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O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do 
gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania.
Opierając się na obowiązujących od 15 maja 2020 r.  
nowych zasadach w programie Czyste Po-
wietrze 2.0, osoby fizyczne (właściciele lub 
współwłaściciele domów jednorodzinnych)  
o dochodach miesięcznych do 1400 zł/os. (go-
spodarstwa wieloosobowe) lub do 1960 zł (go-
spodarstwa jednoosobowe), mają szansę na 
dotację do 60% poniesionych kosztów realizacji 
ekoinwestycji (maksymalnie 37 tys. zł). Nabór do 
drugiej części programu, zakładającej podwyż-
szony poziom dofinansowania, ruszył 21 paź- 
dziernika 2020 r.
Pozostali beneficjenci Czystego Powietrza,  
z rocznym dochodem do 100 tys. zł, są upraw-
nieni do podstawowego poziomu dofinanso-

wania (część pierwsza programu). To oznacza, 
że mogą starać się o wsparcie do 25 tys. zł przy 
wymianie źródła ciepła oraz montażu instala-
cji fotowoltaicznej (a nawet do 30 tys. zł, jeśli 
inwestycja obejmuje pompę ciepła oraz insta-
lację PV). Ponadto dla wszystkich – w rozlicze-
niu PIT – dostępna jest ulga termomoderniza-
cyjna (do 53 tys. zł).
– Drugą część Czystego Powietrza uruchamiamy, 
licząc na efektywną współpracę z gminami, bio-
rącymi na siebie dodatkowe obowiązki. Dlatego 
też – na podstawie nowych zapisów porozumień 
– będziemy premiować gminy za skutecznie skła-
dane wnioski w ramach programu. Przewidujemy 
refundację w wysokości do 100 zł za obsługę wnio-
sku naszych beneficjentów – wyjaśnia wiceprezes 
NFOŚiGw Paweł Mirowski.

21 października rozpoczął się nabór wniosków 
w drugiej części programu Czyste Powietrze, 
przygotowanej dla Polaków o niższych docho-
dach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do  
37 tys. zł – na wymianę kopciucha i termomoder-
nizację domu, potrzebne będzie zaświadczenie  
o dochodach wydane przez gminę. Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki wod-
nej przygotował też nowe udogodnienia: kalkula-
tor dotacji, wydłużenie realizacji przedsięwzięcia 
o dodatkowe pół roku oraz listę urządzeń i ma-
teriałów zgodnych z programem.
Jak podkreśla minister klimatu i środowiska  

Michał Kurtyka z początkiem października weszły 
w życie przepisy umożliwiające wsparcie uboż-
szej części społeczeństwa w ramach programu 
Czyste Powietrze.

Współpraca z gminami

Zaświadczenia o dochodach będą wydawane przez 
gminy na podstawie żądań składanych przez oso-
by zainteresowane aplikowaniem w drugiej części 
programu o uzyskanie podwyższonej bezzwrot-
nej dotacji. Żądanie można złożyć w gminie osobi-
ście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP.  

Rusza dRuga część pRogRamu czyste powietRze 2.0
wyższe dotacje i większa współpraca z gminami
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Aby pomóc pracownikom gmin, szczególnie  
w pierwszej fazie, w obsłudze beneficjentów pro-
gramu pod kątem wydawanych zaświadczeń  
o dochodach, NFOŚiGw uruchomił specjalną in-
folinię pod numerem 22 340 40 90. Nadal funk-
cjonuje też osobna infolinia dla wnioskodaw-
ców i beneficjentów programu (od poniedziałku 
do piątku w godz. 8:00-16:00 pod numerem:  
22 340 40 80).

przydatna pomoc

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Go-
spodarki wodnej, na dzień inauguracji drugiej 
części programu Czyste Powietrze 2.0, przygoto-
wał także kalkulator dotacji. To nowe narzędzie 
– www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji  
– ułatwi wnioskodawcom wyliczanie dotacji na 
planowane przedsięwzięcie w zależności od wy-
branych zadań kwalifikujących się do dofinan-
sowania.
Innym udogodnieniem dla beneficjentów Czy-
stego Powietrza jest możliwość wydłużenia ter-
minu realizacji przedsięwzięcia o maksymalnie 
sześć miesięcy. To rozwiązanie dotyczy sytu-
acji niezależnych od beneficjenta, w szczegól-
ności ze względu na epidemię COVID-19. Chcąc 
wydłużyć okres realizacji przedsięwzięcia, ko-
nieczne będzie złożenie stosownego wniosku 
do właściwego terytorialnie wojewódzkiego 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej, który oceni jego zasadność i podej-
mie decyzję. Zmiana dotyczy umów zawar-
tych w ramach wszystkich dotychczasowych 
wersji programu.
NFOŚiGw przypomina też, że od niedawna do-
stępna jest – na stronie www.lista-zum.ios.edu.
pl – nowa lista urządzeń i materiałów spełniają-
cych wymagania techniczne określone w progra-
mie Czyste Powietrze.

