieczystą. 

W sytuacji, gdy obiekt mieszkalny ma 
kilku właścicieli, wymagane jest przed-
stawienie dokumentu potwierdzającego 
wyrażenie zgody na przystąpienie do pro-
gramu od każdego z nich.

NA CO MOŻNA WYKORZYSTAĆ 
ŚRODKI FINANSOWE?

Środki z programu mogą być przezna-
czone na:

a) wymianę, zakup oraz montaż źródeł 
ciepła (takich które spełniają wymagania 
programu);

b) instalację fotowoltaiczną i kolektory 
słoneczne;

c) wymianę okien, drzwi zewnętrznych  
i bram garażowych;

d) montaż i modernizację instalacji cie-
płej wody użytkowej i instalacji centralne-
go ogrzewania;

e) docieplenie domu;

f) instalację wentylacji mechanicznej  
z odzyskiem ciepła;

Szczegółowe informacje na ten temat 
można znaleźć w Załączniku nr 1 do pro-
gramu Priorytetowego Czyste Powietrze 
(Wymagania Techniczne).

Część pierwsza Programu przeznaczo-
na jest dla beneficjentów uprawnionych do 
podstawowego poziomu dofinansowania.

Są to osoby fizyczne o dochodzie rocz-
nym nieprzekraczającym 100 000 zł.  
W przypadku uzyskiwania dochodów z róż-
nych źródeł, dochody sumuje się, przy czym 
suma ta nie może przekroczyć 100 000 zł. 
Formy dofinansowania: 

• dotacja
• dotacja z przeznaczeniem na czę-

ściową spłatę kapitału kredytu ban-
kowego.

WSPARCIE ZALEŻNE  
OD DOCHODU

Nabór wniosków w drugiej części pro-
gramu „Czyste Powietrze”, przygotowanej 
dla osób o niższych dochodach rozpoczął 
się 21 października 2020. 

Osoby fizyczne (właściciele lub współ-
właściciele domów jednorodzinnych) o do-
chodach miesięcznych do 1400 zł/os. (go-
spodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł 
(gospodarstwa jednoosobowe), mają szan-
sę na dotację do 60% poniesionych kosz-
tów realizacji ekoinwestycji (maksymalnie 
37 tys. zł).

Aby dostać wyższą dotację – nawet do 
37 tys. zł na wymianę kotła na paliwo stałe 
i termomodernizację domu, potrzebne jest 
zaświadczenie o dochodach wydane przez 
gminę. 

NFOŚGW wprowadził kolejne ułatwie-
nia takie jak wydłużenie realizacji przed-
sięwzięcia o dodatkowe pół roku oraz listę 
urządzeń i materiałów zgodnych z progra-
mem a także kalkulator dotacji. 

Uczestnicy mogą wziąć udział również 
w Programie Stop Smog. Wsparcie dla 
domów jednorodzinnych osób ubogich 
energetycznie, umożliwi skorzystanie  
z dopłaty czyste powietrze do 70% na wy-
mianę kotłów/ocieplenie domów jednoro-
dzinnych, a dla najuboższych energetycz-
nie do 100%. 

Budżet programu „Stop smog” wynosi  
1,2 mld zł i ma być realizowany do końca 
2024 r. Skierowany jest on głównie do gmin, 
w których stężenie zanieczyszczeń powie-
trza przekracza normy unijne.

Żeby jeszcze bardziej zachęcić do udzia-
łu w programie i ułatwić wypełnianie wnio-
sków, NFOŚiGW rozszerza dotychczasową 
bazę danych urządzeń grzewczych na tzw. 
zielonej liście. 

Lista zielonych urządzeń i materiałów 
(ZUM) jest wdrażana od 15 maja 2020 
roku. Baza powstaje w oparciu o przepisy 
budowlane i normy obowiązujące w Polsce.

Nowe narzędzie ma zaoszczędzić czas 
zainteresowanych i przyspieszyć weryfika-
cję wniosków w programie.

