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Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019 r.
1. Zmiana intensywności dofinansowania w Programie.
Z uwagi na wprowadzenie do systemu prawnego nowej ulgi podatkowej - tzw. ulgi
termomodernizacyjnej, która ma stanowić uzupełnienie działań realizowanych w ramach
Programu Priorytetowego Czyste Powietrze ukierunkowanego na wymianę źródeł ciepła
z możliwością docieplenia budynków mieszkalnych, w Programie dokonano zmiany zasad
naliczania wysokości dotacji. W sytuacji, gdy wnioskodawcy mają możliwość prawną
otrzymania zwrotu z tytułu stosowania ulgi termomodernizacyjnej, dotacja w ramach
Programu udzielana będzie w mniejszym wymiarze. W związku z powyższym istotnym
zmianom uległ ust. 7.2 „Intensywność dofinansowania” Programu Priorytetowego Czyste
Powietrze.
Zapisy Programu nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia 29.07.2019 r.
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Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
Intensywność dofinansowania – tabela nr 1
Dotacja

Pożyczka

(procent kosztów
kwalifikowanych
przewidzianych do
wsparcia dotacyjnego)

uzupełnienie do pozostałe koszty
wartości dotacji kwalifikowane

Grupa

Kwota miesięcznego
dochodu / osoba w
PLN

1

2

I

do 600

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1 000

do 70%

do 30%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 60%

do 40%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 50%

do 50%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 40%

do 60%

do 100%

VII

powyżej 1 600

do 30%

do 70%

do 100%
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3

4

5

do 90%
do 10%
do 100%
Kwota miesięcznego
dochodu
/ osoba
w PLN

Tabela nr 1 dot. Wnioskodawców,
którzy nie mają prawnej
możliwości skorzystania z ulgi
termomodernizacyjnej na
zasadach określonych w ustawie
z dnia 9 listopada 2018 r.
o zmianie ustawy o podatku
dochodowym od osób fizycznych
oraz ustawy o zryczałtowanym
podatku dochodowym od
niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).
Intensywność dofinansowania
jest określona na podstawie
średniego miesięcznego dochodu
na osobę w gospodarstwie
domowym Wnioskodawcy, za
wskazany rok poprzedzający datę
złożenia wniosku.

Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
Intensywność dofinansowania – tabela nr 2
Grupa

Kwota
miesięcznego
dochodu / osoba
w PLN

1

Pożyczka

Dotacja

Kwota rocznego
dochodu
wnioskodawcy
W PLN

(procent kosztów
kwalifikowanych
przewidzianych do wsparcia
dotacyjnego)

uzupełnienie do
wartości dotacji

pozostałe koszty
kwalifikowane

2

3

4

5

I

do 600

do 90%

do 10%

do 100%

II

601 - 800

do 80%

do 20%

do 100%

III

801 - 1 000

do 67%

do 33%

do 100%

IV

1 001 - 1 200

do 55%

do 45%

do 100%

V

1 201 - 1 400

do 43%

do 57%

do 100%

VI

1 401 - 1 600

do 30%

do 70%

do 100%

do 18%

do 82 %

do 100%

do 85 528

do 15%

do 85%

do 100%

od 85 529
do 125 528

0%

do 100%

do 100%

powyżej 125 528

VII

powyżej 1 600
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Nie dotyczy

Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
Intensywność dofinansowania – Grupa
tabela nr 2
1. Tabela dotyczy wnioskodawców, którzy rozliczając się indywidualnie lub wspólnie z
małżonkiem, będą mogli skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej na zasadach określonych
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób
fizycznych oraz ustawy o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów
osiąganych przez osoby fizyczne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

