
 
 
Załącznik o zmianach w programie priorytetowym Czyste Powietrze 
 
Informacje o programie  
 
We wrześniu 2018 r. ruszył rządowy program priorytetowy Czyste Powietrze, który potrwa do 2029 r. 
Jego najważniejszym celem jest ograniczenie emisji do atmosfery szkodliwych substancji, które 
powstają na skutek ogrzewania domów jednorodzinnych słabej jakości paliwem w przestarzałych 
domowych piecach.  
 
Program oferuje dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na 
nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe normy, są to: węzeł cieplny, pompa ciepła, kocioł 
gazowy kondensacyjny, kocioł olejowy kondensacyjny, ogrzewanie elektryczne, kocioł na paliwo stałe 
(węgiel, biomasa), jak i przeprowadzenie niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. Jednym 
z głównych powodów problemu smogu w naszym kraju jest tak zwana niska emisja, czyli uwalnianie 
do atmosfery szkodliwych substancji. Jak się jednak okazuje, sama wymiana systemu ogrzewania nie 
jest wystarczająca. Bez odpowiedniej izolacji domu całe ciepło może szybko przeniknąć na zewnątrz. 
Wiele domów w Polsce było budowanych w czasach, kiedy jeszcze nie stosowano rozwiązania 
uwzględniającego izolację cieplną, co prowadzi do marnowania energii i dużych strat ciepła, a także do 
wyższych rachunków za ogrzewanie. Dlatego tak ważna jest termomodernizacja domów, która 
dodatkowo wpłynie na oszczędności w domowym budżecie.  
 
Inwestycje dofinansowane z programu Czyste Powietrze zapewniają lepsze zarządzanie energią cieplną 
w domu o każdej porze roku. Ocieplenie nieruchomości połączone z wymianą okien pozwala 
zmniejszyć roczne wydatki na ogrzewanie nawet o 40 proc. 
 
Po zmianie – obecnie adresatami programu są właściciele lub współwłaściciele jednorodzinnego 
budynku mieszkalnego, lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego  
z wyodrębnioną księgą wieczystą oraz osoby, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie budowy 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do 
użytkowania. 
 
Mogą oni wnioskować o dotacje lub pożyczki przeznaczone na wymianę źródła ciepła oraz prace 
związane z termomodernizacją. W zależności od miesięcznego dochodu na osobę w gospodarstwie 
domowym beneficjenci programu otrzymają dofinansowanie na pokrycie nawet do 90 proc. kosztów 
kwalifikowanych inwestycji. 
 
Program priorytetowy Czyste Powietrze i ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą z dnia  
9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy  
o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2246) są dwoma instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na celu poprawę 
efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.  
 
Przy opracowywaniu zasad programu głównym założeniem było to, żeby największe dofinansowanie 
otrzymali najubożsi. Dlatego wysokość wsparcia zależy od średnich miesięcznych dochodów na jedną 
osobę w gospodarstwie domowym.  
 
Ponadto Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym 
kwalifikuje do Grupy VII w Tabeli 2, intensywność dofinansowania jest uzależniona dodatkowo od 



 
osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka (w przypadku wspólnego rozliczenia) 
rocznego dochodu stanowiącego podstawę do opodatkowania za wskazany rok podatkowy 
poprzedzający datę złożenia wniosku. 
 
Intensywność dofinansowania po aktualizacji programu 
 
Tabela nr 1 dotyczy Wnioskodawców, którzy nie mogą skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej,  

w szczególności Wnioskodawców, których dochody nie podlegają opodatkowaniu na podstawie 

przepisów o podatku dochodowym od osób fizycznych: wymienione w art. 3 pkt 1 lit. c ustawy  

o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, z późn. zm.) oraz Wnioskodawców 

korzystających z dofinansowania dotyczącego nowo budowanych budynków jednorodzinnych. 

 

Grupa 

Kwota średniego 

miesięcznego 

dochodu / osoba 

[zł] 

Dotacja 

(procent kosztów 

kwalifikowanych 

przewidzianych 

do wsparcia 

dotacyjnego) 

Pożyczka 

 uzupełnienie do 

wartości dotacji 

 pozostałe koszty 

kwalifikowane  

(uzupełnienie do 

wysokości 

maksymalnych 

jednostkowych kosztów 

kwalifikowanych) 

1 2 3 4 5 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

II 601 – 800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 – 1000 do 70% do 30% do 100% 

IV 1001 – 1200 do 60% do 40% do 100% 

V 1201 – 1400 do 50% do 50% do 100% 

VI 1401 – 1600 do 40% do 60% do 100% 

VII powyżej 1600 do 30% do 70% do 100% 

 

  



 
 

Tabela nr 2 dotyczy Wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z małżonkiem, 

będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych w ustawie z dnia  

9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy  

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 2246). 

 

Grupa 

Kwota 

średniego 

miesięcznego 

dochodu / 

osoba 

[zł] 

Dotacja 

(procent 

kosztów 

kwalifikowanych 

przewidzianych 

do wsparcia 

dotacyjnego) 

Pożyczka 

Kwota rocznego 

dochodu 

wnioskodawcy 

[zł] 

 

uzupełnienie 

do wartości 

dotacji 

 pozostałe koszty 

kwalifikowane  

(uzupełnienie do 

wysokości 

maksymalnych 

jednostkowych 

kosztów 

kwalifikowanych) 

1 2 4 5 6 7 

I do 600 do 90% do 10% do 100% 

 
II 601 – 800 do 80% do 20% do 100% 

III 801 – 1000 do 67% do 33% do 100% 

IV 1001 – 1200 do 55% do 45% do 100% 

V 1201 – 1400 do 43% do 57% do 100% 

VI 1401 – 1600 do 30% do 70% do 100% 

VII 

 

powyżej 

1600 

 

do 18% do 82% do 100% do 85 528  

do 15% do 85% do 100% 
od 85 529  

do 125 528 

0% do 100% do 100% powyżej 125 528  

 
Program cieszy się dużym zainteresowaniem 
 
Wnioski o wsparcie należy składać w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej właściwym ze względu na lokalizację inwestycji. Program cieszy się dużym zainteresowaniem. 
Do końca grudnia 2018 r. w sumie w całym kraju wpłynęło ponad 25 tys. wniosków i jest ponad 100 
tys. założonych kont na portalu beneficjenta. Największe zainteresowanie programem jest na Śląsku, 
gdzie wpłynęło ponad 3,5 tys. wniosków i na Mazowszu, gdzie odnotowano ponad 2,3 tys. wniosków. 
Obecnie podlegają one weryfikacji przez WFOŚiGW oraz trwa podpisywane umów z beneficjentami. 
Do tej pory podpisano ich ponad 100 na kwotę ponad 1 mln zł dofinansowania. 
 


