
www.wfos.krakow.pl

I. Program rządowy „Czyste Powietrze

Program priorytetowy 
Czyste powietrze

projekt realizowany we 
współpracy Ministerstwa 
Środowiska i partnerów
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Źródła finansowania Programu 
priorytetowego „Czyste Powietrze”

Środki NFOŚiGW
▪ Środki WFOŚiGW

▪ Środki inne np. BOŚ Bank
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Cel Programu oraz formy dofinansowania

Cel programu

Forma 
dofinansowania

Poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie 
emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery                    
z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych 
lub uniknięcie emisji zanieczyszczeń powietrza, 
pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych. 

• Dotacja i /lub
• Pożyczka
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Beneficjenci Programu

Kto może 
ubiegać się           
o wsparcie? 

▪ Osoby fizyczne będące właścicielami/współwłaścicielami 
jednorodzinnego budynku mieszkalnego, lub wydzielonego 
w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego                  
z wyodrębnioną księgą wieczystą.

▪ 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.
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Definicje

Jednorodzinny budynek mieszkalny - zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane
(tj. Dz.U. z 2018 r. poz.1202, z późn. zm.), to budynek wolnostojący albo budynek w zabudowie
bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, służący zaspokajaniu potrzeb mieszkaniowych, stanowiący
konstrukcyjnie samodzielną całość, w którym dopuszcza się wydzielenie nie więcej niż dwóch lokali
mieszkalnych albo jednego lokalu mieszkalnego i lokalu użytkowego o powierzchni całkowitej
nieprzekraczającej 30% tej budynku.

Budynek istniejący - budynek oddany do użytkowania.

Budynek nowo budowany – budynek, dla którego została uzyskana
zgoda na rozpoczęcie budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami
Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tj. Dz.U. z 2018 r.
poz.1202, z późn. zm.) i który nie został jeszcze przekazany
lub zgłoszony do użytkowania.



www.wfos.krakow.pl

Zakres termomodernizacji
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Warunki dofinansowania –
aspekty finansowe

• Maksymalne koszty kwalifikowane, od których jest liczona wysokość dotacji – 53 tys. zł;

• Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia – 7 tys. zł;

• Zmienne oprocentowanie pożyczki wynosi WIBOR 12M + 70 pkt bazowych i nie mniej 
niż 2% rocznie, przy czym ustalenie wysokości oprocentowania następuje w cyklu 
rocznym; 

• Planowany okres spłaty pożyczki: do 15 lat;

• Możliwa karencja (zwłoka) w spłacie: 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. Karencja w spłacie pożyczki wlicza się w okres spłaty pożyczki;

• Udział powierzchni, na której prowadzona jest działalność gospodarcza, w całkowitej 
ogrzewanej powierzchni budynku, pomniejsza koszt kwalifikowany przedsięwzięcia.
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Czas realizacji inwestycji 

▪ Okres realizacji przedsięwzięcia: do 24 miesięcy od daty zawarcia umowy 
o dofinansowanie, lecz nie później niż do 30.06.2029 r.

▪ Realizacja  przedsięwzięcia może nastąpić:

- po 01.01.2018 r. lecz nie wcześniej, niż 12 miesięcy przed dniem złożenia wniosku                 
o dofinansowanie dla wniosków złożonych do 30.06.2019r. Przedsięwzięcie nie 
może zostać zakończone przed dniem złożenia wniosku o dofinansowanie; data 
zakończenia realizacji będzie potwierdzona w ostatnim protokole odbioru robót 
wykonawcy lub w protokole końcowym w przypadku przeprowadzenia kontroli 
przedstawiciela WFOŚiGW. 

- nie wcześniej niż złożenie  wniosku o dofinansowanie , jeśli wniosek jest składany              
od 01.07.2019 r. z wyłączeniem dokumentacji projektowej i audytu 
energetycznego, które mogą być wykonane wcześniej



www.wfos.krakow.pl

Rodzaje przedsięwzięć 
dla budynków istniejących

* wymiana lub montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwa, 
gdy podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie jest 
możliwe lub nie jest uzasadnione ekonomicznie

**warunkiem montażu kotła na węgiel jest brak możliwości 
podłączenia lub brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do 
sieci dystrybucji gazu. 

Pozwolenie na budowę 
wydane do 15.12.2002 r., 

Pozwolenie na budowę 
wydane po 15.12.2002 r.