2. Intensywność dofinansowania jest określona na podstawie średniego miesięcznego
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy, za wskazany rok podatkowy
poprzedzający datę złożenia wniosku.
3. Dla Wnioskodawców, których średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie
domowym kwalifikuje do Grupy VII, intensywność dofinansowania jest uzależniona
dodatkowo od osiągniętego przez Wnioskodawcę lub Wnioskodawcę i małżonka
(w przypadku wspólnego rozliczenia) rocznego dochodu stanowiącego podstawę
do opodatkowania za wskazany rok podatkowy poprzedzający datę złożenia wniosku
(z zastrzeżeniem wniosków składanych do 30 kwietnia).
Dotacja w Programie stanowi uzupełnienie korzyści wynikających z ulgi
termomodernizacyjnej.
www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie
2. Zmiany dotyczące zasad finansowania w przypadku wydzielonych w budynku
jednorodzinnym lokali mieszkalnych.
do 31.12.2018r. obowiązywała zasada limitu k.k., od których liczona jest dotacja, w wysokości
53 tys. zł, na jednorodzinny budynek mieszkalny.
Od 01.01.2019r. obowiązuje zasada:
- Maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych, od których liczona jest wysokość dotacji
wynosi 53 tys. zł na budynek jednorodzinny lub wydzielony w budynku jednorodzinnym
lokal mieszkalny (w rozumieniu ustawy z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali)
z wyodrębnioną księgą wieczystą, jeśli w budynku mieszkalnym wydzielono nie więcej niż dwa
lokale mieszkalne albo jeden lokal mieszkalny i lokal użytkowy o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% powierzchni całkowitej budynku.
- Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony
po 01.01.2019 r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego, są kwalifikowane
w ramach limitu kosztów, o których mowa powyżej (53 tys. zł) przypadających na cały
budynek. Dla lokali wyodrębnionych do 31.12.2018 r. limit liczony jest dla każdego z lokali
odrębnie.
- Od 29.07.2019 r. uszczegółowiono zapis, że maksymalna wartość kosztów
kwalifikowanych ustalona jest dla danego budynku na cały okres trwania Programu.
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Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
3. Zmiana dotycząca kwalifikowalności wydatków w związku z datą rozpoczęcia
przedsięwzięcia.
Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu
kwalifikowanego (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu
księgowego) związanego z realizacją przedsięwzięcia i może nastąpić:
1) od 01.01.2018 lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie - dla wniosków złożonych do 30.06.2019 r.,
2) nie wcześniej niż złożenie wniosku o dofinansowanie, dla wniosków złożonych
od 01.07.2019r., z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu energetycznego,
oraz ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej, które mogą być wykonane
wcześniej.
Zapisy Programu nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia 29.07.2019 r.
do 31.12.2018r. obowiązywała zasada jak w pkt.1.
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Zmiany w Programie
4. Doprecyzowano definicję zakończenia zadania.
Do 31.12.2018r. nie dookreślono daty zakończenia przedsięwzięcia. Widnieje zapis, że „Poniesienie
ostatniego kosztu nie może nastąpić później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy.”
Od 01.01.2019r. wprowadzono definicję, na podstawie której dokonano uszczególowienia:
„Zakończenie przedsięwzięcia (data wystawienia ostatniej faktury lub innego dokumentu)
oznacza rzeczowe zakończenie wszystkich prac objętych umową o dofinansowanie, pozwalające
na prawidłową eksploatację zamontowanych urządzeń oraz - jeśli dotyczy – gwarantujące
dotrzymanie przez modernizowane przegrody zewnętrzne wymagań technicznych wskazanych
w Programie. Poniesienie ostatniego kosztu nie może nastąpić później niż 24 miesiące po
podpisaniu umowy (30 miesięcy od daty złożenia wniosku – zmiana 29.07.2019 r).
Przedsięwzięcie nie może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie. Data
zakończenia przedsięwzięcia jest potwierdzana w ostatnim protokole odbioru robót wykonawcy lub
w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli przez przedstawiciela wfośigw lub
przez podmiot zewnętrzny.
Od 29.07.2019 r. w pkt 6.1 „Okres kwalifikowalności kosztów” zmieniono sposób określania
maksymalnego terminu zakończenia realizacji przedsięwzięcia. Dotychczas był on wskazywany jako
nie później niż 24 miesiące po podpisaniu umowy o dofinansowanie, obecnie – do 30 miesięcy od
daty złożenia wniosku, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.
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Zmiany w Programie od dnia 29 lipca 2019 r.
5. Zmiana dotycząca Załącznika nr 1 pn. „Wymagania techniczne”
Program Priorytetowy Czyste Powietrze w wersji obowiązującej od 29.07.2019 r. nie
zawiera już załącznika nr 1 „Wymagania techniczne”. Jego zapisy przeniesiono do głównego
dokumentu, tj. Programu Priorytetowego, łącząc je z treścią dawnego pkt 6 ppkt 7) oraz 9.I
i umieszczając w obecnym Pkt 6.6 „Wykaz kosztów kwalifikowanych oraz ich limitów
jednostkowych”.
Zapisy w poszczególnych pozycjach kosztów kwalifikowanych zostały skorygowane
w opisach dot. wymagań dla urządzeń, materiałów i usług, przy niezmienionych
wartościach maksymalnych kosztów jednostkowych kwalifikowanych w ramach Programu.
Należy szczegółowo zapoznać się z pkt 6.6 i 6.7, które regulują kwestie kwalifikowalności
wydatków w ramach PP Czyste Powietrze.
M.in. doprecyzowano:
W pkt 6.7.4) Programu, że kwalifikowane są koszty związane ze źródłem ciepła,
w przypadku jego instalacji na potrzeby ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej wody
