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Podstawowy poziom 

dofinansowania

 dochód roczny Wnioskodawcy 

do 100 000 zł

Podwyższony poziom 

dofinansowania

 gospodarstwo wieloosobowe 

- dochody miesięczne 

do 1400 zł/os

 gospodarstwo jednoosobowe 

- dochody miesięczne 

do 1960 zł

Beneficjenci programu i poziomy dofinansowania

 osoba fizyczna

 właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego
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Maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia

Podstawowy poziom 

dofinansowania

Podwyższony poziom 

dofinansowania

Wymiana źródła ciepła na pompę 

ciepła (typu powietrze/woda lub 

gruntowa), wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja

25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika

Wymiana źródła ciepła na inne niż  

pompa ciepła, wentylacja 

mechaniczna, termomodernizacja, 

dokumentacja

brak wymiany źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja

20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika  

10 000 zł 

brak wymiany źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja

15 000 zł 

Wymiana źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 

dokumentacja

Koszty kwalifikowane, wymagania techniczne, maksymalna intensywność dofinansowania i 

kwota dotacji dla poszczególnych urządzeń i materiałów – w zał. 2 i 2a do Programu
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Najważniejsze warunki dofinansowania

I. Wnioski składane w wfośigw
 dotacja przyznawana przez wfośigw ze 

środków udostępnionych przez NFOŚiGW

 rozpoczęcie przedsięwzięcia nie wcześniej 

niż 6 miesięcy przez złożeniem wniosku 

(dofinansowanie także dla przedsięwzięć 

zakończonych przed złożeniem wniosku)

 okres realizacji: 30 miesięcy od złożenia 

wniosku

 rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie: 30 

dni od wpływu do wfośigw

II. Wnioski składane w bankach
 dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu 

bankowego przyznawana przez wfośigw ze 

środków udostępnionych przez NFOŚiGW

 rozpoczęcie przedsięwzięcia nie wcześniej niż w 

dniu złożenia wniosku

 okres realizacji: 18 miesięcy od złożenia wniosku

 rozpatrywanie wniosku o dofinansowanie: 14 dni 

od wpływu do wfośigw

 gdy w budynku prowadzona jest działalność gospodarcza – dotacja pomniejszana proporcjonalnie do 

zajmowanej powierzchni (jeśli przekracza 30% - przedsięwzięcie nie kwalifikuje się)

 gdy budynek wyposażony w inne źródło ciepła niż na paliwo stałe lub źródło na paliwo stałe 

spełniające wymagania minimum klasy 5 normy EN 303-5 – dotacja tylko na docieplenie i wymianę 

stolarki (wyjątek: gdy jest kocioł gazowy dla celów innych niż ogrzewanie pomieszczeń)

 po zakończeniu przedsięwzięcia w budynku nie mogą być użytkowane źródła na paliwo stałe o klasie 

niższej niż 5 i wszystkie źródła musza spełniać docelowe wymagania uchwał antysmogowych 

 w przypadku gdy budynek jest podłączony do sieci dystrybucji gazu nie udziela się dofinansowania na 

kocioł na paliwo stałe 
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Rozwiązania służące większej dostępności Programu 2020 r.

3
Umożliwienie 

składania 

wniosków o 

dofinansowanie i 

wniosków o 

płatność online

5
Uruchomienie 

listy zielonych 

materiałów i 

urządzeń (tzw. 

lista ZUM)

4
Uruchomienie 

kalkulatora 

dofinansowania 

i kalkulatora 

grubości 

izolacji

7
Umożliwienie 

uzyskania środków 

przez gminy na 

refundację kosztów

za złożony wniosek 

o podwyższone 

dofinansowanie 

wraz z wydanym 

zaświadczeniem

Uruchomienie tzw. 

pomocy 

technicznej dla 

wfośigw w związku 

z wdrażaniem 

Programu

6 8

1
Uproszczenie zasad 

przyznawania 

dotacji 2
Uproszczenie

wniosku 

o dotację
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Efekty Programu

stan na 05.03.2021 r.

od początku 
Programu 

19.09.2018 r.

w nowym naborze 
od 15.05.2020 r.

na podwyższony 
poziom dotacji od 

21.10.2020 r.

Złożone wnioski o 
dofinansowanie

Liczba [tys. szt.] 215,8 76,4 13,6

kwota dotacji [mln zł] 3 514,4 957,8 294,2

kwota pożyczek [mln zł] 384,0 --- ---

Pozytywne decyzje o 
przyznaniu 

dofinansowania

Liczba [szt.] 181,9 59,9 9,4

kwota dotacji [mln zł] 3 033,2 745,1 203,3

kwota pożyczek [mln zł] 203,5 --- ---

Podpisane umowy

Liczba [szt.] 175,1 49,6 5,9

kwota dotacji [mln zł] 2 830,8 591,4 127,7

kwota pożyczek [mln zł] 191,8 --- ---

Wypłaty środków 
finansowych

Liczba [szt.] 101,7 9,8 0,3

kwota dotacji [mln zł] 1 263,2 78,5 3,6

kwota pożyczek [mln zł] 106,6 --- ---

Dodatkowo według danych z rozliczenia PIT za 2019 r., odliczenia od dochodu/przychodu wydatków na realizację

