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Uruchomiony w 2018 r. program „Czy-
ste Powietrze” pozwala uzyska  dofi-
nansowanie na wymian  starego 
pieca i docieplenie domu. Nad realiza-
cj  programu czuwa Narodowy Fun-
dusz Ochrony rodowiska i Gospo-
darki Wodnej. Celem „Czystego Po-
wietrza” jest walka z dokuczliwym 
problemem smogu w Polsce. Nie 
wszyscy bowiem zdaj  sobie spraw , 

e smog – co potwierdzaj  badania 
Krajowego O rodka Bilansowania i Za-
rz dzania Emisjami – produkuj  g ów-
nie nasze domowe piece, które emi-
tuj  a  52 proc. szkodliwego py u 
PM10. 

Najwi cej zanieczyszcze  po-
wietrza wytwarzaj  nieocieplone 
domy ze starymi piecami na w giel 
i drewno (tzw. kopciuchami). eby 
ogrza  takie budynki, trzeba spali  
bardzo du o opa u, bo wi kszo  cie-
p a po prostu ucieka na zewn trz. 
W efekcie domownicy i tak marzn , 
a z komina od jesieni do wiosny wy-
dobywa si  g sty, czarny dym, któ-
rym pó niej oddychaj  wszyscy 
w okolicy. 

Z WYMIAN  PIECA  
NIE WARTO CZEKA  

Dzi ki dotacji z „Czystego Powietrza” 
mo na wymieni  przestarza y piec 
na nowe, bardziej ekologiczne ród o 
ciep a, np. kocio  gazowy, kocio  ole-

jowy, pomp  ciep a, kocio  na biomas  
czy ogrzewanie elektryczne. Program 
pozwala te  uzyska  pieni dze 
na ocieplenie m.in. cian, stropów 
i dachu, a tak e wymian  okien 
i drzwi. Dodatkowo mo na równie  
otrzyma  dop at  na fotowoltaik , 
która pozwala produkowa  w asny 
pr d. 

Warto pami ta , e ci, którzy nie 
wymieni  teraz przestarza ego pieca 
na paliwo sta e, za kilka lat i tak b d  
musieli to zrobi . Do roku 2027 w 13 
z 16 polskich województw zaczn  bo-
wiem obowi zywa  przepisy zakazu-
j ce u ywania „kopciuchów”. Ozna-
cza to konieczno  demonta u starego 
i monta u nowego pieca: 

 do 1 stycznia 2022 r. – w wojewódz-
twie podkarpackim i l skim, 

 do 1 stycznia 2023 r. – w wojewódz-
twie ódzkim, ma opolskim i mazo-
wieckim, 

 do 1 lipca 2023 r. – w województwie 
wi tokrzyskim, 
 do 1 stycznia 2024 r. – w wojewódz-

twie kujawsko-pomorskim, lubel-
skim, wielkopolskim i zachodniopo-
morskim, 

 do 1 lipca 2024 r. – w województwie 
dolno l skim, 

 do 1 wrze nia 2024 r. – w wojewódz-
twie pomorskim, 

 do 1 stycznia 2027 r. – w wojewódz-
twie lubuskim. 

Dzi ki dop atom z „Czystego Po-
wietrza” ta obowi zkowa wymiana 

ród a ciep a jest ta sza, a przy okazji 
mo na uzyska  fundusze na prace ter-
momodernizacyjne. 

103 MLD Z  DLA  
W A CICIELI DOMÓW 

Z programu mo na skorzysta  
do ko ca grudnia 2027 r. – do tej daty 
mo na zawiera  umowy o dofinanso-
wanie. Wyp ata przyznanych rodków 
ma potrwa  nieco d u ej – do 30 wrze-
nia 2029 r. Bud et „Czystego Powie-

trza” to 103 mld z , z czego na wyko-
rzystanie wci  czeka oko o 100 mld 
z . O dop aty mog  si  stara : 

 w a ciciele i wspó w a ciciele do-
mów jednorodzinnych, 

 w a ciciele i wspó w a ciciele wy-
dzielonych w budynkach jednoro-
dzinnych lokali mieszkalnych z wyod-
r bnion  ksi g  wieczyst . 

Co wa ne, nie mo na uzyska  do-
finansowania na dom b d cy w budo-
wie – w gr  wchodz  tylko budynki ju  
oddane do u ytkowania. 

Osoby chc ce wzi  udzia  
w „Czystym Powietrzu” musz  spe
nia  kryterium dochodowe. eby sta-
ra  si  o podstawowy poziom dofinan-
sowania (do 30 tys. z ), nale y mie  
dochód roczny nieprzekraczaj cy 100 
tys. z . Z kolei aby otrzyma  podwy
szony poziom dofinansowania (do 37 

tys. z ), przeci tny miesi czny dochód 
na osob  w gospodarstwie domowym 
nie mo e przekracza : 

 1564 z  dla gospodarstwa wielooso-
bowego, 

 2189 z  dla gospodarstwa jednooso-
bowego. 

Wysoko  dotacji, jak  mo na 
uzyska , zale y równie  od planowa-
nego zakresu prac. Przyk adowo 
osoby, które chc  tylko ociepli  dom, 
bez wymiany pieca, mog  liczy  
na maksymalnie 10 tys. z . 

KORZY CI CZERPIE JU   
PÓ  MILIONA OSÓB 

Wed ug za o e  dzi ki programowi 
„Czyste Powietrze” uda si  podda  ter-
momodernizacji ponad 3 mln domów. 
Do 16 lipca 2021 r. Polacy z o yli 279,1 
tys. wniosków o dop at  i podpisali po-
nad 221,7 tys. umów o dofinansowanie. 
Jak szacowa  w lutym br. premier Ma-
teusz Morawiecki, cznie ju  pó  mi-
liona osób czerpie korzy ci z „Czystego 
Powietrza”. Jak podaje strona pro-
gramu, beneficjentom wyp acono jak 
dot d kwot  ponad 1,7 mld z . 

Wed ug danych Polskiego Alarmu 
Smogowego z „Czystego Powietrza” 
najch tniej korzystaj  mieszka cy 
województwa l skiego. W pierwszej 
dziesi tce rankingu najaktywniej-
szych gmin w I kwartale 2021 r. a  dzie-
wi  miejsc zaj y w a nie gminy 

z tego województwa. Najwi cej wnio-
sków o dop aty, bo a  551, z o ono 
w gminie Rybnik. 

