
Zainwestujmy razem

w środowisko

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

31.08.2022 r.

Program Czyste Powietrze+, od dnia 15.07.2022r.

Spotkanie realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz
przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”



PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 
https://czystepowietrze.

gov.pl/czyste-powietrze/



Terminy naboru

2022.01.25 – program Czyste Powietrze wersja 3.0

2022.07.15 – program Czyste Powietrze +



CzP+

dla prefinansowania 

wnioski tylko w GWD



O co możemy wnioskować do programu?



Kto może być Beneficjentem programu?

• Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem lub współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z 

wyodrębnioną księgą wieczystą  o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł

• Wnioskodawcy podzieleni na trzy grupy tj.:

1) Uprawnieni do podstawowego poziomu dofinansowania – oświadczenie o dochodzie, wymagane 
podanie na podstawie jakich dokumentów wyliczono

2) Uprawnieni do podwyższonego dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego 
członka rodziny nie przekracza:  

•1 564 zł w gospodarstwie wieloosobowym (od 1 lipca 2021)
•2 189 zł w gospodarstwie jednoosobowym (od 1 lipca 2021)
•Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez gminę



Kto może być Beneficjentem programu?

3) Uprawnieni do najwyższego dofinansowania; przeciętny miesięczny dochód na jednego członka 
rodziny nie przekracza:  

•900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
•1 260 zł w gospodarstwie jednoosobowym
•Zaświadczenie o dochodzie wydawane jest przez gminę

lub 

ma ustalone prawo do otrzymywania zasiłku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinnego lub 
specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, 
przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, 
na który został przyznany. 

Zasiłek musi przysługiwać w każdym z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc 
złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 



Okres kwalifikowania kosztów

Okres kwalifikowalności kosztów: 

• rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest, jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego (data 
wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego) i może nastąpić nie 
wcześniej niż 6 miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie. Koszty poniesione wcześniej
uznawane są za niekwalifikowane.

• zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu 
księgowego lub innego dokumentu potwierdzającego wykonanie prac) oznacza rzeczowe zakończenie 
wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające na prawidłową eksploatację 
zamontowanych urządzeń. W ramach Programu finansowane są również przedsięwzięcia zakończone 
przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie, pod warunkiem, że nie zostały rozpoczęte wcześniej 
niż sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku o dofinansowanie.

• okres realizacji przedsięwzięcia wynosi do 30 miesięcy (część 3 – 36 miesięcy) od daty złożenia 
wniosku o dofinansowanie, lecz nie później, niż do 30.06.2029 r. W przypadku prefinansowania okres 
realizacji wynosi 18 miesięcy.



Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia

Limit całkowitej wysokości dotacji dla całego przedsięwzięcia. 
Limit zależy zarówno od poziomu dofinansowania jak i zakresu prac.

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podstawowy  poziom 
dofinansowania

• wymiana źródła ciepła na pompę 
ciepła (typu p/w lub gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• Dokumentacja

• wymiana źródła ciepła na inne niż 
pompa ciepła (typu 
powietrze/woda lub gruntowa)

• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika



Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia

Podwyższony poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika
z prefinansowaniem

42 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Najwyższy poziom dofinansowania

• wymiana źródła ciepła
• wentylacja mechaniczna
• termomodernizacja
• dokumentacja

60 000 zł + 9 000 zł fotowoltaika
z prefinansowaniem

70 000 zł + 9 000 zł fotowoltaika



Maksymalny poziom dotacji dla całego przedsięwzięcia

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

Najwyższy poziom 
dofinansowania

•brak wymiany źródła ciepła

•wentylacja mechaniczna

•termomodernizacja

•dokumentacja

10 000 zł
15 000 zł

z prefinansowaniem
25 000 zł

30 000 zł
z prefinansowaniem

40 000 zł



47 000 zł z prefinansowaniem 79 000 zł z prefinansowaniem



Składanie wniosku

Nie dotyczy najwyższego poziomu dotacji

Bez prefinansowaniaBez prefinansowania Bez prefinansowania
Możliwe prefinansowanie dla wniosków 

składanych indywidualnie lub w gminach



Składanie wniosku o dofinansowanie do CzP+ z 
prefinansowaniem

Wnioski o dofinansowanie w formie dotacji z prefinansowaniem można składać wyłącznie poprzez system Generator Wniosków o

Dofinansowanie (GWD) pod adresem https://gwd.nfosigw.gov.pl

• wyłącznie w wersji elektronicznej, gdy wnioskodawca dysponuje podpisem elektronicznym (podpis kwalifikowany lub profil

zaufany),

• w przypadku braku podpisu elektronicznego po wypełnieniu i zatwierdzeniu wniosku w systemie GWD, konieczne jest też

wydrukowanie wniosku i jego dostarczenie w wersji papierowej z wymaganymi podpisami.