Czyste Powietrze to program z budżetem 103 
mld zł na lata 2018-2029. Jego celem jest po-
prawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emi-
sji gazów cieplarnianych przez wymianę źródeł 
ciepła i poprawę efektywności energetycznej 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Do 
16 października 2020 r. – za pośrednictwem wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska i go-
spodarki wodnej – złożono w sumie ponad 172 
tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwo-
tę prawie 3,3 mld zł.

Lista urządzeń i materiałóW zgodnych 
z programem czyste poWietrze

Lista ZUM to pomoc dla wnioskodawców w wybo-
rze kwalifikujących się do dofinansowania urzą-
dzeń grzewczych na paliwa stałe, ciekłe i gazowe, 
a także urządzeń wykorzystujących OZE (kolek-
tory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy 
ciepła) oraz materiałów izolacyjnych i stolarki 
okiennej i drzwiowej. 
Ogólnopolski wykaz ma charakter informacyjny 
i powstaje, przy współpracy Instytutu Ochrony 
Środowiska – Państwowego Instytutu Badaw-
czego, na bazie dotychczasowej strony (www.
czyste-urzadzenia.ios.edu.pl) obejmującej tyl-
ko część urządzeń kwalifikowanych w programie 
Czyste Powietrze, która jest widoczna w okresie 
przejściowym, czyli do czasu zapełnienia się no-
wej listy ZUM.
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Insty-
tut Badawczy i NFOŚiGw zapraszają do współ-
tworzenia i korzystania z nowej listy zielonych 
urządzeń i materiałów (ZUM), które spełniają wy-
magania techniczne określone w programie Czy-
ste Powietrze.
Lista ZUM jest współtworzona przez producen-
tów. Żeby wpisać urządzenie/materiał na listę 
wymagana jest rejestracja przez producenta lub 
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5 000 ZŁ
do pomp ciepła 

NIBE do 

DOTACJA
SZWEDZKA

Dotacja do 3 000 zł do pompy ciepła

Dotacja do 4 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem lub systemem fotowoltaicznym 

Dotacja do 5 000 zł do pompy ciepła 
z rekuperatorem i systemem fotowoltaicznym 

OGRZEWANIE
CHŁODZENIE
WENTYLACJA
BEZ KOSZTÓW

Uwaga!
Szwedzką Dotację można łączyć z ulgą podatkową i dotacją w ramach programu „Czyste Powietrze” i „Mój Prąd”.

Promocja trwa od 14.09.2020 do 27.11.2020. Regulamin promocji oraz szczegółowe informacje dostępne są na stronach: 
www.szwedzkadotacja.pl oraz www.nibe.pl

Nowa seria
pomp ciepła

NIBE S
objęta dotacją!

Szwedzi wiedzą co dobre dla nich i dla środowiska.
Dlatego szwedzka marka NIBE cieszy się pozycją 
europejskiego lidera rynku pomp ciepła.

Wybierz szwedzką jakość.

Zapewnij
komfortowe i energooszczędne 
źródło ciepła dla Twojego domu!
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inny podmiot posiadający upoważnienie produ-
centa do zgłoszenia materiału/urządzenia na listę. 
Zgłoszone urządzenia/materiały, po weryfikacji, 
zostaną umieszczone na liście.
Lista będzie zapełniała się sukcesywnie, w mia-
rę wpływających zgłoszeń.
• Baza nie stanowi zamkniętego katalogu. Ozna-
cza to, że jeśli dane urządzenie lub materiał 
spełnia wymagania techniczne programu Czy-
ste Powietrze, a nie zostało zgłoszone przez 
producenta do przedmiotowej bazy, to w dal-
szym ciągu istnieje możliwość umieszczenia 
tego urządzenia/materiału we wniosku o dofi-
nansowanie (beneficjent jest zobowiązany do 
dostarczenia dokumentów potwierdzających 
spełnienie wymagań technicznych programu 
Czyste Powietrze).
• W przypadku instalacji kotłów na paliwo stałe – 

muszą one spełniać wymogi prawa miejscowe-
go, o ile mają zastosowanie (np. uchwały anty-
smogowe województw).
• Strona nie zawiera cen poszczególnych urzą-
dzeń/materiałów. IOŚ-PIB i NFOŚiGw nie narzu-
cają, ani nie polecają korzystania z urządzeń/ma-
teriałów określonych wykonawców.
• Baza ma charakter informacyjny, nie stanowi 
rankingu, a urządzenia/materiały uszeregowa-
ne są w kolejności losowej.

Lista Zielonych Urządzeń i Materiałów jest do-
stępna na stronie: kliknij 

Pełna informacja o programie Czyste Powietrze: 
www.czystepowietrze.gov.pl

Źródło: NFOŚiGw
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•  Sprawdzone rozwiązanie wykorzystujące  

energię odnawialną

• Komfort cieplny w każdych warunkach

• Kompaktowa budowa oraz prosta obsługa

• Nowa, energooszczędna formuła

•  Montaż niewymagający uprawnień  

F-gazowych 

• Zintegrowany podgrzewacz

www.dedietrich.pl

POWIETRZNE POMPY CIEPŁA

ALEZIO M V200
Ciepły dotyk powietrza

BDR THERMEA  GROUP
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