Do tej pory Polacy najch tniej 
wymieniali posiadane „kopciuchy” 
na gazowe kot y kondensacyjne (45,4 
proc.). Na drugim miejscu znalaz y si  
kot y na biomas  (19,55 proc.), na trze-
cim nowoczesne kot y w glowe (15,89 
proc.), a na czwartym – powietrzne 
pompy ciep a (13,41 proc.). Nale y jed-
nak zaznaczy , e od 1 stycznia 2022 r. 
nie b dzie mo na otrzyma  z „Czy-
stego Powietrza” rodków na zakup 
kot a na w giel.

Program „Czyste Powietrze” kojarzy wi kszo  z nas – wed ug badania Ministerstwa Klimatu i rodowiska  
s ysza o o nim 88 proc. Polaków. Nie zawsze jednak wiemy, na czym dok adnie polega i czy warto  

z niego skorzysta . Tymczasem osoby, które zdecydowa y si  z o y  wniosek,  
uzyska y ju  ponad 1,7 mld z  dofinansowania, a w puli wci  czeka oko o 100 mld z .

Niemal 300 tys. z nas wybra o    
„CZYSTE POWIETRZE”

 
Odwied  gminny punkt  

konsultacyjno-informacyjny, 
gdzie uzyskasz odpowiedzi 
na Twoje pytania dotycz ce 

programu „Czyste Powietrze”, 
ale równie  otrzymasz pomoc 

w zakresie wype nienia  
i z o enia wniosku  
o dofinansowanie.

Gdzie dowiedzie  si  
wi cej o programie?



Pocz tki programu „Czyste Powie-
trze” nie by y atwe. Gdy urucho-
miono go we wrze niu 2018 r., pro-
cedura sk adania wniosków by a 
skomplikowana, a kryteria uczest-
nictwa surowe, co utrudnia o sko-
rzystanie z dop at. I cho  od 15 maja 
2020 r. program dzia a w nowej, 
uproszczonej wersji, Polacy wci  
nie kwapi  si  do sk adania wnio-
sków. Do 16 lipca 2021 r. wp yn o ich 
279,1 tys. – a wi c do zak adanych 3 
milionów domów po termomoder-
nizacji nadal sporo brakuje. 

Jedn  z przyczyn jest brak do-
statecznej wiedzy o programie 
w ród potencjalnych beneficjentów. 
Cho  s ysza o o nim 88 proc. Pola-
ków, wielu z nas ma o „Czystym Po-
wietrzu” jedynie mgliste poj cie. Co 
wi cej, cz  spo ecze stwa uwa a, 

e termomodernizacja to tylko du y, 
niepotrzebny wydatek, wi c nie 
op aca si  sk ada  wniosku o dofi-
nansowanie. 

Tymczasem pilota  przeprowa-
dzony w 2020 r. w dwóch gminach 
pokaza , e gdy mieszka cy uzy-
skaj  pe n , rzeteln  informacj  
o „Czystym Powietrzu” i maj  szans  
zada  pytania ekspertom, zaintere-
sowanie udzia em w programie zna-
cz co wzrasta. Lista korzy ci dla be-
neficjentów jest bowiem d uga. 

KORZY CI  
FINANSOWE 

Najbardziej oczywista korzy  finan-
sowa z udzia u w „Czystym Powie-
trzu” to kwota przyznanej dop aty – 
do 30 tys. z  w przypadku podstawo-
wego poziomu dofinansowania lub 
do 37 tys. z  w przypadku poziomu 
podwy szonego. Kwot  t  mo na 
przeznaczy  na pokrycie kosztów 
prac termomodernizacyjnych takich 
jak: 

 wymiana „kopciucha” na które  
z bardziej ekologicznych róde  cie-
p a (m.in. kocio  gazowy, pompa cie-
p a, kocio  na biomas ), 

 docieplenie przegród budynku, 
 wymiana stolarki drzwiowej 

i okiennej, a tak e bram gara owych, 
 zakup i monta  mikroinstalacji fo-

towoltaicznej albo kolektorów s o-
necznych, 

 zakup i monta  wentylacji mecha-
nicznej z odzyskiem ciep a. 

rodki z „Czystego Powietrza” 
mog  te  pokry  wydatki zwi zane 
z przygotowaniem niezb dnej do in-
nych prac dokumentacji czy np. 
koszt wykonania audytu energetycz-
nego budynku. 

Poniewa  jednym z g ównych ce-
lów programu jest zach cenie Pola-
ków do wymiany nieekologicznych 

róde  ciep a, najwy sze kwoty do-
p at przewidziano dla osób, które po-
zb d  si  starego pieca. Je li intere-
suje nas jedynie docieplenie budynku 
czy monta  wentylacji, mo emy li-
czy  na ni sz  kwot  – do 10 tys. z . 

OSZCZ DNO CI  
NA OGRZEWANIU 

Koszty ogrzewania to jeden z naj-
wi kszych domowych wydatków. S  
one szczególnie wysokie w nie-
ocieplonym lub s abo ocieplonym 
budynku – ogrzanie takiego domu 
wymaga ogromnych ilo ci opa u, 
a utrzymanie komfortowej tempera-
tury jest trudne, bo wi kszo  ciep a 

szybko ucieka na zewn trz. Warto 
przytoczy  kilka liczb: 

 wed ug Eurostatu 4,2 proc. Pola-
ków (ponad 1,6 mln osób) ma pro-
blem z ogrzaniem domu, 

 wed ug ankiety firmy Resideo po-
nad po owa z nas zakr ca grzejniki, 
wychodz c z domu, by obni y  
koszty ogrzewania, 

 wed ug badania firmy Kantar 
w 2019 r. 34 proc. Polaków ogrzewa-
j cych si  w glem wydawa o 
na opa  ponad 10 proc. domowego 
bud etu. 

Tymczasem kompleksowa ter-
momodernizacja pozwala obni y  
zapotrzebowanie budynku na ener-
gi  ciepln  o ok. 30 proc. Dok adna 

warto  zale y od konkretnego bu-
dynku i zastosowanych rozwi za . 
Przyk adowo kilka lat temu eksperci 
z Politechniki Warszawskiej na zle-
cenie firmy Termo Organika wzi li 
pod lup  typowy dom kostk  z lat 
80., pozbawiony ocieplenia i ogrze-
wany starym piecem w glowym. 
Okaza o si , e: 

 przed termomodernizacj  ogrze-
wanie budynku kosztowa o 5640 z  
rocznie, 

 po ociepleniu budynku (bez wy-
miany pieca) roczny koszt ogrzewa-
nia spad  o blisko 3000 z , 

 ocieplenie wraz z wymian  pieca 
sprawi o, e koszty ogrzewania spa-
d y o 3317 z  rocznie. 

Co ciekawe, sama wymiana 
pieca przynios aby w tej sytuacji zni-
kome oszcz dno ci – zaledwie 360 z  
rocznie – poniewa  wi kszo  ciep a 
wci  by aby tracona przez ciany, 
dach i okna. 