użytkowej. W Programie nie kwalifikuje się kosztów źródeł ciepła zainstalowanych
wyłącznie do wytwarzania ciepłej wody użytkowej.
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Zmiany w Programie
6. Uszczegółowiono zapisy co do zakresu kwalifikowalności wydatków na poszczególne
rodzaje przedsięwzięć.
od 01.01.2019r. W treści Programu pojawił się Wykaz rodzajów materiałów budowlanych,
urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych wchodzących
w skład kosztów kwalifikowanych, który wskazywał zakres kosztów kwalifikowanych, np.:
„węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury wraz z wykonaniem usługi demontażu
nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz wykonaniem usługi montażu nowego źródła
ciepła” może być kosztem kwalifikowanym w przypadku budynków istniejących.
Wcześniej zapisy Programu nie dookreślały szczegółowego zakresu rzeczowego w ramach danego
zadania, a wyłącznie wskazywały na możliwość kwalifikowania wydatku poniesionego np. na
węzeł cieplny.
W wersji Programu z dnia 29.07.2019 r. część informacji nt. kosztów kwalifikowanych została
skorygowana z uwagi na przeniesienie uaktualnionych zapisów Załącznika nr 1 pn. Wymagania
techniczne do dokumentu pn. Program Priorytetowy.
Wykaz rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych z realizacją przedsięwzięć
termomodernizacyjnych wchodzących w skład kosztów kwalifikowanych został usunięty
w stosunku do poprzedniej wersji Programu.
Zakres wydatków kwalifikowanych zawierają pkt 6.6 i 6.7 Programu.
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7. Wprowadzono dodatkowe warunki kwalifikowalności wydatków w przypadku budynków
istniejących.
Do 31.12.2018r. w zasadach Programu nie doprecyzowano kwestii kwalifikowalności wydatków
w kontekście posiadanych, różnych źródeł ciepła.
Od 01.01.2019r. wprowadzono zasadę, zgodnie z którą warunkiem kwalifikowalności kosztów
ponoszonych w Programie „Czyste Powietrze” jest wymiana wszystkich źródeł ciepła na paliwo
stałe na źródło/źródła dopuszczalne w Programie.
Określono też, że powyższego wymogu nie stosuje się w przypadku:
1. gdy kocioł/kotły na paliwo stałe spełnia/ją co najmniej 5 klasę normy europejskiej EN 3035:2012 lub nowszej,
2. kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne;
3. pozostałe, eksploatowane źródła ciepła inne, niż na paliwo stałe, nie muszą być trwale
wyłączane z użytkowania.
Od 29.07.2019r. złagodzono zapisy dotyczące warunków technicznych dla źródeł ciepła
funkcjonujących w budynku jednorodzinnym (poza zasilanymi paliwami stałymi), co umożliwiło
wnioskowanie o dofinansowanie w przypadku posiadania, na dzień złożenia wniosku, węzła
cieplnego, źródeł ciepła na gaz, olej, pompy ciepła, urządzenia grzewczego elektrycznego, z
pominięciem wprowadzonych wcześniej kryteriów dotyczących efektywności energetycznej.
Pozostawiono tylko wymóg co najmniej 5 klasy normy europejskiej EN 303-5:2012 dla źródeł ciepła
na paliwo stałe.
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7A. Wprowadzono udogodnienie w zapisach dot. spełnienia wymogów Programu Czyste
Powietrze przez źródło ciepła już zainstalowane w budynku - kotły.
od 01.01.2019r. Jeżeli w budynku [….] zainstalowane źródło ciepła spełniające wymagania
techniczne określone w załączniku nr 1 do Programu - „Wymagania techniczne” (np. kocioł
na paliwo stałe spełniający co najmniej 5 klasę) normy europejskiej EN 303-5:2012 lub
nowszej, kotły gazowe/ olejowe kondensacyjne określone symbolem 4 gwiazdek, wg
Dyrektywy Rady 92/42/EWG z dnia 21 maja 1992 r.,…, a zgoda na rozpoczęcie budowy
została uzyskana przed wejściem w życie rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12
kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych […], tj. do dnia 15 grudnia 2002 r., w
ramach przedsięwzięcia mogą być realizowane również działania wymienione w punktach
6.7) od VIII do A) XVI.”
Do 31.12.2018r. wyłącznie zamontowane kotły olejowe/gazowe o klasie efektywność
energetycznej min. A w budynkach już istniejących spełniały wymogi Programu, natomiast
po 1 stycznia 2019 r. także kocioł gazowy/olejowy kondensacyjny, o klasie efektywności
energetycznej na poziomie 4 gwiazdek, uznawano za taki, który spełnia zapisy naboru.
Od 29.07.2019 r. wprowadzono udogodnienie, że wszystkie istniejące kotły gazowe/
olejowe spełniają wymagania Programu Czyste Powietrze.
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7B. Uszczegółowiono zapisy co do spełnienia wymogów Programu Czyste Powietrze przez
źródło ciepła już zainstalowane w budynku – pompa ciepła.
od 01.01.2019r. „Dla budynków istniejących, w których zamontowana jest pompa ciepła w
odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń, wymagane jest spełnienie następujących wartości
współczynnika efektywności COP:…..” [i w załączniku 1a Wymagania techniczne podano
wartości minimalnego wskaźnika COP dla pomp gazowych oraz elektrycznych, w zależności od
typu pompy ciepła (powietrze/woda, solanka/woda, woda/woda, bezpośrednie odparowanie
w gruncie/woda, powietrze/woda przeznaczona wyłącznie do c.o. lub c.o. i c.w.u.] (Taki wymóg
miał być spełniony, aby można kwalifikować inne (dodatkowe) koszty w ramach Programu
Czyste Powietrze).
Przed aktualizacją Programu wskazywano, że pompy ciepła (także te już zamontowane) mają
spełniać wymogi efektywności energetycznej A+ (obecnie wymóg ten dotyczy pomp ciepła
montowanych i finansowanych z Programu „Czyste Powietrze”).
Od 29.07.2019 r. wszystkie pompy ciepła zamontowane na dzień złożenia wniosku spełniają
wymagania Programu.
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8. Rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych w przypadku nowobudowanych
budynków:

