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Krajowy Pakiet Czystego Powietrza 

ŚRODKI FINANSOWE NA 
REALIZACJĘ PAKIETU 

Środki krajowe 
Środki unijne i 

zagraniczne 

Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki 

Wodnej 

Wojewódzkie Fundusze 
Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014 - 2020 

Mechanizm finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2014 - 2021 

Programy Priorytetowe 
NFOŚiGW 

Programy i listy priorytetowych 
przedsięwzięć WFOŚiGW 

Program „CZYSTE POWIETRZE” 
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Program 
Operacyjny 

Infrastruktura  
i Środowisko 

2014-2020 

1.1.1 Wspieranie 
wytwarzania  

i dystrybucji energii z OZE  

1.2 Efektywność energetyczna 
w przedsiębiorstwie  

1.3.1 Efektywność 
energetyczna  

w budynkach użyteczności 
publicznej 

1.3.2 Efektywność 
energetyczna w sektorze 

mieszkaniowym 

1.5 Efektywna dystrybucja 
ciepła i chłodu 

1.6.1 Źródła wysokosprawnej 
kogeneracji 

1.6.2 Sieci ciepłownicze  
i chłodnicze dla źródeł 

wysokosprawnej kogeneracji 

1.7 Kompleksowa likwidacja 
niskiej emisji na terenie 
województwa śląskiego 

Działania i poddziałania PO IiŚ 2014-2020 wchodzące  
w skład Krajowego Pakietu Czystego Powietrza 
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Beneficjenci 

• Przedsiębiorcy  
• JST oraz działające w ich imieniu jednostki 

organizacyjne  
• Podmioty świadczące usługi publiczne  

nie będące przedsiębiorstwami   

200 mln zł  Nabór wniosków 
30.05.2018 – 30.07.2018 r. 

Budżet 

Forma 
dofinansowania 

Dotacja do max. 85%  
kosztów kwalifikowanych 

POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.5  

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
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POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.5  

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 

dla projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich  
(wykaz miast średnich stanowi załącznik nr 10 do Regulaminu) 150 mln zł 

50 mln zł na pozostałe projekty 

Z powyższej kwoty 50 mln złotych przeznaczone będzie wyłącznie dla 
projektów, które są realizowane na obszarze miast średnich tracących 
funkcje społeczno-gospodarcze  
(wykaz miast średnich tracących funkcje społeczno-gospodarcze stanowi 
załącznik nr 11 do Regulaminu) 
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Typ projektu 
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• Przebudowa istniejących systemów sieci ciepłowniczych i chłodu, 
• Budowa przyłączy do istniejących budynków i instalacja węzłów 

indywidualnych skutkująca likwidacją węzłów grupowych,  
• Budowa  nowych odcinków sieci cieplnej wraz przyłączami węzłami 

ciepłowniczymi w celu likwidacji lokalnych źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym; 

• Podłączenia budynków do sieci ciepłowniczej mające na celu 
likwidację indywidualnych i zbiorowych źródeł „niskiej emisji” 

Ważne: Istniejący system ciepłowniczy lub 
chłodniczy na zakończenie projektu musi spełniać 
wymóg efektywnego systemu ciepłowniczego lub 

chłodniczego. 

POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.5  

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
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Efektywny system 
ciepłowniczy  
i chłodniczy 

w co najmniej 50 % energia  
ze źródeł odnawialnych 

w co najmniej 50 %  
ciepło odpadowe 

w  
co najmniej 75 %  

ciepło 
pochodzące  
z kogeneracji 

w  
co najmniej 50 %  
wykorzystuje się 
połączenie takiej 

energii i ciepła 

POIiŚ 2014-2020 Poddziałanie 1.5  

Efektywna dystrybucja ciepła i chłodu 
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Programy Priorytetowe NFOŚiGW wchodzące w skład 
Krajowego Pakietu Czystego Powietrza 

Część 1) 
Energetyczne 
wykorzystanie 

zasobów 
geotermalnych 

Część 2) Zmniejszenie 
zużycia energii w 

budownictwie 

Część 3) LEMUR – 
Energooszczędne 

Budynki 
Użyteczności 

Publicznej 

Część 4) 
Samowystarczalność 

energetyczna  

Część 5) Budynki 
użyteczności 
publicznej o 

podwyższonym 
standardzie 

energooszczędności 

1) Poprawa 
jakości 

powietrza 
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Programy Priorytetowe NFOŚiGW wchodzące w skład 
Krajowego Pakietu Czystego Powietrza 