KORZY CI  
DLA ZDROWIA 

Udzia  w programie „Czyste Powie-
trze” jest korzystny nie tylko dla 
portfela, ale tak e dla zdrowia – i to 
na dwa sposoby. Po pierwsze dzi ki 
termomodernizacji domów popra-
wia si  jako  powietrza w Polsce 
i zmniejsza problem smogu, który 
szkodzi nam na wielu poziomach. 

– Na poziomie l ejszych, co-
dziennych dolegliwo ci smog odpo-
wiada za cz ste infekcje dróg odde-
chowych – stany zapalne tchawicy, 
krtani, oskrzeli czy p uc, przewlek e 
katary, zapalenie spojówek i coraz 
cz ciej diagnozowane alergie. Przy-
czynia si  te  do migren, a nawet 
problemów z cer  (…) – wyja nia pul-
monolog i alergolog prof. Jerzy Ko-
zielski cytowany przez serwis czy-
ste-powietrze.org. 

Smog powoduje te  jednak po-
wa niejsze problemy zdrowotne, 
zw aszcza u osób cierpi cych na cho-
roby uk adu oddechowego. Szacuje 
si , e co roku zanieczyszczenia po-
wietrza przyczyniaj  si  w Polsce 
do mierci a  45 tys. osób. 

Po drugie program „Czyste Po-
wietrze” pomaga unikn  proble-
mów wynikaj cych z niedogrzania 
domu. Nie chodzi jednak tylko 
o przykre uczucie ch odu – w s abo 
ogrzanych budynkach mieszka cy 
cz ciej i d u ej choruj , a do tego 
w takich domach gromadzi si  wil-
go , co prowadzi do problemów 
z ple ni  i grzybami. 

KORZY CI  
DLA PRZYRODY 

Ograniczenie produkcji smogu jest 
korzystne nie tylko dla ludzi, ale 
równie  dla przyrody. W miejscach 
silnie zanieczyszczonych ziele  sza-
rzeje, a rozwój ro lin ulega spowol-
nieniu. Smog zmniejsza równie  ich 
odporno  na choroby i paso yty, co 
powoduje obni enie plonów, a tak e 
straty w gospodarce le nej. 

Jak wyliczaj  eksperci Uniwer-
sytetu Wroc awskiego na stronie 
mappingair.meteo.uni.wroc.pl, 
do ro lin podatnych na zanieczysz-
czenia powietrza nale  m.in. pomi-
dor, arbuz, ziemniak, fasolka szpara-
gowa, tyto , soja, buraki, s onecz-
nik, marchew, kukurydza, wino-
grona, brzoskwinie i truskawki. 
Smog nie jest te  oboj tny dla zdro-
wia zwierz t, w tym mieszkaj cych 
z nami psów i kotów. 

– Ja specjalizuj  si  w okulistyce 
i od dwóch albo trzech lat widz  
cz stsze wyst powanie zapale  spo-
jówek i objawów zawienia. Wiele 
z tych przypadków nie daje si  wy-
t umaczy  innymi poza rodowisko-
wymi czynnikami – mówi w rozmo-
wie ze smoglab.pl dr Pawe  Stefano-
wicz, w a ciciel i kierownik Przy-
chodni Weterynaryjnej RETINA. – 
Nasza przychodnia ma tak e profil 
ogólny (...) – jest wi cej zachorowa  
na nowotwory, zapalenia p uc i inne 
problemy ze strony górnych i dol-
nych dróg oddechowych.

W 2014 r. Instytut Ekonomii rodowiska ocenia , e docieplenia 
wymaga ok. 3,5 mln polskich domów. Zak ada si , e dzi ki  

„Czystemu Powietrzu” ta liczba zmniejszy si  o 3 mln.  
Zainteresowanie dop atami jest jednak ni sze, ni  mog oby by ,  

bo wiele osób wci  nie wie, ile mo e zyska  na udziale w programie.

JAKIE KORZY CI 
DAJE UDZIA    

w „Czystym 
Powietrzu”?

Wiesz? 
Po termomodernizacji  

warto  rynkowa budynku 
zazwyczaj ro nie 

 
JAK PODAJ  AGENCI NIE-
RUCHOMO CI CYTOWANI 
PRZEZ MONEY.PL, MO E 

SI  ONA ZWI KSZY  
NAWET O 10–15 PROC.
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cie ka bankowa w programie „Czy-
ste Powietrze” pozwala uzyska  
do 100 tys. z otych na termomoder-
nizacj . Nie jest to jednak bez-
zwrotna dop ata, a kredyt, który na-
st pnie trzeba sp aci . Pomo e 
w tym Wojewódzki Fundusz 
Ochrony rodowiska i Gospodarki 
Wodnej, który we mie na siebie 
do 37 tys. z  zobowi zania. 

Kredyt Czyste Powietrze.  
Kto go otrzyma i na jak d ugo? 

Z Kredytu Czyste Powietrze mog  
skorzysta  w a ciciele i wspó w a ci-
ciele domów jednorodzinnych lub 
wydzielonych w budynkach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych 
z wyodr bnion  ksi g  wieczyst . 
Musz  oni spe nia  kryterium do-
chodowe: 

– Aby otrzyma  dotacj  na pozio-
mie podstawowym, a wi c do 30 tys. 
z , roczny dochód w ostatnim rozliczo-
nym roku podatkowym nie mo e 
przekroczy  100 tys. z  – podaje strona 
programu. – Warunkiem skorzystania 
z podwy szonej dotacji, czyli do 37 
tys. z , jest przeci tny miesi czny do-
chód na jedn  osob  w gospodarstwie 
wieloosobowym poni ej 1564 z , a jed-
noosobowym poni ej 2189 z . 

Je li chodzi o okres sp aty, w Alior 
Banku Kredyt Czyste Powietrze bierze 
si  na maksymalnie 10 lat, za  w BO  
Banku – na 12 lat. 

JAK OTRZYMA  KREDYT 
Z DOFINANSOWANIEM 

WFO IGW? 
eby uzyska  kredyt, nale y uda  si  

do którego  z banków go oferuj cych 
(lub partnera banku). Obecnie s  to 
Alior Bank i BO  Bank, a w przysz o-
ci do programu do cz : 
 BNP Paribas Bank Polska, 
Bank Polskiej Spó dzielczo ci 

i zrzeszone Banki Spó dzielcze, 
Credit Agricole Bank Polska, 
Santander Consumer Bank, 
Banki Spó dzielcze SGB. 

Nast pnie nale y z o y  wniosek 
o Kredyt Czyste Powietrze, w czym po-
mo e przedstawiciel banku. Wska e 
on te  za czniki, które trzeba dostar-
czy . 