Do 31.12.2018r. zasady Programu nie uwzględniały możliwości kwalifikowania kosztów
związanych z zakupem i montażem wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła w przypadku
budynków nowobudowanych.
Od 01.01. 2019r.
W przypadku nowobudowanych budynków można kwalifikować materiały budowlane
składające się na system wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła wraz z wykonaniem
usługi montażu. Wydatki na wskazany zakres można ponosić również po 31.12.2019 r.
Uwaga !
W budynkach nowo budowanych w kosztach kwalifikowanych dotyczących zakupu
i montażu źródeł ciepła nie mogą być uwzględnione elementy instalacji ciepłej wody
użytkowej, w tym zasobnik.
Zapisy Programu nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia 29.07.2019 r.
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9. Zmianie uległa definicja Beneficjenta w przypadku Wnioskodawców zainteresowanych
dofinansowaniem prac w nowo budowanym budynku jednorodzinnym

Zgodnie z wcześniejszymi zapisami programu Beneficjentami są osoby fizyczne, które uzyskały
zgodę na rozpoczęcie budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego zgodnie z
obowiązującymi przepisami ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz. U. z 2018 r.
poz.1202, z późn. zm.) i budynek nie został jeszcze przekazany lub zgłoszony do użytkowania.
Od 29.07.2019 r. w pkt 7.4 „Beneficjenci” doprecyzowano ppkt 2), który wskazuje obecnie, że
w przypadku domu nowobudowanego beneficjentami Programu mogą być osoby fizyczne
będące właścicielami/współwłaścicielami nieruchomości, które uzyskały zgodę na rozpoczęcie
budowy jednorodzinnego budynku mieszkalnego, pod warunkiem wyrażenia zgody przez
pozostałych współwłaścicieli tej nieruchomości.