Wersje papierowe wniosków o dofinasowanie można dostarczać:

- za pośrednictwem gmin, które zawarły porozumienia w sprawie ustalenia zasad wspólnej realizacji programu priorytetowego „Czyste

Powietrze” z WFOŚiGW, lub

- poprzez nadanie do właściwego WFOŚiGW w polskiej placówce pocztowej operatora wyznaczonego w rozumieniu ustawy z dnia 23

listopada 2012 r. – Prawo pocztowe (w latach 2016-2025 funkcję operatora wyznaczonego w rozumieniu tej ustawy pełni Poczta

Polska S.A.) lub

- bezpośrednio do właściwego WFOŚiGW.



Składanie wniosku o dofinansowanie do CzP+ z 
prefinansowaniem

Jednym z warunków pozytywnej oceny wniosku o dotację z prefinansowaniem jest przesłanie wraz z wnioskiem o dofinansowanie

zawartej umowy Wnioskodawcy z wykonawcą na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia. W ramach przedsięwzięcia

zawartego w jednym WOD możliwe będzie zawarcie do 3 umów z wykonawcami. Umowy te mogą zostać dostarczone na etapie

uzupełnienia wniosku o dofinansowanie.

Wnioskodawca potwierdza oświadczeniem zawartym we Wniosku o dofinansowanie, że na realizację zakresu przedsięwzięcia

określonego w tym wniosku zawarł z wykonawcą/ami umowę/y o treści zgodnej z wymogami Programu, a w szczególności:

1) termin realizacji przedmiotu umowy zawartej z każdym wybranym przez niego wykonawcą daje realną możliwość realizacji

przedsięwzięcia w terminie zgodnym z Programem,

2) każdy wybrany przez niego wykonawca, z którym zawarł umowę,

a) działa na rynku usług budowlanych, remontowych lub montażowych co najmniej 1 rok – według danych z publicznych rejestrów

przedsiębiorców – zależnie od formy prowadzenia działalności gospodarczej przez wykonawcę np. Krajowego Rejestru Sądowego lub

Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

albo

b) posiada doświadczenie w realizacji co najmniej pięciu inwestycji dla Beneficjentów w Programie – według oświadczenia wykonawcy 
zawartego w umowie z wykonawcą.



Wypłata prefinansowania

W ciągu 14 dni kalendarzowych od daty zawarcia umowy z Beneficjentem lecz

nie wcześniej niż 14 dni przed datą rozpoczęcia realizacji przedmiotu umowy

Beneficjenta z wykonawcą, powinno zostać uruchomione prefinansowanie

przedsięwzięcia. Prefinansowanie w wysokości do 50% przyznanej wartości

dotacji, przypadającej dla danego wykonawcy, będzie wypłacane bezpośrednio

na konto wykonawcy wskazane we wniosku o dofinansowanie, zgodnie z

maksymalnymi poziomami dofinansowania oraz warunkami Programu.

W przypadku, gdy we wniosku o dofinansowanie wskazano kilku wykonawców

(max. 3 umowy z wykonawcami w ramach prefinansowania przedsięwzięcia),

wypłata środków może nastąpić dla wszystkich wykonawców.



Wypłata pozostałej części dotacji

Zamawiający zapłaci Wykonawcy wynagrodzenie określone w umowie, pomniejszone o wysokość

wypłaconej przez WFOŚiGW zaliczki i pozostałej do wypłaty części refundacji (wkład własny), przed

złożeniem do WFOŚiGW wniosku o płatność.

Ostatnia transza wynagrodzenia Wykonawcy stanowiąca kwotę wynagrodzenia wskazaną w umowie,

pomniejszona o wysokość wypłaconej przez WFOŚiGW zaliczki i wkładu własnego Beneficjenta, zostanie

wypłacona przez WFOŚiGW bezpośrednio na rachunek bankowy Wykonawcy, po zrealizowaniu zakresu

Przedmiotu Umowy, w terminie do 30 dni od daty wpływu do WFOŚiGW kompletnego i prawidłowo

wypełnionego wniosku o płatność wraz z wymaganymi dokumentami. tj. fakturą końcową,

protokołem odbioru oraz potwierdzeniem uregulowania wkładu własnego przez Zamawiającego na

rzecz Wykonawcy.

Poszczególne umowy z wykonawcami muszą być rozliczane w całości w ramach jednego wniosku

o płatność (nie ma możliwości rozliczania danej umowy w ramach kilku wniosków o płatność).



Uwaga!

