
Zobacz, jak razem z Vaillant
i rządowym programem „Czyste Powietrze” możesz zdobyć 

dofinansowanie na nowoczesne i bezpieczne dla zdrowia 
ogrzewanie domu! 

Oczyść atmosferę
razem z Vaillant
Skorzystaj z programu „Czyste Powietrze”

Chroń środowisko!

Dbaj o zdrowie!

Oszczędzaj na ogrzewaniu!



Czym jest program „Czyste Powietrze”?

Dlaczego warto wziąć udział w programie „Czyste Powietrze”?

Jak skorzystać z programu „Czyste Powietrze”?

 Dokumenty i dane niezbędne do złożenia wniosku

 Wypełnianie wniosku o udział w programie

 Złożenie i rozpatrzenie wniosku

W jakie technologie warto zainwestować?

To maksymalna wysokość dotacji, jaką możesz uzyskać dzięki rządowemu programowi „Czyste Powietrze”, 

jeśli zdecydujesz się również na system fotowoltaiczny. Zakłada on dofinansowanie wymiany źródła ciepła 

i termomodernizację już istniejących budynków jednorodzinnych w całym kraju. Dzięki temu poradnikowi 

dowiesz się, jak skorzystać z programu, na co możesz otrzymać dotacje oraz w jaki sposób sprawić,  

by ogrzewanie Twojego domu było przyjazne środowisku.

Wspieramy program
„Czyste Powietrze”
Nawet 37 000 złotych

Spis treści

Chcesz wymienić
stare urządzenie
na nowe?

Zapoznaj się
z naszym poradnikiem!

Wypełnij wniosek
o dofinansowanie

Ciesz się nowym,
oszczędnym
i ekologicznym 
sprzętem!



Czym jest program
„Czyste Powietrze”?

„Czyste Powietrze” to rządowa inicjatywa 
mająca na celu zmniejszenie emisji zanieczyszczeń,
które trafiają do atmosfery na skutek nieefektywnego 
i przestarzałego ogrzewania gospodarstw domowych.

• wymianę starych źródeł ciepła oraz zakup i montaż nowych 

źródeł ciepła spełniających wymagania programu,

• montaż lub modernizację instalacji centralnego ogrzewania 

i ciepłej wody użytkowej,

• zakup i instalację odnawialnych źródeł energii (kolektorów słonecznych i instalacji fotowoltaicznej),

• zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskaniem ciepła.

ROZDZIAŁ 1

Tyle rząd przeznaczy  
na realizację programu  

„Czyste Powietrze”.

Maksymalna kwota dotacji
na termomodernizację budynku 

i założenie mikroinstalacji 
fotowoltaicznej.

Z programu możesz skorzystać
do końca 2029 roku.

Dzięki uczestnictwu w programie 
możesz otrzymać dofinansowanie 
na m.in:

Program jest skierowany do właścicieli i współwłaścicieli wybudowanych domów oraz wyodrębnionych 

lokali w zabudowie jednorodzinnej, bliźniaczej i szeregowej. Dotacje są przyznawane na przedsięwzięcia 

rozpoczęte i zakończone, ale nie obejmują budynków nowo wybudowanych.

miliardy
PLN

tysięcy
PLN

103 37

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Dlaczego warto 
skorzystać z programu 
„Czyste Powietrze”? 

ROZDZIAŁ 2

Co możesz zyskać dzięki udziałowi 
w programie „Czyste Powietrze? 

Dla Twojego zdrowia: Dla Twojego portfela:

Wyniki badań przeprowadzanych przez Główny Inspektorat Ochrony Środowiska są jednoznaczne  

– większość smogu i pozostałych zanieczyszczeń powietrza pochodzi z emisji związanej 

z indywidualnym ogrzewaniem gospodarstw domowych. Zanieczyszczenia te wywołują liczne  

choroby, np. wieńcową, Alzheimera, zapalenie płuc, astmę, a nawet nowotwory.

Aby pomóc ograniczyć zanieczyszczenia, rząd wprowadził 

program „Czyste Powietrze”, dzięki któremu możesz 

otrzymać dofinansowanie na termomodernizację 

budynku oraz wymianę urządzeń grzewczych. 

Dzięki programowi „Czyste Powietrze” 

oraz urządzeniom Vaillant pozytywnie  

wpłyniesz na swoje zdrowie i jednocześnie  

zaoszczędzisz na ogrzewaniu.

Oddychanie przez rok 

powietrzem zanieczyszczonym 

za sprawą niskiej emisji można 

porównać do wypalenia przeszło 

10 000 papierosów!

lepszą jakość powietrza 
w Twojej okolicy

komfort cieplny w domu

niższe rachunki za ogrzewanie

dofinansowanie na zakup 
i instalację urządzenia grzewczego

wyższą wartość nieruchomości 
po termomodernizacji

spadek ryzyka
wystąpienia chorób

10 tys.
papierosów

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


ROZDZIAŁ 2

kotły na pellet drzewny 

do 12 tys. zł

kotły na węgiel 
o klasie efektywności 
energetycznej min. B

(dotacja przyznawana
do 31 grudnia 2021 roku).

system ogrzewania  
elektrycznego

do 3 000 zł 
/ 6 000 zł

kotłownie gazowe

do 6 750 zł 
/ 11 250 zł

podłączenie do sieci 
ciepłowniczej 

wraz z przyłączem

do 10 000 zł 
/ 15 000 zł

audyt energetyczny 
budynku przed realizacją 

przedsięwzięcia

do 1 tys. zł
dokumentacja projektowa 
związana z przebudową 
konstrukcji dachu pod 

ocieplenie, modernizacją 
instalacji wewnętrznej 
c.o. lub c.w.u., wymianą 

źródła ciepła i wentylacją 
mechaniczną 

z odzyskiem ciepła

do 600 zł 
/ 1 200 zł

wentylacja mechaniczna 
wraz z odzyskiem ciepła

do 5 000 zł 
/ 10 000 zł

Dowiedz się więcej o dofinansowaniu na wymianę urządzenia grzewczego    >

kotły gazowe 
kondensacyjne, olejowe, 
system odprowadzania 

spalin, zbiornik na gaz/olej 

do 4 500 zł 
/ 9 000 zł

mikroinstalacja 
fotowoltaiczna

do 5 tys. zł

Ile środków możesz  
pozyskać z programu  
„Czyste Powietrze”?*

*podane kwoty dotyczą maksymalnych
  dotacji na dane przedsięwzięcie dla    
  podstawowego i podwyższonego poziomu    
  dofinansowania.

instalacje centralnego 
ogrzewania oraz ciepłej 

wody użytkowej 
(w tym kolektory słoneczne 

i pompy ciepła do c.w.u.)  

do 4 500 zł 
/ 9 000 zł

do 3 000 zł 
/ 6 000 zł

pompy ciepła powietrzne

do 13 500 zł 
/ 18 000 zł

gruntowe pompy ciepła 
o podwyższonej klasie 

efektywności energetycznej   

do 20 250 zł 
/ 27 000 zł

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/czyste-powietrze/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Jak skorzystać z programu 
„Czyste Powietrze”?

ROZDZIAŁ 3

Prawidłowo wypełniony 
wniosek o dotację

Wniosek o dotację Wniosek
o kredyt bankowy
(składany w banku) 

 

Zaświadczenie wydawane przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, 

właściwego ze względu na adres 
zamieszkania wnioskodawcy.

(dokumenty złożone w WFOŚIGW)

Aby wziąć udział w programie „Czyste Powietrze”, należy skompletować niezbędne dokumenty oraz wypełnić 

wniosek dostępny na Portalu Beneficjenta.

Przygotowaliśmy dla Ciebie poradnik, który przeprowadzi Cię przez kolejne etapy kompletowania 

dokumentacji oraz składania wniosku.

Dofinansowanie
w formie dotacji:

Dofinansowanie
w formie dotacji
z częściową spłatą
pożyczki:

Etap 1.
Dokumenty i dane niezbędne do złożenia wniosku

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Jak skorzystać z programu 
„Czyste Powietrze”?

ROZDZIAŁ 3

Sekcja A 
Tutaj należy podać dane osobowe 
wnioskodawcy i termin rozpoczęcia 
inwestycji

Sekcja B 
Zawiera szczegółowy plan termomodernizacji 
(np. wybrane urządzenie grzewcze) oraz 
najważniejsze dane dotyczące domu  
i działki, np. nr księgi wieczystej

Sekcja C 
Tu wpisz informacje o wysokości i rodzaju 
dochodów każdego z domowników

Sekcja D 
Podsumowanie kosztów i sposób 
finansowania inwestycji (generowane 
automatycznie)

Sekcja E 
Oświadczenia, z którymi należy  
zapoznać się przed złożeniem wniosku

Sekcja F 
Umożliwia załączenie dodatkowych 
dokumentów, np. oświadczeń  
o dochodach i audytu energetycznego

Sekcja G 
Miejsce na wpisanie daty złożenia wniosku 
i czytelny podpis wnioskodawcy

Etap 2.
Wypełnianie wniosku o udział w programie

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Jak skorzystać z programu 
„Czyste Powietrze”?

ROZDZIAŁ 3

Zielone pola 
należy wypełnić 
samodzielnie lub 
wybrać jedną 
z dostępnych opcji.

Zarejestruj się na Portalu 
Beneficjenta (system jest dostępny 

na stronach WFOŚiGW) Zgromadź niezbędne 
dane i dokumenty

Wypełnij wniosek 
i załącz do niego 

potrzebne dokumenty

Przeczytaj szczegółową instrukcję wypełniania wniosku   >

Prześlij dokument  
do weryfikacji.  

Popraw ewentualne błędy

Zapisz i podpisz 
wniosek

Czerwone pole
wskazuje na błąd, który 
należy poprawić.

Szare pola
są widoczne tylko  
do odczytu.

Niebieskie pola
uzupełniają się 
automatycznie 
na podstawie 
wprowadzonych  
danych.

Zwróć uwagę na kolor pól we wniosku!

Jak złożyć wniosek krok po kroku?

4

1

3

2

5

http://wfosigw.olsztyn.pl/wp-content/uploads/2018/09/instrukcja-krok-po-kroku-aplikowanie-o-dofinansowanie-w-ramach-programu-Czyste-powietrze.pdf
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Jak skorzystać z programu 
„Czyste Powietrze”?

ROZDZIAŁ 3

Etap 3.
Złożenie i rozpatrzenie wniosku

Jak możesz złożyć wniosek o udział w programie?

Elektronicznie 
na Portalu Beneficjenta  

ub przez gov.pl (od czerwca 
2020 r.), pod warunkiem 

posiadania kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego.

tyle czasu ma WFOŚiGW 
na rozpatrzenie Twojego 

wniosku o dotację

30 dni
 roboczych

15 dni
 roboczych

Zakwalifikowałeś się do programu? 
Teraz wystarczy, że podpiszesz umowę z WFOŚiGW po otrzymaniu stosownego wezwania, w którym znajdziesz informację  

o terminie spotkania. Czas od złożenia wniosku o dofinansowanie do realizacji przedsięwzięcia zależy od poziomu dotacji.  
Dla podstawowego i podwyższonego poziomu wynosi 30 miesięcy, dla najwyższego wynosi 36 miesięcy, natomiast dla dotacji  

na częściową spłatę kredytu oraz prefinansowanie wynosi 18 miesięcy.

Możesz również przedłużyć czas realizacji inwestycji o kolejne 6 miesięcy, jeśli z przyczyn niezależnych 
od Ciebie prace zostały wstrzymane. Taką sytuacją jest również wydłużony czas oczekiwania na pompę ciepła. Ze względu na duże 
zapotrzebowanie na te urządzenia, ich dostępność na rynku jest znacznie mniejsza. W takim wypadku złóż wniosek o przedłużenie 

terminu do WFOŚiGW.

tyle czasu ma WFOŚiGW 
na rozpatrzenie Twojego wniosku 

o dotację z przeznaczeniem 
na częściową spłatę kapitału 

kredytu bankowego. 

Listownie 
na adres WFOŚiGW właściwego  

dla terenu inwestycji.

Osobiście 
w lokalnym WFOŚiGW , 

za pośrednictwem gmin lub 
w odpowiednim banku 

w godzinach funkcjonowania 
placówki.

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Jak skorzystać z programu 
„Czyste Powietrze”?

ROZDZIAŁ 3

Dotacja zostanie wypłacona przez WFOŚIGW 
w całości lub w maksymalnie trzech częściach 

po przedstawieniu przez beneficjenta 
dokumentów wskazanych w umowie 

o dofinansowanie, potwierdzających zrealizowanie 
przedsięwzięcia w całości lub części, na rachunek 
bankowy wykonawcy lub na rachunek bankowy 

beneficjenta w terminie 30 dni.

Wszystkie środki dotacyjne są wypłacane  tylko w formie refundacji   — jako zwrot poniesionych kosztów.

Jeśli w trakcie prac termomodernizacyjnych zdecydujesz się na montaż innego urządzenia 
grzewczego niż wskazałeś we wniosku, będziesz musiał zaktualizować swoje dane na Portalu 

Beneficjenta. Pamiętaj jednak,  że każda zmiana może wydłużyć późniejszy proces uzyskania 
dotacji lub pożyczki.

Jeśli działka posiada dostęp do sieci gazowej, montaż kotłów na węgiel nie będzie możliwy.

Te linki mogą Ci się przydać: 

Obowiązujący Program „Czyste Powietrze” 
— strona Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej

Kalkulator dotacji — narzędzie pomocnicze 
do planowania dofinansowani

Lista urządzeń i materiałów spełniających 
wymagania techniczne określone w programie 
Czyste Powietrze 

Polski Alarm Smogowy

Jak zostaną
wypłacone środki?

Przeczytaj więcej o etapach udziału  
w programie „Czyste Powietrze” >

http://nfosigw.gov.pl/czyste-powietrze/obwiazujacy-program-czyste-powietrze-/
http://www.czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji/
https://lista-zum.ios.edu.pl/
https://www.polskialarmsmogowy.pl/polski-alarm-smogowy.html
http://nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/1712/22/3/nowa_wersja_programu_czyste_powietrze_.pdf
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


W jakie technologie  
warto zainwestować?

ROZDZIAŁ 4

Program „Czyste Powietrze” oferuje dofinansowanie w formie dotacji lub pożyczki na zakup i montaż 
nowoczesnych urządzeń grzewczych. Wśród nich najpopularniejsze są kotły gazowe kondensacyjne  
i pompy ciepła. Ten system możesz rozbudować o panele fotowoltaiczne i urządzenia do rekuperacji,  
aby obniżyć rachunki za ogrzewanie oraz zmniejszysz emisję spalin. 

Kotły kondensacyjne

Kotły kondensacyjne to nowoczesne urządzenia napę-
dzane gazem lub olejem opałowym, dzięki którym tanio 
i efektywnie ogrzejesz dom oraz wodę użytkową. Dzięki 
szerokiej ofercie dodatkowych akcesoriów i systemów 
możesz zautomatyzować pracę kotła, aby ogrzewał wodę 
i dom tylko,gdy tego potrzebujesz. To skutkuje dodatko-
wymi oszczędnościami oraz zmniejsza wpływ Twojego 
domu na otaczającą go przyrodę. 

Kocioł gazowy kondensacyjny ecoTEC plus VC

Pompy ciepła

Pompa ciepła pobiera energię cieplną z otoczenia  
(np. gruntu, wody lub powietrza) i oddaje je, ogrzewając 
wnętrze domu lub wodę użytkową. Instalacja pompy 
ciepła daje gwarancję szybkiego zwrotu inwestycji (5—7 
lat) oraz trwałości — te konstrukcje są wyjątkowo żywotne 
i można je eksploatować nawet kilkadziesiąt lat. 

Pompa ciepła aroTHERM Split

Kolektory słoneczne

Oszczędny, wysokowydajny system, 
który umożliwia komfortowe 
i ekologiczne podgrzewanie wody  
za pomocą energii słonecznej.

Kolektor słoneczny próżniowy 
auroTHERM

System fotowoltaiczny

Przetwarza energię słoneczną 
w elektryczną w bezgłośny 
i ekologiczny sposób.  
Nie powoduje emisji spalin.