www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie od dnia 29 lipca 2019r.
10. Rozszerzono katalog kosztów kwalifikowanych na potrzeby uzyskania dotacji
w przypadku budynków z pozwoleniem na budowę uzyskanym po 15.12.2002 r.:
Od 29.07.2019r. w przypadku budynków jednorodzinnych z pozwoleniem na budowę
uzyskanym po 15.12.2002 r, w których zamontowane jest na dzień złożenia wniosku źródło
ciepła spełniające wymagania Programu można obecnie kwalifikować, do dofinansowania
w formie dotacji, materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej
z odzyskiem ciepła wraz z wykonaniem usługi montażu.
Wcześniej zapisy Programu nie uwzględniały możliwości kwalifikowania kosztów wentylacji
mechanicznej z odzyskiem ciepła w przypadku ww budynków. Przed zmianą można było
wnioskować wyłącznie o dofinansowanie w formie pożyczki do zakupu i montażu kolektorów
słonecznych i paneli fotowoltaicznych do wartości 100 % kosztów kwalifikowanych.

www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie
11. Zmieniono warunki kwalifikowania kotłów na biomasę
do 31.12.2018r. zasady Programu nie przewidywały, że w przypadku gdy Beneficjent ma
możliwość podłączenia do sieci dystrybucji gazu to nie będzie mógł kwalifikować kosztów
poniesionych na zakup i montaż kotłów na biomasę.
Od 01.01.2019r. obowiązywała zasada, że:
„Warunkiem montażu kotła na węgiel, a od 01.07.2019 r. wszystkich kotłów na paliwo stałe,
jest brak możliwości podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci
dystrybucji gazu.”
W zaktualizowanej wersji Programu od 29.07.2019 r., a w zasadzie w wersji pośredniej z dnia
01.07.2019 r., zniesiono zapis dotyczący braku możliwości wymiany kotłów na paliwo stałe
na kotły na biomasę, spełniające wymagania ekoprojektu, w sytuacji gdy jest możliwość
podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
Od 29.07.2019 r. wprowadzono również wymóg dodatkowy polegający na tym, że źródła
ciepła muszą spełniać wymogi aktów prawa miejscowego, o ile takie zostały ustanowione.

www.wfos.krakow.pl
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12. Doprecyzowano definicję trwałości Projektu.
Od 01.01.2019r. obowiązuje definicja:
„Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia przedsięwzięcia. W okresie trwałości
beneficjent nie może zmienić przeznaczenia budynku/lokalu z mieszkalnego na inny, nie
może zdemontować urządzeń, instalacji oraz wyrobów budowlanych zakupionych
i zainstalowanych w trakcie realizacji przedsięwzięcia, a także nie może zainstalować
dodatkowych źródeł ciepła niespełniających warunków technicznych Programu,
nie dotyczy kominków wykorzystywanych na cele rekreacyjne (uzupełnienie w wersji
Programu z dnia 29.07.2019 r.) ”.
do 31.12.2018r. Program nie określał zakazów obowiązujących w okresie trwałości, co do
braku możliwości zamontowania dodatkowych źródeł ciepła, niespełniających warunków
technicznych Programu.

Od 29.07.2019 r. wprowadzono zapis, że w ramach Programu nie udziela się pomocy
publicznej.
www.wfos.krakow.pl
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13. Doprecyzowano zasady rozpatrywania wniosków o dofinasowanie.

Od 01.01.2019r. obowiązuje definicja:
„ Wnioski są rozpatrywane przez właściwe terytorialnie wojewódzkie fundusze ochrony
środowiska i gospodarki wodnej (wfośigw) zgodnie z kolejnością wpływu wniosków”
Wcześniej Program nie regulowały ww kwestii.