Gdy kredyt zostanie przyznany, 
bank wype nia w imieniu klienta wnio-
sek o dop at  z „Czystego Powietrza”. 
Po sprawdzeniu i podpisaniu wniosku 
przez klienta bank wysy a dokument 
do WFO iGW. Je li wszystko jest, jak 
nale y, WFO iGW przyznaje rodki, 
a wówczas bank wyp aca kredyt. 

Nast pnie klient ma 18 miesi cy 
(od daty z o enia wniosku o dop at ) 
na przeprowadzenie prac termomo-
dernizacyjnych. Po ich zako czeniu 
nale y z o y  w WFO iGW wniosek 
o rozliczenie przedsi wzi cia. Po we-
ryfikacji dokumentów Fundusz prze-
leje kwot  dotacji wprost do banku, 
sp acaj c cz  kredytu.
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rodki pieni ne z Kredytu 
Czyste Powietrze mo na 

przeznaczy  na prace  
termomodernizacyjne, 

a w szczególno ci na: 
wymian  ród a ciep a 

na bardziej ekologiczne, 
pod czenie do sieci  

ciep owniczej, 
docieplenie budynku, 

modernizacj  instalacji 
C.O. i C.W.O., 

wymian  okien, drzwi 
zewn trznych i bram  

gara owych, 
zakup i monta   

kolektorów s onecznych, 
zakup i monta  mikroin-
stalacji fotowoltaicznej, 

zakup i monta  wentylacji 
mechanicznej  

z odzyskiem ciep a, 
zamówienie audytu  

energetycznego, 
wykonanie dokumentacji 

projektowej, 
przeprowadzenie  

ekspertyz zwi zanych 
z termomodernizacj . 

cznie w latach  
2021–2022 banki bior ce 

udzia  w programie 
„Czyste Powietrze” b d  

dysponowa  kwot   
1,5 mld z . Siedem  

pierwszych banków, które 
zadeklarowa y udzia ,  

oferuje klientom w sumie 
ponad 3500 placówek.

KREDYT,  
ale na co?

• Kredyt Czyste Powietrze nie zostanie przyznany na ju  zako czone prace 
termomodernizacyjne. Mo na je rozpocz  najwcze niej w dniu z o enia 
wniosku w banku. 
• Kwota kredytu, o jaki wnioskuje klient, nie mo e by  ni sza ni  wniosko-
wana kwota dotacji. 
• Dotacja jest wyp acana pod warunkiem, e bank wyp aci  klientowi kredyt 
przeznaczony wy cznie na cele zgodne z programem „Czyste Powietrze”, 
a klient wykorzysta  rodki zgodnie z przeznaczeniem. 
• Je li we wniosku odkryte zostan  b dy, nie mo na go skorygowa  – 
trzeba z o y  wniosek ponownie. 
• Kredyt mo e by  obj ty gwarancj  z Banku Gospodarstwa Krajowego. 
Aby tak si  sta o, we wniosku o kredyt musi znale  si  wniosek o gwaran-
cj , a w umowie kredytowej odpowiednie zapisy. Gwarancja zabezpiecza 
80 proc. kapita u kredytu i mo e by  przyznana tylko osobom maj cym 
zdolno  kredytow . Za udzielenie gwarancji bank nie pobiera prowizji.

Dodatkowe zasady przy kredycie

Kredyt Czyste Powietrze.  
JAK WNIOSKOWA  

O DOTACJ  W BANKU?
Kredyt Czyste Powietrze to nowe rozwi zanie dla osób, które chcia yby uzyska  dotacj  na termomodernizacj  domu. 

Od 6 lipca 2021 r. kredyt oferuj  dwa banki, a w najbli szym czasie ma do nich do czy  pi  kolejnych. Ta metoda 
na skorzystanie z programu „Czyste Powietrze”, cho  wygodna, mocno si  jednak ró ni od pozosta ych.
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GMINA POMO E  
WYPE NI  WNIOSEK 

W czerwcu 2021 r. ju  83 proc. samo-
rz dów w Polsce mia o podpisane 
z WFO iGW porozumienia o realiza-
cji „Czystego Powietrza”. W gminach 
bior cych udzia  w programie miesz-
ka cy mog  uda  si  do swojego 
urz du, by uzyska  pomoc w wype
nieniu wniosku. Urz dy gmin przyj-
muj  te  wype nione wnioski i prze-
sy aj  je do Funduszu. 

Z „CZYSTEGO POWIETRZA”  
NIE SKORZYSTASZ, BUDUJ C DOM 

W pocz tkowej fazie wdra ania pro-
gramu o dofinansowanie na termo-
modernizacj  mog y stara  si  m.in. 
osoby buduj ce dom. Jednak od czasu 
du ej reformy programu, która mia a 
miejsce 15 maja 2020 r., takie osoby nie 
mog  ju  liczy  na dop at . 

– Aby dotacja mog a by  przy-
znana, koszt kwalifikowany, na pod-
stawie którego jest wyliczana, musi 
by  poniesiony w budynku istniej
cym – czytamy na stronie czystepo-
wietrze.gov.pl. – Przez budynek istnie-
j cy nale y rozumie  budynek oddany 
do u ytkowania na podstawie zawia-
domienia o zako czeniu budowy, 
do którego organ w a ciwy nie wniós  
sprzeciwu, lub na podstawie prawo-
mocnej decyzji o pozwoleniu na u yt-
kowanie (...). 

ZMIANY W FINANSOWANIU  
INWESTYCJI 

Od 15 maja 2020 r. obowi zuj  inne ni  
przedtem zasady dotycz ce finanso-
wania inwestycji. Po zmianach dota-
cj  mo na uzyska  na inwestycje ter-
momodernizacyjne: 

rozpocz te do 6 miesi cy przed dat  
z o enia wniosku o dofinansowanie, 

ju  zako czone, pod warunkiem, e 
nie zosta y rozpocz te wcze niej ni  6 
miesi cy przed z o eniem wniosku, 

dopiero planowane – wówczas 
na realizacj  przedsi wzi cia jest 30 
miesi cy od dnia z o enia wniosku 
o dop at . 

Je li chodzi o ostatni punkt, 
trzeba pami ta , e inne terminy 
obowi zuj  dla osób korzystaj cych 
z „Czystego Powietrza” za po red-
nictwem banku (Kredyt Czyste Po-
wietrze). W takim przypadku na wy-

konanie dofinansowanych prac 
wnioskodawca ma nie 30, a 18 mie-
si cy. 

Co wa ne, od 15 maja 2020 r. 
na jeden budynek czy lokal miesz-
kalny przys uguje tylko jedna dotacja. 
Nie mo na zatem np. realizowa  inwe-
stycji etapami, by uzyska  kilka do-
p at. 