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego dokonało 207 tysięcy podatników na łączną kwotę 3 134 mln zł, w wyniku

czego obniżyli podatek za 2019 r. w kwocie 594 mln zł.
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Efekty Programu
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Efekty Programu
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Efekty Programu
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Plany działań na 2021 r.
w celu zwiększenia możliwości dla beneficjentów:

 włączenie banków komercyjnych i spółdzielczych do programu

 włączanie gmin w mocniejszą współpracę poprzez wprowadzenie nowych zachęt

 przeprowadzenie pilotażu programu dla najbardziej zanieczyszczonych gminach

 przeprowadzenie pilotażu programu dla budynków wielorodzinnych

 realizacja kampanii edukacyjno - informacyjno - promocyjnej

 przygotowanie i uruchomienie programu wymiany źródeł w lokalach w budynkach

wielorodzinnych

 powołanie grupy roboczej w celu wypracowania komponentu programu adresowanego do

najuboższych mieszkańców
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Włączenie banków do programu
 Wnioskodawcy będą mogli w jednym „okienku”, za pośrednictwem banku, złożyć dokumenty o

dotację do przedsięwzięcia zgodnego z programem oraz uzyskać kredyt na jego realizację.

Przyznana dotacją pozwoli spłacić część kapitału zaciągniętego kredytu.

 Pierwszy nabór banków do udziału w Programie – zgłosiły się:

 Alior Bank S.A.,

 Credit Agricole Bank Polska S.A.,

 Bank Pocztowy S.A.,

 BNP Paribas Bank Polska S.A.,

 BOŚ S.A.,

 BPS S.A.,

 Santander Consumer Bank S.A.,

 SGB-Bank S.A.

Łącznie wśród banków rozdysponowano całą kwotę limitu na dotację na lata 2021-22 w

wysokości 1,5 mld zł. Oznacza to udzielenie kredytów z dotacja na ponad 3 mld zł.

Podpisanie umów z bankami planowane jest na kwiecień br.

 Konieczne działania:

 uzgodnienie dokumentacji wdrożeniowej, dostosowanie programu priorytetowego do ścieżki

bankowej, wsparcie banków w przygotowaniu wdrożenia

 przeprowadzenie programu szkoleń dla banków

 dalszy rozwój systemu informatycznego w wfosigw, NFOŚiGW, bankach oraz KIR

 wprowadzenie instrumentu gwarancji bankowych

 Planowany termin uruchomienia w bankach kredytów z dotacja – koniec czerwca 2021.
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Gwarancje bankowe

 Objęcie kredytów z dotacją udzielanych przez banki na cele Programu gwarancjami

Banku Gospodarstwa Krajowego,

 Zwiększenie dostępności kredytu - banki będą mogły zaproponować lepsze warunki

finansowania inwestycji, chociażby poprzez rezygnację z wymogu stosowania

dodatkowych zabezpieczeń.

 Konieczna była zmiana ustawy Prawo ochrony środowiska - poszerzenie zakresu

działania NFOŚiGW o możliwość finansowania gwarancji udzielanymi przez BGK, w

ramach programów rządowych (powołanie Ekologicznego Funduszu Poręczeń i

Gwarancji).

 Konieczne przyjęcie gwarancyjnego programu rządowego przez Radę Ministrów

 Najważniejsze warunki gwarancji:

 wniosek o gwarancję w treści wniosku o kredyt oraz odpowiednie zapisy w

umowie kredytowej,

 gwarancja udzielana na kredyt zaciągnięty przez kredytobiorcę, który w ocenie

banku udzielającego kredyt, ma zdolność kredytową;

 gwarancja zabezpiecza 80% aktualnego kapitału kredytu;

 brak prowizji za udzielenie gwarancji od kredytobiorcy;
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Współpraca z gminami

 Porozumienia w sprawie realizacji Programu zawarło 1 121 gmin (45% wszystkich

gmin w Polsce).

 Gminy pomagają w wypełnianiu wniosków, przyjmują wnioski i przekazują do

wfośigw

 Wzmocnienie współpracy z gminami w ramach realizacji części 2) Programu

związanej z wystawianiem przez gminy zaświadczeń o dochodach

 Zawarcie Porozumienia przez gminę z wfośigw jest warunkiem uzyskania środków

na pokrycie kosztów związanych z wydawaniem zaświadczeń i obsługą wniosków o

podwyższony poziom dofinansowania w Programie (100 zł za wniosek).

 Wprowadzenie dodatkowych zachęt dla gmin (ponad 100 mln zł), które podpisując

„nowe” Porozumienie będą aktywnie wdrażać Program.
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PREMIOWANIE GMIN



18

Przeprowadzenie pilotaży nowych programów

Poprawa jakości powietrza w najbardziej zanieczyszczonych gminach

 objęcie dofinansowaniem budynków wielolokalowych od 3 do 20 lokali

 beneficjenci: właściciele lokali i wspólnoty mieszkaniowe

 planowany termin przeprowadzenia pilotażu – lata 2021-2024

 pilotaż na terenie 1-2 gmin (Pszczyna, Rybnik)

 większość wymagań zgodnych z Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”

 rezygnacja ze wsparcia dla źródeł węglowych i mniej efektywnych kotłów na pellet

 wyższe wsparcie na ogrzewanie pompą ciepła i elektryczne

 dofinansowanie działań informacyjno – promocyjnych

Program Priorytetowy dla budynków wielolokalowych

 objęcie dofinansowaniem budynków wielolokalowych od 3 do 20 lokali

 beneficjenci: właściciele lokali i wspólnoty mieszkaniowe

 planowany termin przeprowadzenia pilotażu – lata 2021-2024

 pilotaż na terenie województwa zachodniopomorskiego

 większość wymagań zgodnych z Programem Priorytetowym „Czyste Powietrze”
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Z A P R A S Z A M Y  N A : www.nfosigw.gov.pl                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Dziękuję za uwagę 