Po zmianach wprowadzonych w dniu 29.07.2019 r. umożliwiono gminom udział
w procesie wdrażania Programu. Mogą one, na podstawie zawartych z wojewódzkimi
funduszami ochrony środowiska i gospodarki wodnej porozumień, przyjmować wnioski
o dofinansowanie i dokonywać ich wstępnej weryfikacji. Ułatwi to dostęp potencjalnym
wnioskodawcom do skorzystania z Programu oraz usprawni proces jego wdrażania.
Stosowne zapisy zostały umieszczone w zmienionym Regulaminie naboru wniosków
o dofinansowanie przedsięwzięć w ramach Programu Czyste Powietrze.

www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
14. Obliczanie dochodu na członka gospodarstwa domowego – zmiany dot. roku,
z którego uwzględniamy dane o dochodach członków gospodarstwa domowego.
od 01.01.2019r. obowiązuje zasada:
Dla wniosków składanych:
-do 30 kwietnia danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem
korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd
Skarbowy, za przedostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku,
- od 1 maja danego roku, należy przedłożyć deklarację podatkową (z uwzględnieniem
korekt, jeśli dotyczy) lub zaświadczenie o uzyskanym dochodzie wystawione przez Urząd
Skarbowy, za ostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku.

Zmiana zasad uwzględnia składanie wniosków z uwzględnieniem dochodów za
przedostatni rok podatkowy, licząc od daty złożenia wniosku – w okresie przejściowym
do 30 kwietnia.
Zapisy Programu nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia 29.07.2019 r.
www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
15. Zmieniono warunki udzielania preferencyjnych pożyczek w ramach Programu Czyste
Powietrze
Do 31.12.2018r. obowiązywał WIBOR 3M + 70 pkt. bazowych. W zakresie karencji
obowiązywały następujące ustalenia: „przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja
w spłacie rat kapitałowych liczona od daty wypłaty pierwszej transzy pożyczki, do daty spłaty
pierwszej raty kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do daty zakończenia realizacji przedsięwzięcia”.
Od 01.01.2019 r. pożyczki udzielane są na następujących zasadach:
- oprocentowanie zmienne pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej niż
2% rocznie,
- okres karencji: „przy udzielaniu pożyczki może być stosowana karencja w spłacie rat
kapitałowych liczona od daty wypłaty ostatniej transzy pożyczki do daty spłaty pierwszej raty
kapitałowej, lecz nie dłuższa niż do 12 miesięcy po zakończeniu realizacji przedsięwzięcia”.

Zapisy Programu nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia 29.07.2019 r.
www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
16. Zmieniono zasady dotyczące kontroli Wnioskodawców/Beneficjentów.

od 01.01. 2019r. obowiązuje zasada:
„NFOŚiGW/wfośigw może dokonać kontroli przedsięwzięć samodzielnie lub poprzez
podmioty zewnętrzne w okresie od dnia złożenia wniosku o dofinansowanie, w trakcie
realizacji oraz w okresie trwałości”.
Wcześniej zakładano, że każdy Wnioskodawca/Beneficjent będzie podlegał kontroli na
miejscu, na etapie po złożeniu wniosku o dofinansowanie a następnie po realizacji zadania.
Obecnie zakłada się, że kontrola na miejscu (po złożeniu wniosku lub/i po zrealizowaniu
przedsięwzięcia) zostanie przeprowadzona na próbie. Wizytacji końcowej podlegać będą
wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w część siłami własnymi i nie mniej niż
15% zadań zakończonych wybranych na podstawie próby określonej według zasad
obowiązujących w WFOŚiGW. Dodatkowo, możliwa jest kontrola przedsięwzięcia w okresie
trwałości (utrzymania projektu) w terminie do 3 lat.
Zapisy Programu nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia 29.07.2019 r.
www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
17. Zmieniono (uproszczono) definicję „gospodarstwa domowego”.
W pierwotnej wersji dokumentacji naboru definicja gospodarstwa domowego brzmiała:
„Gospodarstwo domowe - zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie z osobą
ubiegającą się o dofinansowanie, do których oprócz osoby ubiegającej się o dofinansowanie
zaliczają się:
a) małżonek osoby ubiegającej się o dofinansowanie,
b) rodzice oraz dziadkowie osoby ubiegającej się o dofinansowanie oraz jego małżonka,
c) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, do ukończenia 25. roku życia,
d) dzieci i wnuki osoby ubiegającej się o dofinansowanie, które ukończyły 25. rok życia,
legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą
niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy
albo zasiłek dla opiekuna, o którym mowa w ustawie z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i
wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz. U. z 2016 r. poz. 162 i 972 oraz z 2017 r. poz. 1428),
e) osoby niespokrewnione pozostające w faktycznym związku, wspólnie gospodarujące z
osobą ubiegającą się o dofinansowanie.
Za dziecko lub wnuka wchodzące w skład gospodarstwa domowego uznaje się również
dziecko małżonka, dziecko przysposobione oraz dziecko, w sprawie którego toczy się
postępowanie o przysposobienie, lub dziecko znajdujące się pod opieką prawną.
www.wfos.krakow.pl
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17cd. Zmieniono (uproszczono) definicję „gospodarstwa domowego”.
od 01.01. 2019r. definicja brzmi:
„przez Gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób zamieszkujących razem i wspólnie
utrzymujących się. Osoby samotne utrzymujące się samodzielnie tworzą jednoosobowe
gospodarstwa domowe”.