Część 1) 
Dofinansowanie 

drewnianych 
domów 

energooszczędnych 

Część 2) Dofinasowanie 
budowy 

niskoemisyjnych i 
pasywnych budynków 

użyteczności publicznej  

Część 3) 
Dofinansowanie 

pasywnych 
budynków 

użyteczności 
publicznej  

Część 4) Budynki 
użyteczności 
publicznej o 

podwyższonym 
standardzie 

energooszczędności  

2) Budownictwo 
energooszczędne 
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Programy Priorytetowe NFOŚiGW wchodzące w skład 
Krajowego Pakietu Czystego Powietrza 

Część 1)  
E-KUMULATOR - 

Ekologiczny 
Akumulator dla 

Przemysłu 

Część 3) 
Dofinansowanie 

pasywnych budynków 
użyteczności 

publicznej  

Część 2) 
Współfinansowanie 
projektów w ramach 

I osi priorytetowej POIiŚ 
2014-2020 – 
Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki 

Część 4)  EWE – 
Efektywność 

energetyczna w 
przedsiębiorstwach 

7) Wsparcie 
przedsięwzięć  

w zakresie 
niskoemisyjnej i 

zasobooszczędnej 
gospodarki 
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Programy Priorytetowe NFOŚiGW wchodzące w skład 
Krajowego Pakietu Czystego Powietrza 

3) System Zielonych Inwestycji (GIS – Green Investment Scheme) – GEPARD  
- Bezemisyjny transport publiczny. 
  
4) SOWA – oświetlenie zewnętrzne. 
  
5) GEPARD II – transport niskoemisyjny. 
 
6) Ochrona i przywracanie różnorodności biologicznej i krajobrazowej. 
Część 3) Ograniczenie szkodliwych emisji i zanieczyszczeń w parkach 
narodowych.  
 
9) Wsparcie dla Innowacji sprzyjających zasobooszczędnej i niskoemisyjnej 
gospodarce 
Część 1) Sokół – wdrożenie innowacyjnych technologii środowiskowych 
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Program „CZYSTE POWIETRZE” 

Programy Priorytetowe NFOŚiGW wchodzące w skład 
Krajowego Pakietu Czystego Powietrza 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Cel programu  

103 mld zł na lata 2018-2029 
w formie bezzwrotnej: 63,3 mld zł; 
w formie zwrotnej: 39,7 mld zł.  

Budżet 

Forma 
dofinansowania 

 
 
 
 
 

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery 

przez istniejące lub nowo budowane budynki 
mieszkalne 

Program „Czyste powietrze” 
Już wkrótce ! 

Dotacja; 
Pożyczka; 
Dotacja z pożyczką. 
Nabór wniosków prowadzony w trybie ciągłym.  

Beneficjenci Beneficjentami są osoby fizyczne posiadające prawo 
własności lub będący współwłaścicielem budynku     
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Warunki dofinansowania 

 
Minimalna wartość przedsięwzięcia wynosi 7 tys. zł 

Limity finansowania dotacyjnego: maksymalna kwota dotacji – do 53 tys. zł 

Oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi nie więcej WIBOR 3M + 70 pkt bazowych 
nie mniej niż 2% w skali roku 

  Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat 

Planowana karencja w spłacie: do  6 miesięcy 

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

Program „Czyste powietrze” 
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Wniosek o dofinansowanie 

Program jest przeznaczony dla osób fizycznych,  

 przypadku gdy budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku osób 
dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, pod warunkiem 
wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku. 

Wielkość dotacji uzależniona od dochodu miesięcznego w przeliczeniu na jednego 
członka rodziny;  

Wnioski beneficjentów  będą przyjmowane i rozpatrywane przez właściwe 
terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony środowiska (wfośigw).  
Środki będą udostępniane przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej na podstawie umowy zawartej z poszczególnymi wfośigw; 

Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania będą określone 
w ogłoszeniu o naborze, które jest zamieszczone na stronie internetowej 
www.nfosigw.gov.pl oraz stronie internetowej właściwego wfośigw. 

Program „Czyste powietrze” 
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Koszty kwalifikowane  
 
 
 
 
 

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2018 r. do 30.06.2029 r. (warunek: 
przedsięwzięcie nie zostało zakończone do dnia złożenia wniosku o dofinansowanie) 
  

Prace termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych  oraz wykonanie  niezbędnej 
dokumentacji takiej jak: 
Wykonanie audytu energetycznego budynku (opcjonalnie); 
Wykonanie branżowej dokumentacji projektowej; 
Ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna 
Wymiana indywidualnego źródła ciepła jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci 
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione 
ekonomicznie; 
Powierzchnia zajmowana pod działalność gospodarczą w budynku nie stanowi kosztu 
kwalifikowanego; 

Program „Czyste powietrze” 
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Termomodernizacja 

Cel termomodernizacji 
 

 

Zmniejszenie kosztów 
eksploatacyjnych 

 

 

Zmniejszenie emisji 
zanieczyszczeń 

 

 
Podniesienie komfortu 

użytkowania 

 

 

Usunięcie wad, zwiększenie 
trwałości budynku i 

instalacji 
 

 

Ułatwienie obsługi 
konserwacji urządzeń i 

instalacji 
 

 

Zmniejszenie zużycia 
energii 
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Program „Czyste powietrze” 

głęboka termomodernizacja 
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Wymagania dla przegród 
 

Rodzaje przegrody i 
temperatura w pomieszczeniu 

Maksymalna wartość współczynnika przenikania ciepła U 
[W/(m2.K)] 

Do 1974r. Od 1998 r. 
Po  

modernizacji 

Ściany 
zewnętrzne 

Przy ti ≥ 16 C 1,42 0,30 0,20 

Dachy, 
stropodachy i 
stropy  

Przy ti ≥ 16 C 0,87 0,30 0,15 

Okna, drzwi 
balkonowe  

Przy ti ≥ 16 C Brak wymagań 2,6 0,9 
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Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowalnych 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (*) 

 

Nazwa elementu przedsięwzięcia  Jednostka 
Maksymalny jednostkowy koszt 

kwalifikowany 

ocieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace 
towarzyszące 

m2 powierzchni 
przegrody  

  
do 150 zł 

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

m2 powierzchni  
  

do 700 zł 

wymiana drzwi zewnętrznych m2 powierzchni  do 800 zł 

Program „Czyste powietrze” 

Nazwa elementu przedsięwzięcia  Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt 

kwalifikowany na jeden budynek 

audyt energetyczny szt. do 1 000 zł 

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, 

przebudową dachu (części konstrukcyjnych dachu) wraz z 

dociepleniem 

szt. do 1 000 zł 

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji 

wewnętrznych oraz wymiany źródła ciepła 

szt. do 1 000 zł 

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł 
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Maksymalny jednostkowy poziom kosztów kwalifikowalnych 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (*) 

* Koszty są określone z zastrzeżeniem, że maksymalna kwota dotacji nie będzie wyższa niż 53 tys. zł. 
**Uzasadnione zmiany instalacji, element jest rozpatrywany jako towarzyszący. 
*** Uzasadnione zmiany instalacji, element jest rozpatrywany jako towarzyszący; w przypadku mikroinstalacji 
fotowoltaicznej nie będą pokrywane koszty przyłącza (ten koszt ponoszony jest przez operatora sieci dystrybucyjnej). 

Program „Czyste powietrze” 
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Nazwa elementu przedsięwzięcia  Jednostka Maksymalny jednostkowy koszt 
kwalifikowany na jeden budynek 

instalacje wewnętrzne ogrzewania i ciepłej wody użytkowej zestaw 
  

do 10 000 zł 

kolektory słoneczne zestaw do 8 000 zł 

mikroinstalacja fotowoltaiczna zestaw do 15 000 zł 

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł 

kotły na paliwo stałe (biomasa) wraz z systemem odprowadzania 
spalin 

zestaw do 20 000 zł 

kotły na paliwo stałe (węgiel) wraz z systemem odprowadzania 
spalin 

zestaw do 10 000 zł 
  

węzeł cieplny zestaw do 10 000 zł 

system ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł 

kotły gazowe kondensacyjne wraz z systemem odprowadzania 
spalin 

zestaw do 20 000 zł 

pompy ciepła na cele c.o. oraz c.o. i c.w.u. (centralnego 
ogrzewania / ciepłej wody użytkowej)  

zestaw do 30 000 zł 

przyłącza i instalacje wewnętrzne gazowe** zestaw do 5 000 zł 

przyłącze cieplne** zestaw do 10 000 zł 

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne*** zestaw do 8 000 zł  
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Ważne informacje 
 
