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8 pytań o program Czyste Powietrze. Sprawdź, jak 
otrzymać dofinansowanie! 
 

Jeżeli jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego i posiadasz akt 
własności to wiedz, że możesz ubiegać się o dofinansowanie prac termomodernizacyjnych. 
W zależności od Twoich dochodów i zakresu prac możesz otrzymać od 10 000 do nawet 37 
000 zł. Sprawdź, na czym polega program Czyste Powietrze i co zrobić, aby otrzymać 
dofinansowanie. 

Program Czyste Powietrze – czego dotyczy i jaki jest jego zakres? 

Program Czyste Powietrze to rządowy program dofinansowania ocieplenia i wymiany systemu 
grzewczego w starych domach jednorodzinnych. Jego celem jest redukcja smogu i poprawa jakości 
powietrza w Polsce. Program przewidziany jest na 10 lat (do 2028 r.), a łączna pula przeznaczonych 
na ten cel funduszy wynosi 103 mld złotych. 

Na remont jakiego domu można otrzymać dofinansowanie? 

Program Czyste Powietrze zakłada możliwość otrzymania dofinansowania lub pożyczki na remont 
istniejącego domu jednorodzinnego. W sytuacji, gdy nasz dom posiada system grzewczy na paliwo 
stałe o klasie minimum 5, lub na inne niż stałe paliwo, można otrzymać 
dofinansowanie również na samo docieplenie budynku, dla którego wniosek na budowę 
złożono przed 31 grudnia 2013 r. Program nie obejmuje dofinansowania do nowych domów. 

Jakie prace podlegają dofinansowaniu? 

Dofinansowanie można uzyskać na docieplenie ścian i dachu budynku, wymianę stolarki okiennej i 
drzwiowej oraz na wymianę nieefektywnego systemu grzewczego oraz zakup z montażem instalacji 
fotowoltaicznej, wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,wykonanie audytu energetycznego.   

 

Ile środków mogę otrzymać? 

Wysokość przyznanego dofinansowania zależy od zakresu prac, które chcesz wykonać oraz Twoich 
dochodów. Jeśli nie przekraczają one 100 000 zł rocznie - możesz wnioskować o 25 000 zł, 20 000 
zł lub 10 000 zł. Sprawdź, jaką kwotę dotacji możesz uzyskać na poszczególne zakresy prac 
remontowych. 
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Lp. Zakres przedsięwzięcia Kwota dotacji Kwota dotacji przy 
montażu instalacji 
fotowoltaicznej 

1 Przedsięwzięcie obejmujące wymianę 
nieefektywnego źródła ciepła na pompę 
ciepła (gruntowa pompa ciepła lub typu 
powietrze-woda) i ewentualnie dodatkowo: 

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, 
drzwi zewnętrznych i bram garażowych; 

- demontaż, zakup oraz montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej (w tym kolektorów 
słonecznych); 

- zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej; 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła; 

- wykonanie audytu energetycznego (pod 
warunkiem wykonywania docieplenia), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz 

25 000 zł 30 000 zł 

2 Przedsięwzięcie obejmujące wymianę 
nieefektywnego źródła ciepła na inne niż 
wymienione w pkt 1. lub zakup i montaż 
kotłowni gazowej i ewentualnie dodatkowo: 

- zakup oraz montaż ocieplenia przegród, 
okien, drzwi zewnętrznych i bram 
garażowych; 

- demontaż, zakup oraz montaż nowej 
instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej (w tym kolektorów 
słonecznych i pomp ciepła wyłącznie do 
CWU); 

- zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej; 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z 
odzyskiem ciepła; 

20 000 zł 25 000 zł 
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- wykonanie audytu energetycznego (pod 
warunkiem wykonywania docieplenia), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz 

3 Przedsięwzięcie obejmujące: 

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, 
drzwi zewnętrznych i bram garażowych; 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z 
odzyskiem ciepła; 

- wykonanie audytu energetycznego (pod 
warunkiem wykonywania docieplenia), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz 

10 000 zł Nie dotyczy 

 

Jeśli natomiast Twoje dochody miesięczne są niższe (do 1960 zł na osobę w jednoosobowym 
gospodarstwie domowym, lub poniżej 1400 zł na osobę w gospodarstwie wieloosobowym), możesz 
otrzymać 15 000 zł albo 32 000 zł dofinansowania, w zależności od zakresu prac remontowych, 
które chcesz przeprowadzić. 
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Lp. Zakres przedsięwzięcia Kwota dotacji Kwota dotacji przy 
montażu instalacji 
fotowoltaicznej 

1 Przedsięwzięcie obejmujące demontaż 
nieefektywnego źródła ciepła oraz zakup i 
montaż źródła ciepła do celów ogrzewania i 
CWU lub zakup oraz montaż kotłowni 
gazowej i ewentualnie dodatkowo: 

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, 
drzwi zewnętrznych i bram garażowych; 

- demontaż, zakup i montaż nowej instalacji 
centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej (w tym kolektorów słonecznych i 
pomp ciepła wyłącznie do CWU); 

- zakup i montaż mikroinstalacji 
fotowoltaicznej; 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z 
odzyskiem ciepła; 

- wykonanie audytu energetycznego (pod 
warunkiem wykonywania docieplenia), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz 

32 000 zł 37 000 zł 

2 Przedsięwzięcie obejmujące: 

- zakup i montaż ocieplenia przegród, okien, 
drzwi zewnętrznych i bram garażowych; 

- zakup i montaż wentylacji mechanicznej  z 
odzyskiem ciepła; 

- wykonanie audytu energetycznego (pod 
warunkiem wykonywania docieplenia), 
dokumentacji projektowej, ekspertyz 

15 000 zł Nie dotyczy 
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Kiedy i jak złożyć wniosek? 

