
Czym jest program Czyste Powietrze?
 

Celem priorytetowego programu Czyste Powietrze jest poprawa 
efektywności energetycznej domów jednorodzinnych oraz ograniczenie 

smogu. Cel ten ma być realizowany dzięki wsparciu finansowemu na termomodernizację
i wymianę źródeł ciepła, w formie dotacji i pożyczek, 

a także podatkowej ulgi termomodernizacyjnej. Łączna pula środków przeznaczonych
na realizację programu wynosi 103 mld zł, 

z czego 63,3 mld przeznaczono na dotacje, a 39,5 mld na pożyczki.

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu jednorodzinnego?
Planujesz jego docieplenie i wymianę źródła ciepła? – skorzystaj z programu priorytetowego

Czyste Powietrze. Im wcześniej to zrobisz, tym więcej zaoszczędzisz na kosztach ogrzewania,
jednocześnie przyczyniając się do poprawy jakości powietrza w swojej okolicy.

Jak skorzystać z dofinansowania na termomodernizację domu 
w programie Czyste Powietrze?

Dla kogo program jest przeznaczony 
i jak długo potrwa?

 
Pogram przeznaczony jest dla właścicieli

 i współwłaścicieli domów jednorodzinnych. 
Nabór wniosków będzie prowadzony 

do 30 czerwca 2027 r.

Na jaką dotację możesz liczyć?
 

Wysokość wsparcia finansowego zależy od 
dochodów na osobę – może wynieść

 od 30 do 90% kwalifikowanych kosztów inwestycji. 
Minimalna inwestycja w programie to 7.000 zł, 

a maksymalna 53.000 zł (kwoty brutto).

Maksymalna
kwota dotacji 

wynosi 
53 000 zł

Jak złożyć wniosek na docieplenia ?
Przeczytaj instrukcję na str.2

 



Wypełniając wniosek musisz znać wartość
inwestycji oraz grubość izolacji jaką należy

zastosować.
W doborze grubości izolacji pomoże 

Ci nasz darmowy kalkulator:
 

https://www.derowerk.pl/kalkulator-czyste-
powietrze/

 

2. Pobierz wniosek i wypełnij go wraz z załącznikami:
- ODO 1
- ODO 2.

Co potrzebujesz do złożenia wniosku?

1. Załóż Konto 
w Portalu WFOŚiGW.

https://www.derowerk.pl/kalkulator/


 
- pocztą tradycyjną:  
(jeśli nie posiadasz tzw. podpisu elektronicznego)
wniosek należy wypełnić 
i wysłać elektronicznie z Portalu Beneficjenta, 
następnie należy go wydrukować, 
podpisać i wysyłać w formie papierowej;
 
- osobiście:
w siedzibie WFOŚiGW Twojego województwa.
Możesz wówczas skorzystać 
z merytorycznej pomocy pracowników 
Funduszu podczas wypełniania wniosku.

Ważne!
Do wysłania 

wniosku należy
załączyć 
PIT/PITy

osób wchodzących 
w skład gosp.
domowego.

 
 
3. Wypełniony wniosek   
 możesz złożyć:
 
- online:
(jeśli masz tzw. podpis
kwalifikowany lub zaufany
profil na ePUAP, czyli
Elektronicznej Platformie
Usług Publicznych);



4. Oczekuj na weryfikację wniosku. 
Po przesłaniu go do WFOŚiGW 
otrzymasz powiadomienie 
o zarejestrowaniu i właściwym 
wypełnieniu dokumentów.

5.  Kiedy Twój wniosek zostanie pozytywnie
rozpatrzony, zostaniesz zaproszony na
podpisanie umowy o dofinansowanie 
w placówce WFOŚiGW.

6. Od dnia podpisania umowy o dofinansowanie masz
dwa lata (24 miesiące) na poinformowanie WFOŚiGW 
o zakończeniu robót termomodernizacyjnych. 

7. Przyznana dotacja dotrze na Twoje konto
podane we wniosku po pozytywnej weryfikacji
przez pracownika WOŚiGW zakresu wykonanych
prac. Weryfikacja odbędzie się podczas końcowej
wizyty kontrolnej.



Ważne uwagi:
 
Chcąc skorzystać z programu Czyste Powietrze
należy uwzględnić we wniosku wymianę źródła
ciepła, jeśli nie spełnia ono wymagań programu. 
 
Z chwilą podpisywania umowy w jednym 
z WFOŚiGW to Ty określasz, czy środki 
z dofinansowania mają zostać przekazane na
Twoje konto jednorazowo (po zakończeniu
wszystkich prac) czy w częściach (po każdym
zakończonym etapie).
 
W przypadku, jeśli zdecydujesz się na drugie
rozwiązanie, kolejność prac jest dowolna, 
ale środki za każdy wykonany etap zostaną
wypłacone dopiero po wymianie źródła ciepła.



- wymiana stolarki okiennej i drzwiowej;
- modernizację instalacji centralnego
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej;
- instalacja odnawialnych źródeł energii;
- wentylacji mechanicznej z odzyskiwaniem
ciepła.

Dofinansowanie obejmuje również wartość
usługi montażu.

 
- docieplenie dachu;
- docieplenie stropodachu;
- docieplenie stropu nad poddaszem;
- docieplenie skosów poddasza;
- docieplenie ścian zewnętrznych
 i wewnętrznych;

Dofinansowanie obejmuje:
 

Wysokość dofinansowania zależna jest 
od dochodu przeliczonego na 1 os. w gospodarstwie domowym (patrz tabela niżej).



Jeśli chcesz ocieplić swój dom celulozą
Isocell for you,

 we wniosku materiał należy zaznaczyć jako granulat
do ociepleń.

 

W przypadku wymiany okien warto pamiętać, 
że montaż powinien być wykonany w zgodzie

z obowiązującymi przepisami, tzn. łączenie okien
z murem powinno być szczelne. Można uzyskać 

je za pomocą specjalistycznych taśm
Siga Fentrim.