ATWIEJ O PODWY SZONY POZIOM 
DOFINANSOWANIA 

Podwy szony poziom dofinansowa-
nia w „Czystym Powietrzu”, urucho-
miony w pa dzierniku 2020 r., po-
zwala uzyska  do 37 tys. z  – o 7 tys. z  
wi cej ni  poziom podstawowy. Jed-
nak eby si  o niego stara , trzeba 
spe nia  kryterium dochodowe. 
Wa na zmiana w tym zakresie zasz a 
1 lipca 2021 r. – progi dochodowe pod-
wy szono, dzi ki czemu wi cej osób 
mo e wnioskowa  o wy sz  dop at . 
Jak informuje strona gov.pl: 

dla gospodarstw jednoosobowych 
próg dochodowy wzrós  do 175 proc. 
najni szej emerytury, czyli do 2 
189,04 z  (o ok. 229 z  wy ej ni  przed-
tem), 

dla gospodarstw wieloosobowych 
próg dochodowy zosta  ustalony 
na poziomie 125 proc. najni szej 
emerytury na osob , czyli do 1 
563,60 z  (o ok. 164 z  wi cej ni  
przedtem). 

NIE PO CZYSZ „CZYSTEGO  
POWIETRZA” Z „MOIM PR DEM” 

Program „Czyste Powietrze” pozwala 
uzyska  rodki m.in. na zakup i mon-
ta  mikroinstalacji fotowoltaicznej. 
Dop at  na ten sam cel mo na zdoby  
tak e w programie „Mój Pr d”. Obu 
programów nie mo na jednak czy  
– trzeba wybra  jedn  z opcji. „Czy-
ste Powietrze” mo na za to czy  
z podatkow  ulg  termomoderniza-
cyjn . 

Przypomnijmy, e w 2021 r. wy
sz  dop at  na fotowoltaik  oferuje 
„Czyste Powietrze” – jest to 5000 z , 
podczas gdy w „Moim Pr dzie” tylko 
3000 z . Trzeba jednak pami ta , e 
w przypadku „Czystego Powietrza” 
pieni dze na panele s oneczne mo na 
uzyska  tylko wtedy, gdy jednocze-
nie wymieniane jest ród o ciep a 

w domu. 

OD 2022 R. KONIEC DOP AT NA  
KOT Y W GLOWE 

Obecnie „Czyste Powietrze” umo li-
wia uzyskanie rodków na wymian  
„kopciucha” na bardziej ekologiczne 

ród o ciep a, w tym m.in. kocio  w
glowy najwy szej, pi tej klasy. 
Do ko ca czerwca 2021 r. o dop at  
na nowy piec na w giel wnioskowa o 
16,06 proc. uczestników. Od 1 stycznia 
2022 r. kot y w glowe przestan  jed-
nak by  dofinansowywane. Wi e si  
to m.in. z coraz szerzej wprowadza-
nymi w Polsce zakazami palenia w
glem. 

Osoby, które z o y y wnioski 
przed 1 lipca 2021 r., wci  mog  otrzy-
ma  dop at  na kocio  w glowy. B
dzie to równie  mo liwe dla tych, któ-
rzy z o  wniosek mi dzy 1 lipca a 31 
grudnia, o ile spe ni  trzy warunki: 

wniosek o dofinansowanie zostanie 
z o ony do 31 grudnia, 

do tej samej daty kupiony zostanie 
nowy kocio  w glowy, 

do tej samej daty musi zosta  wysta-
wiona faktura za nowy kocio . 

TRWAJ  PRACE NAD TRZECIM  
POZIOMEM DOFINANSOWANIA 

Obecnie „Czyste Powietrze” oferuje 
dwa poziomy dofinansowania: pod-
stawowy i rozszerzony. Od samego po-
cz tku programu zapowiadane jest 
jednak uruchomienie w przysz o ci 
poziomu trzeciego. B dzie on skiero-
wany do osób najubo szych, które 
z powodu braku rodków nie s  w sta-
nie przeprowadzi  jakichkolwiek prac 
termomodernizacyjnych. Jak na razie 
podano ma o szczegó ów, ale w a ciwe 
prace nad nowym poziomem dop at 
powinny ruszy  jeszcze w tym roku. 

– [S  plany – przyp. red.] rozpo-
cz cia prac nad uruchomieniem 
wst pnej fazy komponentu dla na-
jubo szych, gdzie zostanie podwy
szony poziom dofinansowania np. 
do 90 proc. dla osób o dochodach np. 
do 800–1000 z  (grupa korzystaj ca 
z pomocy spo ecznej) – poinformowa  
wiceminister klimatu i rodowiska Ire-
neusz Zyska cytowany przez globe-
nergia.pl. 

Jak zapowiedzia  wiceminister, 
trzeci poziom dofinansowania naj-
prawdopodobniej b dzie wdra any 
etapami w 2022 r.

Od pocz tku swojego istnienia program „Czyste Powietrze” zmienia  si  wielokrotnie.  
Nieraz zaskakuje to osoby chc ce skorzysta  z dofinansowania, które dzia aj  w oparciu  

o nieaktualne informacje z 2018 czy 2019 r. Tymczasem ostatnia istotna zmiana  
zasad programu mia a miejsce 1 lipca 2021 r., a na horyzoncie ju  rysuj  si  kolejne.  

O czym warto wiedzie ?

Istotne zmiany  
w „CZYSTYM POWIETRZU”

 
W a ciciele lub wspó w a ci-

ciele domów, których nie sta  
na wymian  pieca i ocieplenie 

budynku, mog  zapyta  
w urz dzie gminy o mo liwo  

skorzystania z programu 
„Stop Smog”. 31 marca 2021 r. 

ruszy a jego druga ods ona. 
Program pozwala uzyska  
za po rednictwem gminy 

refundacj  nawet 100 proc. 
kosztów prac termomoderni-
zacyjnych. Uczestnicy musz  
spe nia  kryterium dochodo-
we i faktycznie zamieszkiwa  

w dofinansowywanym budyn-
ku. Gminy mog  te  doda  

w asne kryteria.

Wa ne



Rozszerzenie „Czystego Powietrza” 
na budynki wielorodzinne to tak 
zwana wersja 3.0 programu. Doce-
lowo ma ona zosta  przetestowana 
w trzech województwach. Je li wy-
niki oka  si  zadowalaj ce, mo e 
si  okaza , e Ministerstwo Klimatu 
i rodowiska uruchomi podobne 
programy w kolejnych wojewódz-
twach lub nawet w ca ej Polsce. 