źródło ciepła 
jest stare, 

niespełniające 
wymagań 
programu

źródło 
ciepła jest 

nowe, 
spełniające 
wymagania 
programu

źródło ciepła 
jest stare, 

niespełniają
ce wymagań 

programu

źródło 
ciepła jest 

nowe, 
spełniające 
wymagania 
programu

Wymiana źródła ciepła*, ** na spełniające warunki 
programu wraz z przyłączami

X X

Docieplanie ścian zewnętrznych i wewnętrznych 
budynku oddzielających pomieszczenia ogrzewane od 
środowiska zewnętrznego lub pomieszczeń 
nieogrzewanych 

X X X

Wymiana stolarki zewnętrznej (okien, drzwi 
garażowych)

X X X

Montaż lub modernizacja instalacji wewnętrznych 
centralnego ogrzewania  i ciepłej wody użytkowej

X X X

Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: 
kolektory słoneczne; mikroinstalacja fotowoltaiczna
Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 
100% kosztów

X X X X

Montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła X X X
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Rodzaje przedsięwzięć dla budynków 
nowobudowanych

* montaż indywidualnego źródła ciepła jest możliwa, gdy podłączenie do sieci
ciepłowniczej na danym obszarze nie jest możliwe lub nie jest uzasadnione
ekonomicznie,
** warunkiem montażu kotła na węgiel jest brak możliwości podłączenia lub
brak uzasadnienia ekonomicznego podłączenia do sieci dystrybucji gazu.
*** wydatki poniesione na źródło ciepła są kwalifikowane pod warunkiem ich
poniesienia do 31 grudnia 2019r., czyli wejścia w życie przepisów określonych
w środkach wykonawczych do Dyrektywy 2009/125/WE z dnia 21.10.2009
(ekoprojektu)!
****Warunkiem kwalifikowania wydatków poniesionych na zakup i montaż
źródła ciepła jest że to aby, w budynku spełnione były wymagania efektywności
energetycznej dla przegród budowlanych obowiązujących od 31 grudnia 2020
roku (tzw. WT2021)!

Budynek nowo budowany

Brak źródła 
ciepła

Istniejące 
źródło ciepła 

spełnia 
wymagania 
programu

Zakup i montaż źródła ciepła*,**,***,**** spełniającego warunki 
programu wraz z przyłączami

X

Zastosowanie instalacji odnawialnych źródeł energii: kolektory 
słoneczne;
mikroinstalacja fotowoltaiczna
Uwaga: dofinansowanie jedynie w formie pożyczki do 100% 
kosztów kwalifikowanych 

X X

Zakup i montaż wentylacji mechanicznej wraz z odzyskaniem ciepła 
X X
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Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka

Maksymalny 
jednostkowy koszt 
kwalifikowany na

jeden budynek

audyt energetyczny budynku przed realizacją przedsięwzięcia szt. do 1000 zł

dokumentacja projektowa związana z modernizacją, przebudową 
dachu (części konstrukcyjnych dachu)
wraz z dociepleniem

szt. do 1000 zł

dokumentacja projektowa modernizacji instalacji wewnętrznych oraz 
wymiany źródła ciepła

szt. do 1000 zł

ekspertyza ornitologiczna i chiropterologiczna szt. do 500 zł

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka

Maksymalny 
jednostkowy 

koszt 
kwalifikowany

docieplenie przegród budowlanych oraz uzasadnione prace 
towarzyszące 

m2 powierzchni 
przegrody

do 150 zł

wymiana stolarki zewnętrznej, w tym: okien, okien połaciowych, 
drzwi balkonowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych

m2 powierzchni do 700 zł

wymiana drzwi zewnętrznych/bram garażowych m2 powierzchni do 2000 zł

Maksymalny koszt kwalifikowany pojedynczego 
elementu przedsięwzięcia (1*/3) 

* koszty przekraczające wartości w tabelach
stanowią koszty niekwalifikowane 
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Maksymalny koszt kwalifikowany 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (2/3) 