Zapisy Programu w tej kwestii nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia
29.07.2019 r.
Natomiast skorygowana została Instrukcja wypełniania wniosku o dofinansowanie.
W celu ułatwienia wnioskodawcom dostępu do najczęściej wyszukiwanych informacji, część
instrukcji (poświęcona obliczaniu wysokości dochodu na osobę w gospodarstwie
domowym) została wyodrębniona w formie osobnego dokumentu, pn.: JAK POLICZYĆ
DOCHÓD WE WNIOSKU W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE.
Udostępniono również kalkulatory w plikach xls umożliwiające obliczenie dochodu.
www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie od dnia 1 stycznia 2019r.
18. Doprecyzowano kwestię dochodów uzyskiwanych poza granicami RP:
od 01.01.2019r.:

W przypadku, gdy członek gospodarstwa domowego osiąga dochody poza granicami
Rzeczypospolitej Polskiej, dokonuje się ich przeliczenia na podstawie średniego kursu walut
obcych ogłaszanego przez Narodowy Bank Polski z ostatniego dnia poprzedniego roku, pod
warunkiem, że za okres podatkowy przyjmuje się rok kalendarzowy. W sytuacji, gdy okres
podatkowy jest określany inaczej, przyjmuje się kurs z ostatniego dnia okresu podatkowego.
Do obliczenia średniego rocznego dochodu w gospodarstwie domowym przyjmuje się w ww
przypadku dochody uzyskiwane za granicą Rzeczypospolitej Polskiej, pomniejszone
odpowiednio o zapłacone za granicą Rzeczypospolitej Polskiej: podatek dochodowy oraz
składki na obowiązkowe ubezpieczenie społeczne i obowiązkowe ubezpieczenie zdrowotne.
Przed aktualizacją zasad Programu kwestia ta nie była regulowana w zapisach
dokumentów programowych.
Zapisy Programu nie uległy zmianie w związku z aktualizacją z dnia 29.07.2019 r.
www.wfos.krakow.pl

Zmiany w Programie Czyste Powietrze od 29 lipca 2019 r
19. Zabezpieczenie umowy dotacji
W poprzednich wersjach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze wprowadzony
był wymóg zabezpieczenia umowy dotacji wekslem in blanco z klauzulą bez protestu

Od 29.07.2019 r. Beneficjenci ubiegający się o dotację nie będą musieli składać
weksla in blanco z klauzulą bez protestu, jako zabezpieczenia prawidłowego
wykonania umowy dotacji.
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20. Zmieniono wzór wniosku o dofinansowanie.

Po 01.01.2019 r. w związku ze zmianami w zasadach Programu dostosowano wzór wniosku,
który można było pobrać od dnia 21.01.2019r.
Od 29.07.2019 r. ponownie skorygowano formularz wniosku, tak aby uprościć proces jego
wypełniania przez Wnioskodawcę. Ponadto, w obecnej formie wniosek zawiera warunki
umowy dotacji oraz oświadczenie woli Wnioskodawcy o chęci jej zawarcia, bez
konieczności dodatkowej wizyty w siedzibie wfośigw. Akceptacja wniosku stanowi
związanie umową.