 
 

 
Przedsięwzięcie nie może być realizowane na nieruchomościach wykorzystanych 
sezonowo (np. domki letniskowe); 
Beneficjent jest zwolniony z ponoszenia podatku dochodowego od osób fizycznych;  

 
Gdy w domu mieszkalnym jest prowadzona działalność gospodarcza, wysokość 
kosztów kwalifikowanych będzie pomniejszona proporcjonalnie do powierzchni 
zajmowanej pod działalność gospodarczą ale nie więcej niż 30% powierzchni 
budynku; 
 
Montowane kotły na paliwo stałe (wyłącznie biomasę) muszą spełniać wymogi 
klasy 5 (muszą posiadać certyfikat zgodności z normą PN-EN 303-5:2012); 

Kotły na paliwa gazowe oraz pompy ciepła muszą spełniać klasy efektywności 
energetycznej minimum A; 

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

Program „Czyste powietrze” 
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Ważne informacje 
 
 
 

 
W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych rodzaj przedsięwzięć to: 
 

wymiana źródła ciepła starej generacji opalanych węglem (c.o. lub c.o. i c.w.u)  

oraz dodatkowe działania termomodernizacyjne wraz zastosowaniem odnawialnych 
źródeł energii cieplnej i elektrycznej.  

W przypadku nowo budowanych budynków do kosztów kwalifikowanych zalicza się 
wyłącznie koszty zakupu i montażu źródeł ciepła; 

Dofinansowaniu nie podlegają przedsięwzięcia zakończone przed dniem złożenia wniosku 
o dofinansowanie; 

W przypadku wymiany indywidualnego źródła ciepła realizacja inwestycji może być 
wspierana jedynie w sytuacji, gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie 
jest możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie 

Program „Czyste powietrze” 
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Wykaz dodatkowych dokumentów do wniosku 

1) Dokumenty potwierdzające prawo własności nieruchomości, jeżeli we wniosku nie 
podano informacji na temat numeru księgi wieczystej; 

2) Kopia zgłoszenia zamiaru wykonania prac budowlanych wraz z oświadczeniem, że 
właściwy organ architektoniczno-budowlany nie wniósł sprzeciwu lub ostateczna 
decyzja pozwolenia na budowę – jeśli dotyczy; 

3) Branżowa dokumentacja projektowa wykonana przez uprawnionego projektanta – jeśli 
wykonana; 

4) Dokumentacja fotograficzna odzwierciedlająca stan obiektu i urządzeń będących 
przedmiotem przedsięwzięcia na etapie składania wniosku;  

5) Audyt energetyczny, jeśli został wykonany. 

Program „Czyste powietrze” 
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1) Dokumenty niezbędne do wypłaty transzy pożyczki: 

• Protokół odbioru częściowego zrealizowanych prac – według wzoru; 

• Faktury i rachunki wraz z opisem, dokumentujące zakup materiałów i/lub usług; 

Wypłata dotacji nastąpi po zakończeniu przedsięwzięcia.  
W umowie o dofinansowanie możliwe jest wskazanie konta bezpośrednio 
wykonawcy, na które będą wypłacane środki po zakupie, dostawie i 
montażu urządzeń. 

Wykaz dokumentów do wypłaty (częściowej) 

Program „Czyste powietrze” 
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2) Dokumenty potwierdzające końcowy odbiór przedsięwzięcia i poniesienie kosztów 
(etap wypłaty końcowej): 

• Protokół odbioru końcowego i przekazania do eksploatacji  zrealizowanych prac – 
według wzoru; 

• Faktury i rachunki wraz z opisem, dokumentujące zakup materiałów i/lub usług; 

• Wykaz zrealizowanych prac – według wzoru 

• Oświadczenie, że zastępowane źródło ciepła zostało na trwale wyłączone 
z eksploatacji  

• Dokumentacja fotograficzna, odzwierciedlająca stan po realizacji obiektu i 
urządzeń będących przedmiotem przedsięwzięcia 

Wykaz dokumentów do wypłaty (końcowej) 

Program „Czyste powietrze” 
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NFOŚiGW/WFOŚiGW dokonuje kontroli przedsięwzięć 
samodzielnie lub poprzez podmioty zewnętrzne w okresie 
trwałości.  

Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia.  

Trwałość przedsięwzięcia  

Program „Czyste powietrze” 
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Dziękuję za uwagę 
 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne 
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