Katalog ZUM powstaje na bazie już 
funkcjonującej strony czyste-urzadzenia.
ios.edu.pl, a jego treści są zgodne z progra-
mem, w szczególności z kategoriami kosz-
tów kwalifikowanych oraz wymaganiami 
technicznymi.

Pod adresem lista-zum.ios.edu.pl znajdą 
się urządzenia grzewcze na paliwa stałe, 
ciekłe i gazowe a także urządzenia wyko-
rzystujące odnawialne źródła energii (ko-
lektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, 
pompy ciepła). 

Nowością są dodatkowe segmenty, jak: 
materiały izolacyjne, stolarka okienna, drzwi 
zewnętrzne i garażowe. Katalog będzie ak-
tualizowany aż do końca trwania programu 
w roku 2029.

Wnioski w ramach Programu „Czyste 
Powietrze” można składać do 30 czerwca 
2027 roku.

Dzięki zmianom czas trwania całej pro-
cedury zmniejszy się z 90 dni roboczych 
do 30 dni. Dokumentacja opiera się obec-
nie głównie na oświadczeniach. Wszystkie 
wnioski czyste powietrze można również 
wypełniać online w serwisie gov.pl.

Ostatnia nowość to ta, że od 2 lutego br. 
ruszył nabór banków, zarówno komercyj-
nych, jak i zrzeszeń banków spółdzielczych, 
które chcą zostać partnerami programu 
„Czyste Powietrze”. 

Od połowy roku planowane jest udostęp-
nienie pierwszych środków kredytowych. 
Ma to być kolejne ułatwienie w sięganiu 
po wsparcie na termomodernizację do-
mów. Włączenie banków do finansowania 
przedsięwzięć w ramach programu „Czyste 
Powietrze”, oznacza przede wszystkim za-
gęszczenie sieci placówek, w których wnio-
skodawcy uzyskają informację i pomoc  
w złożeniu wniosku o dotację.

Korzystne warunki kredytowania oraz 
możliwość oferowania kredytu z dotacją 
w tysiącach placówek bankowych i u part-
nerów handlowych banków, pozwoli na 

większą dostępność wsparcia na domowe 
„inwestycje antysmogowe”.

BANKI WSPOMOGĄ 
ZAINTERESOWANYCH

Zainteresowanie przystąpieniem do pro-
gramu „Czyste Powietrze” zapowiedziały już 
pierwsze banki komercyjne i spółdzielcze: 

Alior Bank SA, Bank Ochrony Środowiska 
SA, BNP Paribas Bank Polska SA, Credit 
Agricole Bank Polska SA oraz Bank BPS 
wraz ze zrzeszonymi bankami spółdziel-
czymi.

O programie „Czyste Powietrze”, szcze-
gólnie o nowościach, NFOŚiGW informuje 
zawsze w aktualnościach na dedykowanej 
stronie www: 

https://czystepowietrze.gov.pl/aktualno-
sci/, 

z czego najważniejsze od 2020 roku, to te:
• https://czystepowietrze.gov.pl/wyzsze-

-dotacje-i-wieksza-wspolpraca-z-gmi-
nami-rusza-druga-czesc-programu-czy-
ste-powietrze-2-0/

• https://czystepowietrze.gov.pl/w-pro-
gramie-czyste-powietrze-bedzie-latwiej-
-kwalifikowac-zielone-urzadzenia-i-ma-
terialy/

• https://czystepowietrze.gov.pl/kalkula-
tor-grubosci-izolacji-nowe-narzedzie-dla-
-wnioskodawcow-czystego-powietrza/

• https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-
-powietrze-e-wnioski-bez-wychodzenia-
-z-domu/

• https://czystepowietrze.gov.pl/rusza-
-program-czyste-powietrze-2-0/

W linku znajdującym się poniżej znajdują 
się infografiki stworzone przez NFOŚiGW. 
Pokazują one w sposób graficzny najważ-
niejsze informacje o programie takie jak 
zasady przyznawania dofinansowania czy 
instrukcje wypełniania wniosków. 

https://www.czwa.odr.net.pl/42-katego-
ria/dzialy/metodyka-doradztwa-szkolen- 
i-wydawnictw/4271-program-krok-po-kroku.
html
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