Wniosek o dofinansowanie może być złożony przed rozpoczęciem prac termomodernizacyjnych, w 
trakcie ich prowadzenia, a nawet po zakończeniu. Możesz go dostarczyć osobiście lub wysłać 
elektronicznie do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, 
obejmującego swoim działaniem teren województwa, w którym zlokalizowany jest dom mający wziąć 
udział w programie. Aktualnie obowiązujący formularz wniosku, wraz z załącznikami oraz instrukcją 
jego wypełniania, dostępne są na Portalu Beneficjenta ‒ aplikacji internetowej znajdującej się na 
stronach internetowych Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub w 
serwisie gov.pl https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze 

 

Jakie dokumenty musisz przygotować? 

Składając dokumenty osobiście w urzędzie, należy przynieść wypełniony wniosek pobrany 
wcześniej z Portalu Beneficjenta. Jeżeli nie posiadasz księgi wieczystej dla domu, przygotuj skan 
dokumentu potwierdzającego prawo własności. W przypadkach współwłasności wymagane są 
skany oświadczeń z danymi oraz podpisami wszystkich współwłaścicieli, natomiast małżeństwa z 
ustawową wspólnością majątkową powinny okazać skan oświadczenia z danymi oraz podpisami 
małżonków. 

 

Kiedy mogę otrzymać dofinansowanie? 

Rozpatrzenie wniosku o dofinansowanie odbywa się w terminie do 30 dni kalendarzowych od daty 
wpływu wniosku do właściwego oddziału WFOŚiGW. Urząd dokona wypłat kwoty dotacji w terminie 
do 30 dni od dnia dostarczenia kompletnego, prawidłowo wypełnionego wniosku o płatność wraz z 
wymaganymi załącznikami. 

 

Gdzie szukać informacji na temat programu? Z kim kontaktować się w razie pytań? 

W przypadku dodatkowych pytań dotyczących programu Czyste Powietrze, skontaktuj się z 
urzędnikami pracującymi w punktach informacyjnych w Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, jak również w urzędach gmin. Zapoznaj się także ze stronami 
internetowymi, na których można znaleźć informacje związane z programem, jak i tematyką 
termomodernizacji domów jednorodzinnych: 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze 

https://czystepowietrze.gov.pl/ 

https://www.rockwool.pl/lp/smog/  

 

https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
https://www.gov.pl/web/gov/skorzystaj-z-programu-czyste-powietrze
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://www.rockwool.pl/lp/smog/
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Z zespołem ponad 11 000 oddanych kolegów i koleżanek z 39 krajów jesteśmy światowym liderem w produkcji rozwiązań z wełny skalnej. 
Od izolacji budowlanych, akustycznych sufitów oraz zewnętrznych okładzin fasadowych, przez rozwiązania ogrodnicze i zmodyfikowane 
włókna używane w przemyśle, aż do izolacji dla przemysłu i energetyki oraz przemysłu morskiego i przybrzeżnego. 

 
Tomasz Weber  
Dział Komunikacji Marketingowej & PR ROCKWOOL Polska  
tel.: 603 051 631  
tomasz.weber@rockwool.com 
 
ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. 
ul. Kwiatowa 14,  
66-131 Cigacice, Polska  
T (48) 68 385 02 50  
E rockwool@rockwool.pl 
  

O ROCKWOOL Polska Sp. z o.o.: 

Jako ROCKWOOL Polska Sp. z o.o. jesteśmy częścią Grupy ROCKWOOL. Posiadamy 2 fabryki w Polsce –  
w Cigacicach i w Małkini. Zatrudniamy ponad 1200 pracowników. W naszej ofercie znajdują się izolacje budowlane, specjalistyczne 
izolacje i rozwiązania techniczne oraz przemysłowe. 

Jako Grupa ROCKWOOL czujemy się zobowiązani do poprawy warunków życia każdego, kto korzysta z naszych rozwiązań i produktów. 
Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają nam rozwiązywać wiele z najistotniejszych dziś wyzwań w zakresie zrównoważonego 
budownictwa: od redukcji zużycia energii i zanieczyszczenia hałasem, przez podniesienie bezpieczeństwa pożarowego, do skutecznej 
walki z niedostatkiem wody oraz powodziami. Szeroka gama naszych produktów i rozwiązań odzwierciedla różnorodność potrzeb 
mieszkańców naszego globu, wspierając jednocześnie naszych partnerów w zmniejszaniu emisji dwutlenku węgla.  

Wełna skalna to niezwykle wszechstronny materiał, stanowiący podstawę wszystkich naszych działań. 

mailto:tomasz.weber@rockwool.com
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