– Tym razem (...) wsparciem 
chcemy obj  budynki wielorodzinne, 
poniewa  nadal wiele z nich ogrzewa-
nych jest przestarza ymi ród ami cie-
p a. Poprawa ich efektywno ci ener-
getycznej to wymierne oszcz dno ci 
finansowe, ale przede wszystkim lep-
sza jako  powietrza – wyja nia wice-
minister klimatu i rodowiska Ma go-
rzata Goli ska cytowana przez stron  
czystepowietrze.gov.pl. 

Termomodernizacja budynków 
wielorodzinnych stanowi wi ksze wy-
zwanie ni  w przypadku domów jed-
norodzinnych. Po pierwsze du o cz
ciej s  to budynki stare, w kiepskim 

stanie technicznym, budowane w cza-
sach, gdy ekologi  nikt si  nie przej-
mowa . Po drugie o dofinansowanie 
wyst puje tu cz sto nie pojedyncza 
osoba, a ca a wspólnota mieszka-
niowa. Po trzecie wreszcie w przy-
padku budynków wielorodzinnych 
wiele rozwi za  technologicznych 
trzeba dopiero przetestowa  – np. 
sprawdzi , jak dobrze z ogrzaniem tak 
du ego obiektu radzi sobie pompa cie-

p a. Mi dzy innymi z tego powodu za-
planowano w Polsce trzy programy pi-
lota owe. 

PILOTA  W WOJEWÓDZTWIE  
ZACHODNIOPOMORSKIM 

W ramach „Czystego Powietrza” 3.0 
jako pierwszy wystartowa  pilota  
w województwie zachodniopomor-
skim. Co ciekawe, obszar ten ma sto-
sunkowo dobr  jako  powietrza, co 
wynika m.in. z warunków natural-
nych – teren jest nizinny i raczej p a-
ski, a do tego wiej  silne wiatry, 
dzi ki czemu zanieczyszczenia a-
twiej si  rozpraszaj . Mimo to nie 
brakuje tu budynków wymagaj
cych termomodernizacji. 

– Ciesz  si , e resort klimatu 
i rodowiska zauwa y  potrzeb  wy-
miany kopciuchów w budynkach wie-
lolokalowych – podkre la pose  
na Sejm RP Czes aw Hoc cytowany 
przez czystepowietrze.gov.pl. – Woje-
wództwo zachodniopomorskie po-
siada ogromne walory przyrodnicze, 
ale ma tak e du  sie  wsi popege-
erowskich, gdzie szczególnie po-
trzebne s  inwestycje w ekologiczne 

ród a ciep a. 
Uruchomiony 14 kwietnia 2021 r. 

pilota  ma pozwoli  m.in. na wy-
mian  co najmniej 500 przestarza ych, 
nieekologicznych róde  ciep a w bu-
dynkach wielorodzinnych. Na cel ten 
Narodowy Fundusz Ochrony rodo-
wiska i Gospodarki Wodnej przezna-

czy  10 mln z , a naborem wniosków 
zajmuje si  oddzia  Funduszu 
w Szczecinie. 

Podpisywanie umów o dop aty 
z beneficjentami ma potrwa  do 31 
marca 2022 r., a przyznane rodki 
b d  wydatkowane do 31 marca 2024 
r. Osoby fizyczne mog  uzyska  do 30 
tys. z , przy czym wysoko  dotacji 
zale y m.in. od zakresu planowanych 
prac termomodernizacyjnych. Z ko-
lei wspólnoty mieszkaniowe mog  
uzyska  nawet 290 tys. bezzwrotnej 
dotacji. 

PILOTA  W PSZCZYNIE 
Zaledwie kilka dni po pierwszym pi-
lota u wystartowa  drugi, tym razem 
w gminie Pszczyna (województwo 
l skie). To jedno z najbardziej zanie-

czyszczonych miejsc w Polsce, je li 
chodzi o jako  powietrza. Jak infor-
mowa  w 2019 r. Polski Alarm Smo-
gowy, w Pszczynie w ci gu roku od-
notowano a  106 tzw. dni smogo-
wych, czyli dni, gdy przekroczony 
by  dopuszczalny dobowy poziom 
py u PM10 w powietrzu. Dodajmy, 

e rednia dla ca ej Polski to 35 takich 
dni w roku. 

Pilota  w Pszczynie wystartowa  
16 kwietnia 2021 r. Po wsparcie finan-
sowe na wymian  „kopciucha” i do-
cieplenie budynku mog  si ga  w a-
ciciele i wspó w a ciciele mieszka  

w budynkach wielorodzinnych oraz 
wspólnoty mieszkaniowe. 

– Efektem ko cowym pilota u 
powinna by  poprawa efektywno ci 
energetycznej w ok. 20 wielorodzin-
nych budynkach mieszkalnych i 140 
lokalach mieszkalnych. Zaplanowano 
wymian  minimum 280 nieefektyw-
nych róde  ciep a na paliwo sta e – in-
formuje strona programu „Czyste po-
wietrze”. 

Bud et pilota u to 6 mln z , 
a oprócz tego gminie przyznano do-
datkowe rodki na dzia ania informa-
cyjno-promocyjne. Nabór wniosków 
prowadzi w sposób ci g y Woje-
wódzki Fundusz Ochrony rodowiska 
i Gospodarki Wodnej w Katowicach. 
Podpisywanie umów o dofinansowa-
nie z uczestnikami potrwa do 31 marca 
2022 r., a przyznane rodki b d  wy-
p acane do 31 marca 2024 r. Osoby fi-
zyczne mog  uzyska  do 33 tys. z  do-
finansowania, a wspólnoty mieszka-
niowe – do 290 tys. z . 

PILOTA  W WOJEWÓDZTWIE  
DOLNO L SKIM 

Trzeci pilota  NFO iGW odb dzie si  
na Dolnym l sku w III kwartale 2021 r. 
To jeden z obszarów kraju z najgorsz  
jako ci  powietrza – w 2019 r. wed ug 
PAS znajdowa y si  tu dwa z pi tnastu 
miast z najwi ksz  liczb  dni smogo-
wych w Polsce (Luba  i Nowa Ruda). 

– W województwie dolno l skim 
podejmujemy dzia ania dla czystego 
powietrza przez wsparcie wymiany 
tzw. kopciuchów w budynkach licz

cych od 3 do 20 lokali mieszkalnych. 
Przeznaczamy na to 15 mln z  w formie 
bezzwrotnych dotacji – wyja nia pre-
zes NFO iGW prof. Maciej Chorowski 
cytowany przez nfosigw.gov.pl. – Po-
zwoli to na modernizacj  co najmniej 
60 wielorodzinnych budynków 
mieszkalnych i 300 lokalów mieszkal-
nych oraz wymian  720 sztuk nieefek-
tywnych róde  ciep a. 

Jak zapowiadano w maju, mak-
symalna dotacja dla osób fizycznych 
wyniesie 30 tys. z , a dla wspólnot 
mieszkaniowych – 290 tys. z . Pilota  
potrwa do 2024 r., a naborem wnio-
sków o dop aty zajmie si  WFO iGW 
we Wroc awiu.

Co jeszcze badano? 
W 2020 r. odby  si  jeszcze jeden 
pilota  – w gminach Zabierzów 
(Ma opolska) i Wilkowice ( l sk). 
Sprawdza  on, czy du a akcja infor-
macyjna i pomoc przy wype nianiu 
wniosków zwi ksz  zainteresowa-
nie „Czystym Powietrzem”. Efekt? 
Sukces: po 2 miesi cach pilota u 
mieszka cy tych gmin z o yli wi
cej wniosków o dop aty (262) ni  
przez poprzednie 1,5 roku (184). 
Z rad ekspertów skorzysta o ok. 
900 osób.

Program „Czyste Powietrze” skierowany jest do w a cicieli i wspó w a cicieli domów jednorodzinnych.  
Rz d rozwa a jednak rozszerzenie go na budynki wielorodzinne, dzi ki czemu skorzystaliby równie   

w a ciciele mieszka . W dwóch województwach ju  dzia aj  pilota owe programy,  
a trzeci pilota  rozpocznie si  w III kwartale 2021 r. Od ich wyników wiele zale y.

„Czyste Powietrze”    
NIE TYLKO DLA DOMÓW
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Wniosek o dofinansowanie z pro-
gramu „Czyste Powietrze” sk ada si  
zawsze do lokalnego Wojewódz-
kiego Funduszu Ochrony rodowi-
ska i Gospodarki Wodnej. Chodzi 
o WFO iGW, który obejmuje swoim 
dzia aniem teren województwa, 
w którym znajduje si  budynek, 
na który chcemy uzyska  dop at . 
Z o enie wniosku jest bezp atne. 

WNIOSEK ELEKTRONICZNY 
Najszybciej sk ada si  wniosek elek-
troniczny. Jak czytamy na stronie pro-
gramu „Czyste Powietrze”, eby sko-
rzysta  z tej cie ki, trzeba posiada  
kwalifikowany podpis elektroniczny 
lub podpis zaufany ( atwiejszy do uzy-
skania – za po rednictwem rz dowej 
strony www.gov.pl/web /gov/zaloz-
profil-zaufany). Co wa ne, potrzebny 
jest te  dost p do komputera, ponie-
wa  wniosku nie da si  wype ni  
na smartfonie czy tablecie. 

Pierwszym krokiem jest wej cie 
na stron  gov.pl i klikni cie w za-
k adk  „Nieruchomo ci i rodowi-
sko”. Nast pnie wybieramy opcj  
„Skorzystaj z programu Czyste Powie-
trze”, a nast pnie klikamy w przycisk 
„Z Ó  WNIOSEK”. Zostaniemy wów-
czas przekierowani do Generatora 
Wniosków o Dofinansowanie na stro-
nie gwd.nfosigw.gov.pl. 

eby skorzysta  z Generatora, 
trzeba za o y  w nim konto. W tym 
celu nale y wybra  czerwony przycisk 
„Zarejestruj” (znajduje si  pod napi-
sem „W ze  Krajowy / login.gov.pl”). 
Ponownie zostaniemy przekierowani, 
tym razem na stron  login.gov.pl. Tu 
system poprosi nas o wybór sposobu 
logowania. Wybieramy odpowiedni  
opcj , czyli np. dla posiadacza profilu 
zaufanego b dzie to „profil zaufany”. 
Nast pnie pod amy za instrukcjami 
na ekranie – przeprowadz  nas przez 
ca y proces rejestracji i logowania. 
Mo e by  konieczne podanie podsta-
wowych danych takich jak PESEL i ad-
res e-mail. 

Po udanym zalogowaniu si  
do Generatora Wniosków wybieramy 
przycisk „Nowy wniosek”. Pojawi si  
kilka opcji do wyboru – klikamy w t  
dotycz c  programu „Czyste Powie-
trze”. Teraz wreszcie mo na wype ni  
wniosek. W razie w tpliwo ci, co ro-
bi , warto skorzysta  z dost pnej 
w Generatorze pomocy (strona 
gwd.nfosigw.gov.pl, przycisk „Pomoc 
ogólna”). 

 
Gdy wniosek jest ju  wype niony, 

trzeba wykona  nast puj ce kroki: 
 sprawdzi , czy wszystkie pola zo-

sta y wype nione poprawnie, 
 do czy  wymagane za czniki 

(mog  to by  dokumenty elektro-
niczne lub skany), 

 podpisa  wniosek elektronicznie 
przy u yciu profilu zaufanego lub pro-
filu kwalifikowanego. 
 

Na ka dym kroku system udziela 
szczegó owych informacji o tym, jak 
nale y post powa . Kiedy wniosek 
o dofinansowanie jest wype niony 
i podpisany, pozostaje ju  tylko wys a  
go elektronicznie wraz z za cznikami, 
wybieraj c odpowiedni  opcj  

na ekranie. Potwierdzenie z o enia 
wniosku zostanie wys ane na nasz ad-
res e-mail. 

WNIOSEK PAPIEROWY 
Chc c z o y  wniosek papierowy, 
równie  nale y usi  przed kompu-
terem z dost pem do internetu. Wnio-
sek trzeba bowiem pobra  ze strony 
lokalnego WFO iGW, a nast pnie z o-

y  w podwójnej formie – i elektro-
nicznie, i na papierze. Z o enie wnio-
sku wy cznie papierowego jest mo
liwe tylko w jednej sytuacji: 

– W przypadku gdy Wniosko-
dawca nie ma mo liwo ci z o enia 
wniosku drog  elektroniczn , do-
puszczalne jest z o enie wniosku 
wraz z za cznikami tylko w formie 
papierowej – czytamy na stronie „Czy-
stego Powietrza”. – Zaleca si  wype
nienie wniosku (nawet je eli jest sk a-
dany wy cznie w formie papiero-
wej), korzystaj c z aktywnego formu-
larza, ze wzgl du na „samolicz ce 
si ” pola. 

Je li ten przypadek nas nie doty-
czy, zaczynamy od wej cia na stron  
swojego WFO iGW i odszukania linku 
do Portalu Beneficjenta. Linki do Por-
tali s  te  zamieszczone na stronie czy-
stepowietrze.gov.pl/wfosigw. Nast p-
nie nale y klikn  w niebieski napis 
„Zarejestrowa  konto” i post powa  
zgodnie z instrukcjami na ekranie. 
Gdy rejestracja dobiegnie ko ca, logu-
jemy si  do Portalu Beneficjenta. 