W przypadku gdy:

- Beneficjent nie złoży w terminie 90 dni od upływu określonego w programie

okresu przeznaczonego na realizację przedsięwzięcia z prefinansowaniem

(18 miesięcy), w wyniku czego dotacja nie będzie wypłacona,

- po przekazaniu prefinansowania na konto Wykonawcy nie zostaną

zrealizowane działania określone w umowie pomiędzy Wykonawcą i

Beneficjentem,

Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu wypłaconego prefinansowania wraz z

odsetkami wskazanymi w umowie o dofinansowanie.









- możliwość złożenia wniosku poprzez Pełnomocnika (osobę fizyczną lub osobę prawną), w przypadku 

wniosku o dofinasowanie z prefinansowaniem Pełnomocnikiem nie może być wykonawca, z którym 

wnioskodawca podpisuje umowę na realizację określonego zakresu przedsięwzięcia,

- wnioskodawca może złożyć jedno odwołanie,

- składanie WoP tylko po podpisaniu umowy,

- WoP znajdują się na GWD i tylko tam można go wypełnić i wydrukować (dla WoD składanych po dniu 

25.01.2022), brak możliwości ściągnięcia z Portalu Beneficjenta,

- WoD wypełnione na GWD ale nie wysłane przez GOV.Pl tylko wydrukowane i podpisane oraz wnioski z 

napisem "wydruk roboczy" nie podlegają rejestracji tylko odesłaniu do Wnioskodawcy,

- dla cz. 3 programu zwiększenie liczby transz rozliczeń do pięciu

Inne zmiany obowiązujące od 25.01.2022 r. i 15.07.2022 r.



Inne zmiany obowiązujące od 25.01.2022 r. i 15.07.2022 r.
- Wskazanie w programie konieczności uwzględniania przy liczeniu powierzchni przeznaczonej na działalność gospodarczą

sezonowości jej prowadzenia. Szczegółowy sposób obliczenia jest podany we wniosku o dofinansowanie.

- Dodanie wyjątku w przypadku, gdy dofinansowanie łączy się z gminnymi programami parasolowymi, w których

wnioskodawca nie staje się właścicielem kotła do zakończenia okresu trwałości. Wnioskodawca nie musi być właścicielem

źródła ciepła, o dofinansowanie którego wnioskuje, żeby skorzystać z dofinansowania innych kosztów. Zmiana ma

zastosowanie również do wcześniejszych wersji Programu - ust. 9.3.1 pkt. 13 oraz ust. 11 pkt 10 Części 1 i 2 programu.

W takiej sytuacji nie ma zastosowania dotacja z prefinansowaniem.

- Dopuszczenie możliwości pozostawienia niespełniających docelowych wymagań aktów prawa miejscowego pieców

kaflowych lub kominków, wyłączonych z użytkowania.

- Dodanie wyjątku dla przypadku, gdy opóźnienie rozliczenia wynika z przesunięcia terminu przyłączenia gazu przez

operatora. Dopuszcza się wtedy większe wydłużenie okresu realizacji przedsięwzięcia. Zmiana będzie miała zastosowanie

również do wcześniejszych wersji Programu.

- Dopuszczenie kotłów dwupaliwowych na drewno kawałkowe i pellet, jako zgodnych z celami programu.

- Doprecyzowanie wymagań dla przewodów kominowych w przypadku kotłów na paliwo stałe, ze względów bezpieczeństwa.



Składanie wniosków o płatność dla WoD przed 25.01.2022 

1. Wnioski należy składać do wojewódzkiego funduszu ochrony środowiska i

gospodarki wodnej, dalej „wfośigw”, z którym zawarto umowę o dofinansowanie.

2. Wnioski można składać na obowiązującym aktualnie formularzu dostępnym w

Portalu Beneficjenta na stronie „wfośigw” https://portal.fos.wroc.pl/wymagana-

dokumentacja-sciezka-przez-wfoigw.

3. Wnioski można też składać w systemie GWD (Generator Wniosków o

Dofinansowanie) z wykorzystaniem profilu zaufanego na stronie

https://gwd.nfosigw.gov.pl/ - link do GWD jest dostępny na Portalu Beneficjenta

właściwego wfośigw oraz w serwisie „gov.pl” pod adresem

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

Formularz online wniosku o płatność posiada pełną funkcjonalność

automatycznych pól wyliczeniowych, jak również możliwość weryfikacji

poprawności i kompletności wprowadzonych danych.

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


Składanie wniosków o płatność dla WoD po 25.01.2022 







Dane Kontaktowe

Doradztwo Energetyczne 

doradztwo@fos.wroc.pl

Roman Papiór

rpapior@fos.wroc.pl; 

Tel. 887 447 702

mailto:doradztwo@fos.wroc.pl
mailto:rpapior@fos.wroc.pl


Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę