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka

Maksymalny 
jednostkowy koszt 
kwalifikowany na 

jeden budynek

węzeł cieplny z programatorem temperatury zestaw do 10 000 zł

kotły na paliwo stałe (biomasa pochodzenia leśnego lub rolniczego) wraz z 
systemem odprowadzania spalin

zestaw do 20 000 zł

kotły na paliwo stałe (węgiel gruby, średni, miałowy) wraz z systemem 
odprowadzania spalin

zestaw do 10 000 zł

materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego zestaw do 10 000 zł

kotły gazowe, olejowe kondensacyjne ze sterowaniem, armaturą 
zabezpieczającą i regulującą, układem doprowadzenia powietrza i 
odprowadzenia spalin, zbiornikiem na gaz/olej

zestaw do 15 000 zł

pompy ciepła ( powietrze/woda, powietrze/powietrze) wraz z osprzętem zestaw do 30 000 zł

pompy ciepła ( grunt/woda, woda/woda) wraz z osprzętem zestaw do 45 000 zł
materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej

zestaw do 15 000 zł

wentylacja mechaniczna wraz z odzyskiem ciepła zestaw do 10 000 zł
kolektory słoneczne z osprzętem zestaw do 8 000 zł

ogniwo fotowoltaiczne z osprzętem** zestaw do 30 000 zł
(**) Koszt kwalifikowany instalacji za 1KWp wynosi maksymalnie 6000 zł. 
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Maksymalny koszt kwalifikowany 
pojedynczego elementu przedsięwzięcia (3/3) 

Nazwa elementu przedsięwzięcia Jednostka
Maksymalny jednostkowy 

koszt kwalifikowany na jeden 
budynek

przyłącza i instalacja wewnętrzna gazowa/olejowa (***) zestaw do 5 000 zł

przyłącze cieplne (***) zestaw do 10 000 zł

przyłącze i instalacje wewnętrzne elektroenergetyczne 
(****)

zestaw do 8 000 zł

(***) tylko w przypadku podłączenia nowego źródła 
(****) z wyłączeniem kosztu ponoszonego przez operatora sieci dystrybucyjnej w przypadku mikroinstalacji PV
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Intensywność dofinansowania

1. Program i ulga termomodernizacyjna wprowadzona Ustawą 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) są dwoma
instrumentami wsparcia finansowego, mającymi na celu poprawę efektywności energetycznej
i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń do atmosfery.

2. Koszty mikroinstalacji fotowoltaicznej i kolektorów słonecznych mogą zostać dofinansowane w 100%
wyłącznie w formie pożyczki.

3. Intensywność dofinansowania dotacyjnego jest określona na podstawie średniego miesięcznego
dochodu na osobę w gospodarstwie domowym wnioskodawcy. Kwota ta jest określona we wniosku
o dofinansowanie; zmiana kwoty miesięcznego dochodu w trakcie oceny wniosku lub w trakcie realizacji
przedsięwzięcia nie wpływa na zmianę intensywności dofinansowania.

4. Przez Gospodarstwo domowe rozumie się zespół osób gospodarujących i zamieszkujących wspólnie
z osobą ubiegającą się o dofinansowanie – szczegóły znajdują się w instrukcji wypełniania wniosku

5. Maksymalna kwota kosztu kwalifikowanego do wyliczenia wielkości dotacji wynosi 53 tys. zł.
6. W tabelach nr 1 i nr 2 wskazano intensywność dofinansowania z uwzględnieniem możliwości

skorzystania przez Wnioskodawców z ulgi termomodernizacyjnej.



www.wfos.krakow.pl

Intensywność dofinansowania – tabela 1 

Grupa
Kwota miesięcznego 
dochodu / osoba w 

PLN

Dotacja

(procent kosztów 
kwalifikowanych 

przewidzianych do 
wsparcia dotacyjnego)

Pożyczka

uzupełnienie do 
wartości dotacji

pozostałe koszty 
kwalifikowane

1 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 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%

Tabela dotyczy wnioskodawców, 
którzy nie mogą skorzystać 
z ulgi termomodernizacyjnej,             
w szczególności
- wnioskodawców, których 

dochody nie podlegają 
opodatkowaniu na 
podstawie przepisów 
o podatku dochodowym 
od osób fizycznych: 
wymienione w art. 3 pkt 1 
lit. c ustawy  o świa-
dczeniach rodzinnych 
(Dz. U. z 2017 r. poz. 1952, 
z późn. zm.)

- wnioskodawców korzysta-
jących z dofinansowania 
dotyczącego nowo -
budowanych budynków 
jednorodzinnych.
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Intensywność dofinansowania – tabela 2 

Grupa 

Kwota 
miesięczneg
o dochodu / 

osoba w 
PLN

Dota-
cja

Pożyczka

uzupełnienie 
do wartości 

dotacji

pozostałe 
koszty 

kwalifikowa
ne

Kwota 
rocznego 
dochodu 

wnioskodawcy
W PLN

1 2 3 4 5 6

I do 600 do 90% do 10% do 100%

Nie dotyczy

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%

VII powyżej 1 600

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 zł

1. Tabela dotyczy wnioskodawców, 
którzy rozliczając się indywidualnie 
lub wspólnie z małżonkiem, będą 
mogli skorzystać z ulgi termomo-
dernizacyjnej na zasadach określonych 
w ustawie z dnia 9 listopada 2018 r. 
o zmianie ustawy o podatku dochodo-
wym od osób fizycznych oraz ustawy
o zryczałtowanym podatku dochodo-
wym od niektórych przychodów 
osiąganych przez osoby fizyczne
(Dz. U. z 2018 r. poz. 2246).

2. Dla Wnioskodawców, których średni 
miesięczny dochód na osobę w gospo-
darstwie domowym kwalifikuje do 
Grupy VII, intensywność dofinansowa-
nia jest uzależniona dodatkowo od 
osiągniętego przez Wnioskodawcę lub 
Wnioskodawcę i małżonka (w przypa-
dku wspólnego rozliczenia)  rocznego 
dochodu stanowiącego podstawę do 
opodatkowania za wskazany rok 
podatkowy poprzedzający datę złoże-
nia wniosku.  
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Ważne informacje

▪ Przedsięwzięcie nie może być realizowane w budynkach wykorzystywanych sezonowo (np. domki 
letniskowe).

▪ Nowo montowane kotły na paliwo stałe (biomasę/węgiel ) muszą spełniać wymogi rozporządzenia 
Komisji (UE) 2015/1189 (ekoprojekt).

▪ Finansowane z Programu kotły na paliwa gazowe i olej opałowy,  do celów grzewczych muszą spełniać 
wymogi klasy efektywności energetycznej  minimum A

▪ Finansowane z Programu pompy ciepła do celów grzewczych muszą spełniać wymogi klasy 
efektywności energetycznej minimum A+

▪ Zmodernizowane przegrody zewnętrzne (ściany, okna, drzwi) muszą spełniać normy określone              
w Warunkach Technicznych, obowiązujących od 31.12.2020 r.

▪ Koszty poniesione na przedsięwzięcie w lokalu mieszkalnym, który został wyodrębniony po 1 stycznia 
2019r. z istniejącego jednorodzinnego budynku mieszkalnego są kwalifikowane w ramach 
maksymalnej wartości kosztów kwalifikowalnych przypadającej na cały budynek. 

▪ Wizytacji końcowej podlegać będą wszystkie przedsięwzięcia realizowane w całości lub w części siłami 
własnymi i nie mniej niż 15 % zadań zakończonych, wybranych na podstawie próby określonej według 
zasad obowiązujących w WFOŚiGW.
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Wykaz dokumentów dodatkowych 
do wniosku o dofinansowanie

Etap wniosku o dofinansowanie

Obowiązkowe: Dokumenty potwierdzające wysokość dochodu, pozwolenie na budowę 
(dotyczy budynków nowobudowanych)
▪ Jeżeli dotyczy:

➢ Dokument potwierdzający prawo własności budynku jeśli we wniosku nie został 
wpisany numer księgi wieczystej,

➢ Audyt energetyczny budynku, jeśli został wykonany i na jego podstawie przyjęto 
dane do wniosku,

➢ Oświadczenie i zgoda na przetwarzanie danych osobowych osób innych niż 
Wnioskodawca ujawnia takie dane (ODO1),

➢ Zgoda na przetwarzanie danych wrażliwych (ODO2),

➢ Oświadczenie Wnioskodawcy o dochodach innych niż dochody podlegające 
opodatkowaniu  podatkiem dochodowym od osób fizycznych,

➢ Oświadczenie Wnioskodawcy o wielkości gospodarstwa rolnego.



www.wfos.krakow.pl

Wykaz dokumentów dodatkowych -
podpisanie umowy o dofinansowanie

Etap umowy:

▪ Obowiązkowe: ustanowienie zabezpieczenia zwrotu środków (np. weksel)

▪ Jeżeli dotyczy:

➢ Oświadczenie współwłaściciela/li jednorodzinnego domu mieszkalnego
o wyrażeniu zgody na realizację przedsięwzięcia

➢ Oświadczenie współmałżonka o wyrażeniu zgody na zawarcie umowy 
dotacji/pożyczki (współmałżonka pozostającego z Dotowanym we wspólności 
ustawowej – bez rozdzielności majątkowej)