W przypadku podjęcia decyzji w sprawie udzielenia dofinansowania w formie dotacji,
wfośigw przekazuje do wnioskodawcy ze zwrotnym potwierdzeniem odbioru pisemne
oświadczenie o akceptacji oświadczenia wnioskodawcy o woli zawarcia umowy dotacji.
Zobowiązanie wfośigw dotyczące dofinansowania powstaje w dniu doręczenia
wnioskodawcy pisma, w taki sposób, że mógł zapoznać się z jego treścią według reguł z art.
61 § 1 Kodeksu cywilnego. W/w data jest datą zawarcia umowy dotacji.
www.wfos.krakow.pl
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21. Dopuszczono możliwość współfinansowania wydatków
W pierwotnej wersji Program nie dopuszczał możliwości współfinansowania
wydatków.
Od 01.01.2019 r. wprowadzono zapis, że ze środków niniejszego programu nie
można finansować zakresu rzeczowego zrealizowanego z innych środków
publicznych bądź wcześniej zrealizowanego w ramach Programu, w takiej
wysokości, aby łączna kwota dofinansowania przekraczała 100 % kosztów
kwalifikowanych.
Aktualnie zmodyfikowano zapis w następujący sposób: ze środków niniejszego
programu nie można finansować zakresu rzeczowego wcześniej zrealizowanego w ramach
Programu, a także zrealizowanego z innych środków publicznych w takiej wysokości, aby
łączna kwota dofinansowania przekraczała 100 % kosztów kwalifikowanych. Przy liczeniu
intensywności dofinansowania uwzględnia się możliwości skorzystania przez
wnioskodawców z ulgi termomodernizacyjnej wprowadzonej ustawą z dnia 9 listopada
2018 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych oraz ustawy o
zryczałtowanym
www.wfos.krakow.pl podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby

Zmiany w Programie
. do wniosku
22. Zmianie uległy załączniki do programu oraz załączniki
Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych wnioskodawcy
i członków gospodarstwa domowego oraz zgoda współwłaścicieli i współmałżonka na
realizacje inwestycji zostały uwzględnione w formularzu wniosku, a nie w odrębnym
dokumentach, tak jak to było dotychczas.
W przypadku chęci skorzystania z pożyczki, wymagane jest podpisanie odrębnej umowy
regulującej kwestie związane z jej obsługą.
Zmienione zostały wzory dokumentów służących do rozliczenia umowy: wniosku
o płatność, protokół odbioru robót wykonawcy oraz protokół końcowy. Zmiany mają
charakter dostosowujący je do zmian dokumentów głównych.
Aby przygotować się do złożenia wniosku o płatność należy sięgnąć do załącznika pn.
„Dokumenty niezbędne do rozliczenia inwestycji w ramach Programu Priorytetowego
Czyste Powietrze”, w którym ujęto wszystkie dokumenty niezbędne do prawidłowego
rozliczenia inwestycji.
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.
23. Wprowadzono możliwość dzielenia zakresu rzeczowego na kilka wniosków
Od dnia 01.01.2019 r. Wnioskodawca, może złożyć więcej niż jeden wniosek
na budynek/ lokal mieszkalny z wydzieloną księgą wieczystą, ale o innym
zakresie rzeczowym. Pierwszy wniosek o dofinansowanie musi w ramach
przedsięwzięcia obejmować wymianę źródła ciepła na paliwo stałe na źródło/a
ciepła spełniające wymagania Programu, chyba że istniejące źródło/a ciepła
spełnia/ją wymagania określone w Programie.
W ww przypadku ocena kolejnego wniosku odbywa się po zrealizowaniu i zakończeniu
przedsięwzięcia zawartego we wcześniejszym wniosku
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Przygotuj wniosek za pomocą Portalu Beneficjenta !
https://www.wfos.krakow.pl/portalbeneficjenta/
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Skontaktuj się z nami !

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Krakowie:
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
www.wfosigw.krakow.pl
e-mail: biuro@wfos.krakow.pl

Oddziały zamiejscowe:
Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52 pok. 203
33-300 Nowy Sącz

Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter
32-200 Miechów

Tarnów
al. Solidarności 5-9 pok.404
33-100 Tarnów

Oświęcim
ul. Górnickiego 1
32-600 Oświęcim

www.wfos.krakow.pl

Godziny pracy oddziałów zamiejscowych:
wtorek 800-1700,
piątek 800-1500

Dziękuję za uwagę
Justyna Jesionek – Kierownik Zespołu
Doradców Energetycznych
Tel. 785 855 937
e-mail: justyna.jesionek@wfos.krakow.pl
e-mail: doradztwo@wfos.krakow.pl
https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl
ul. Kanonicza 12
31-002 Kraków
tel.: 12 422 94 90
faks: 12 422 30 46
www.wfos.krakow.pl
biuro@wfos.krakow.pl
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