System fotowoltaiczny auroPOWER

Rekuperacja

Energooszczędny i wydajny system, 
który zapewnia odpowiednią 
wentylację bez względu na warunki 
pogodowe. Chłodzi i oczyszcza 
powietrze w domu.

System wentylacji recoVAIR VAR

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/ecotec-plus-vc-1216.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arotherm-split-50880.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/ecotec-plus-vc-1216.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/arotherm-split-50880.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/aurotherm-exclusiv-570-i-vtk-1140-1345.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/aurotherm-exclusiv-570-i-vtk-1140-1345.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/auropower-system-fotowoltaiczny-50688.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/recovair-var-845.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/aurotherm-exclusiv-570-i-vtk-1140-1345.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/auropower-system-fotowoltaiczny-50688.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/recovair-var-845.html?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Potrzebujesz  
pomocy związanej  
z „Czystym Powietrzem”? 
Skontaktuj się z nami!

ROZDZIAŁ 4

Chcesz dokonać termomodernizacji budynku lub 
wyposażyć swój nowy dom w systemy ogrzewania 
przyjazne dla zdrowia i środowiska? To proste! 

 
Musisz wykonać tylko kilka kroków:

1.  Skontaktuj się z najbliższym instalatorem Vaillant.

2.  Korzystając z jego wytycznych, zbadaj stan 
budynku lub budowy i określ swoje potrzeby.

3.  Wypełnij i złóż wniosek o dofinansowanie.

4.  Podpisz umowę o dofinansowanie.

5.  Z pomocą partnera Vaillant zamów  
i zainstaluj produkty objęte programem. 

6.  Żyj w budynku ekologicznym  
i przyjaznym zdrowiu domowników!

Pamiętaj, oprócz dofinansowania z programu „Czyste Powietrze” możesz również skorzystać z innych 
form pomocy, takich jak ulga termomodernizacyjna i lokalne programy antysmogowe. 

Co poza programem Czyste Powietrze?

Chcesz skorzystać z programu „Czyste Powietrze”, 
ale nie masz czasu na przestudiowanie wszystkich 
warunków i procedur? Partnerzy Vaillant są do 
Twojej dyspozycji! 

Specjalnie dla Ciebie:

⬤ wykonają projekt modernizacji instalacji grzewczej,

⬤ stworzą kosztorys przedsięwzięcia,

⬤  udzielą porad technicznych i dobiorą produkty 
potrzebne do termomodernizacji.

Skorzystaj z ich fachowej wiedzy i bez trudu 
zdobądź środki na nowoczesne ogrzewanie! 

Dowiedz się więcej o uldze  
termomodernizacyjnej >

Dowiedz się więcej o lokalnych  
programach antysmogowych

>

ZNAJDŹ PARTNERA VAILLANT  
I SKORZYSTAJ Z JEGO POMOCY

>

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/poradnik/pokonaj-smog/ulga-termomodernizacyjna/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/porady-i-wiedza/poradnik/pokonaj-smog/lokalne-programy-antysmogowe/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/kontakt/sprzedaz-i-serwis/autoryzowany-instalator-serwis/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze


Masz pytania dotyczące produktów objętych  
programem „Czyste Powietrze”?  

Skontaktuj się z nami

www.vaillant.pl

Znajdź nas w swojej okolicy  > Zadzwoń do nas    > Napisz do nas    >

Zobacz więcej produktów 
Vaillant, które mogą 
ułatwić Ci życie

Pompy ciepła

Urządzenia gazowe

Fotowoltaika

Rekuperacja

https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/kontakt/sprzedaz-i-serwis/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/kontakt/dane-kontaktowe/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/kontakt/formularze-kontaktowe/
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/pompy-ciepla/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/urzadzenia-gazowe/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/fotowoltaika/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/rekuperacja/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/rekuperacja/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/fotowoltaika/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/pompy-ciepla/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
https://www.vaillant.pl/klienci-indywidualni/produkty-i-systemy/grupy-produktowe/urzadzenia-gazowe/?utm_source=ebook&utm_medium=czystepowietrze
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