Teraz mo emy ju  pobra  wnio-
sek w formie edytowalnego formula-
rza PDF, klikaj c w odpowiedni przy-
cisk. W nast pnym kroku wype
niamy wniosek, w razie potrzeby ko-
rzystaj c z instrukcji dost pnej w Por-
talu. Formularz sam wype ni niektóre 
pola na podstawie ju  wprowadzo-
nych danych. Nast pnie uwa nie 
sprawdzamy, czy wszystko jest wy-
pe nione poprawnie. 

Nast pnie mo emy ju  wys a  
wype niony wniosek w wersji elektro-
nicznej – po klikni ciu w przycisk wy-
sy ki wniosek sam trafi do odpowied-
niego WFO iGW. To jednak jeszcze nie 
koniec. Wniosek nale y bowiem wy-
drukowa  i podpisa . Gdy ju  to zro-
bimy, do czamy do niego wymagane 
za czniki. 

Ostatnim krokiem jest z o enie 
papierowego wniosku wraz z za cz-
nikami w swoim lokalnym WFO iGW. 
Je li nasza gmina nawi za a 
z WFO iGW porozumienie o realiza-
cji programu „Czyste Powietrze”, to 
dokumenty mo na z o y  tak e 
w urz dzie gminy. Wniosek w wersji 
papierowej sk ada si  osobi cie, drog  
pocztow  lub kurierem. 

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE  
Z O ONY – I CO DALEJ? 

Od daty wp yni cia naszego wniosku 
do odpowiedniego oddzia u Fundu-
szu urz dnicy maj  30 dni kalendarzo-
wych na jego rozpatrzenie. W tym cza-
sie oceni  wniosek i wydadz  decyzj  
w kwestii dop aty. Je li oka e si , e 
we wniosku s  jakie  b dy czy braki, 
WFO iGW mo e jednorazowo we-
zwa  wnioskodawc  do poprawienia 
dokumentu. Na korekt  czy uzupe
nienie braków wnioskodawca ma 10 
dni roboczych. 

– (…) 30 dniowy termin na ocen  
wniosku oraz wydanie decyzji przez 
WFO iGW mo e wi c ulec wyd u e-
niu o czas niezb dny na wykonanie 
czynno ci z tym zwi zanych – czy-
tamy na stronie programu „Czyste Po-
wietrze”. 

Je eli to wnioskodawca zorien-
tuje si , e o czym  zapomnia  albo co  
pomyli , równie  ma mo liwo  doko-
nania jednorazowej korekty wniosku. 
Trzeba jednak wiedzie , e w takiej sy-
tuacji okres rozpatrywania wniosku 
wyd u a si  o 30 dni, liczonych 
od daty wp yni cia korekty 
do WFO iGW. Warto wi c unika  ta-
kich sytuacji, dok adnie sprawdzaj c 
wniosek przed wys aniem. 

Je li wniosek o dop at  by  sk a-
dany w urz dzie gminy, gmina ma 
maksymalnie 5 dni roboczych na prze-
kazanie dokumentów do odpowied-
niego oddzia u Funduszu. Wówczas 
30-dniowy termin liczy si  od dnia 
wp yni cia wniosku do WFO iGW. 

WNIOSEK ROZPATRZONY  
POZYTYWNIE – CO Z PIENI DZMI? 

Je li wniosek o dofinansowanie zosta-
nie rozpatrzony pozytywnie, to 
w ci gu 30 dni od daty z o enia kom-
pletnego, poprawnego wniosku wraz 

z za cznikami WFO iGW wyp aci 
przyznan  dotacj . W sytuacji, gdy ko-
nieczne by y jakie  uzupe nienia lub 
poprawki, wspomniane 30 dni liczy 
si  od daty uzupe nienia ostatniego 
brakuj cego dokumentu lub z o enia 
wymaganych przez Fundusz wyja-
nie . Przyznane rodki finansowe zo-

stan  przelane na konto bankowe 
wskazane we wniosku. 

JAK SI  PRZYGOTOWA  
DO Z O ENIA WNIOSKU? 

eby wype nianie wniosku posz o 
sprawnie, warto wcze niej wej  
na Portal Beneficjenta (link znaj-
dziemy na stronie swojego 
WFO iGW). Mo na w nim bez zak a-
dania konta znale  informacje takie 
jak lista dokumentów, które nale y 
przygotowa  (s  te  wzory do pobra-
nia) oraz instrukcja sk adania wnio-
sku. Mo na te  skorzysta  z przydat-
nych narz dzi: 
•  kalkulator wysoko ci dotacji, 
•   kalkulator grubo ci izolacji, jakiej 

wymaga przegroda w budynku. 
Warto zajrze  te  na stron  czystepo-
wietrze.gov.pl. W dziale „Pytania i od-
powiedzi” znajduj  si  bowiem 
szczegó owe wyja nienia na temat 
m.in. sposobu obliczania dochodu, 
za atwiania rozmaitych formalno ci 
oraz czenia dotacji z „Czystego Po-
wietrza” z innymi formami dofinan-
sowania.

JE LI POTRZEBUJESZ WI
CEJ INFORMACJI 

NA TEMAT  PROGRAMU 
„CZYSTE POWIETRZE”, 

MO ESZ SKONTAKTOWA  
SI  Z INFOLINI   

PROGRAMU POD  
NUMEREM 22 340 40 80.  

PYTANIA MO NA RÓW-
NIE  PRZESY A  MAILO-

WO NA ADRES 
CZYSTEPOWIETRZE@NFO

SIGW.GOV.PL. 

NALE Y JEDNAK  
PAMI TA , E ANI DROG  

TELEFONICZN , ANI 
MAILOW  NIE UZYSKAMY 
INFORMACJI O STATUSIE 
Z O ONEGO WNIOSKU. 

W TEJ KWESTII NALE Y SI  
ZWRACA  DO SWOJEGO 

WOJEWÓDZKIEGO 
FUNDUSZU OCHRONY 

RODOWISKA 
I GOSPODARKI WODNEJ.

Warto  
wiedzie

Jak z o y  wniosek?
W programie „Czyste Powietrze” nabór wniosków o dofinansowanie odbywa si  w sposób ci g y  

– mo na je sk ada  w dowolnym momencie, nie martwi c si  terminami. Trzeba jedynie pami ta ,  
e zako czenie programu planowane jest na rok 2027. Sk adanie wniosku mo liwe jest na trzy sposoby: 

tradycyjnie (w wersji papierowej), elektronicznie (przez Generator Wniosków) oraz w banku  
uczestnicz cym w programie. Poni ej wyja niamy, jak z o y  wniosek tradycyjny i elektroniczny.
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