➢ Zgłoszenie zamiaru wykonania prac budowlanych lub ostateczna decyzja
o pozwoleniu na budowę (okazanie), jeśli nie były okazane podczas wizytacji 
dopuszczającej
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Wykaz dokumentów dodatkowych -
rozliczanie wydatków

Etap wniosku o płatność:

▪ Protokół wykonania robót - częściowy lub końcowy (zgodnie 
ze wzorem w ogłoszeniu o naborze),

▪ Dokumenty księgowe (np. faktury) potwierdzające zakup 
materiałów i usług,

▪ Dokumenty potwierdzające dokonanie płatności                   
(np. potwierdzenie przelewu) w przypadku płatności              
na rachunek beneficjenta,

▪ Umowy z Wykonawcami prac.
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▪ Terminy, sposób składania wniosków i ich rozpatrywania określone są
w ogłoszeniu o naborze – który jest zamieszczony na stronie WFOŚiGW

▪ Wnioski beneficjentów są przyjmowane i obsługiwane przez WFOŚiGW

Wniosek może być wypełniony:

▪ W wersji elektronicznej i przesłany elektronicznie z wykorzystaniem kwalifikowanego 
podpisu elektronicznego w aplikacji internetowej 

▪ W wersji elektronicznej w aplikacji internetowej, przesłany elektronicznie bez 
podpisu elektronicznego i złożony w WFOŚiGW w wersji papierowej

▪ W wersji papierowej, pobranej ze strony WFOŚiGW lub w siedzibie WFOŚiGW,
podpisany i złożony w WFOŚiGW

Złożenie wniosku o dofinansowanie
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Kontrola dofinansowanej inwestycji

WFOŚiGW dokonuje kontroli przedsięwzięć samodzielnie
lub przez wskazane osoby.

Okres trwałości wynosi 3 lata od zakończenia 
przedsięwzięcia.
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www.wfos.krakow.pl
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portal beneficjenta
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Skontaktuj się z właściwym Funduszem

WFOŚiGW w Krakowie - siedziba
Kraków
ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków

Oddziały Zamiejscowe:
Nowy Sącz
ul. Jagiellońska 52 pok. 203, 33-300 Nowy Sącz
Tarnów
al. Solidarności 5-9 pok.404, 33-100 Tarnów
Miechów
ul. Henryka Sienkiewicza 27 parter, 32-200 Miechów
Oświęcim
ul. Górnickiego 1, 32-600 Oświęcim (wejście od strony ulicy 
Dąbrowskiego)

Godziny obsługi klientów Programu „Czyste Powietrze” – ul. Kanonicza 12
poniedziałek-piątek, godz. 8.00-15.00,
Godziny pracy Oddziałów Zamiejscowych

Nowy Sącz, Tarnów, Miechów: poniedziałek – środa 800-1500

Oświęcim: czwartek – piątek 800-1500
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II. Ulga podatkowa na cele 
termomodernizacyjne
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1. Ustawa 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 2018r., poz. 2246).

2. Rozporządzenie Ministra inwestycji i rozwoju z 21 grudnia 2018 r. dotyczące
określenia wykazu rodzajów materiałów budowlanych, urządzeń i usług związanych
z realizacją przedsięwzięć termomodernizacyjnych (Dz.U. z 2018r., poz.2489).

Podstawy prawne
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Zasady korzystania z ulgi podatkowej 1/2

1) Ustawa weszła w życie z dniem 1 stycznia 2019r. 

2) Ulga termomodernizacyjna obejmie termomodernizację budynków jednorodzinnych.

3) Z ulgi termomodernizacyjnej mogą skorzystać podatnicy podatku PIT opłacający podatek według skali 
podatkowej (zarówno według stawki 18, jak i 32%), 19% stawki podatku liniowego oraz opłacający ryczałt 
od przychodów ewidencjonowanych, będący właścicielami lub współwłaścicielami jednorodzinnych 
budynków mieszkalnych, ponoszący wydatki na realizację przedsięwzięć termomodernizacyjnych”.

4) Odliczeniu od podstawy obliczenia podatku będą podlegały wydatki w okresie realizacji 
przedsięwzięcia, nie więcej jednak niż 53 tys. zł. Przy czym czas realizacji przedsięwzięcia premiowanego 
ulgą nie może przekraczać 3 lat. 

5) Gdyby kwota odliczenia nie miała pokrycia w rocznym dochodzie podatnika, może on dokonywać 
odliczeń w kolejnych latach, jednak nie dłużej niż przez 6 lat, licząc od końca roku podatkowego, w którym 
poniesiono pierwszy wydatek.

6) Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze środków 
NFOŚiGW lub WFOŚiGW lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek formie. 
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Zasady korzystania z ulgi podatkowej 
2/2

7) Wydatki muszą być udokumentowane fakturami, wystawionymi przez podatnika podatku od 
towarów i usług niekorzystającego ze zwolnienia od tego podatku. 

8) Jeżeli poniesione wydatki były opodatkowane podatkiem od towarów i usług, za kwotę wydatku 
uważa się wydatek wraz z podatkiem od towarów i usług, o ile podatek ten nie został odliczony na 
podstawie ustawy o podatku od towarów i usług. W ramach ulgi termomodernizacyjnej można 
odliczyć nie więcej niż 53.000 zł.

9) Wolne od podatku dochodowego są między innymi dotacje otrzymane ze środków Narodowego 
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska  
i gospodarki wodnej, na przygotowanie dokumentacji oraz realizację przedsięwzięcia: 
a) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym lub 
b) w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nowo budowanym, który nie został przekazany lub 
zgłoszony do użytkowania! 

10) Szczegółowy zakres wydatków objętych ulgą określono w Rozporządzeniu Ministra Inwestycji               
i Rozwoju (MIiR). 
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Lista przedsięwzięć objętych ulgą
podatkową – Rozporządzenie MIiR

1. Materiały budowlane i urządzenia:

1) materiały budowlane wykorzystywane do docieplenia przegród budowlanych, płyt balkonowych oraz 

fundamentów wchodzące w skład systemów dociepleń lub wykorzystywane do zabezpieczenia przed 

zawilgoceniem;

2) węzeł cieplny wraz z programatorem temperatury;

3) kocioł gazowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 

doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

4) kocioł olejowy kondensacyjny wraz ze sterowaniem, armaturą zabezpieczającą i regulującą oraz układem 

doprowadzenia powietrza i odprowadzenia spalin;

5) zbiornik na gaz lub zbiornik na olej;

6) kocioł na paliwo stałe spełniający co najmniej wymagania określone w rozporządzeniu Komisji (UE) 

2015/1189 z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie wykonania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 

2009/125/WE w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu dla kotłów na paliwa stałe

7) przyłącze do sieci ciepłowniczej lub gazowej;

8) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji ogrzewczej;

9) materiały budowlane wchodzące w skład instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej;

10) materiały budowlane wchodzące w skład systemu ogrzewania elektrycznego;

11) pompa ciepła wraz z osprzętem;

12) kolektor słoneczny wraz z osprzętem;

13) ogniwo fotowoltaiczne wraz z osprzętem;

14) stolarka okienna i drzwiowa, w tym okna, okna połaciowe wraz z systemami montażowymi, drzwi 

balkonowe, bramy garażowe, powierzchnie przezroczyste nieotwieralne;

15) materiały budowlane składające się na system wentylacji mechanicznej wraz z odzyskiem ciepła lub 

odzyskiem ciepła i chłodu.
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Lista przedsięwzięć objętych ulgą
podatkową – Rozporządzenie MIiR 1/2

2. Usługi:

1) wykonanie audytu energetycznego budynku przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego;

2) wykonanie analizy termograficznej budynku;

3) wykonanie dokumentacji projektowej związanej z pracami termomodernizacyjnymi;

4) wykonanie ekspertyzy ornitologicznej i chiropterologicznej;

5) docieplenie przegród budowlanych lub płyt balkonowych lub fundamentów;

6) wymiana stolarki zewnętrznej np.: okien, okien połaciowych, drzwi balkonowych, drzwi zewnętrznych, 

bram garażowych, powierzchni przezroczystych nieotwieralnych;

7) wymiana elementów istniejącej instalacji ogrzewczej lub instalacji przygotowania ciepłej wody 

użytkowej lub wykonanie nowej instalacji wewnętrznej ogrzewania lub instalacji przygotowania ciepłej 

wody użytkowej;

8) montaż kotła gazowego kondensacyjnego;

9) montaż kotła olejowego kondensacyjnego;

10) montaż pompy ciepła;

11) montaż kolektora słonecznego;

12) montaż systemu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła z powietrza wywiewanego;

13) montaż instalacji fotowoltaicznej;

14) uruchomienie i regulacja źródła ciepła oraz analiza spalin;

15) regulacja i równoważenie hydrauliczne instalacji;

16) demontaż źródła ciepła na paliwo stałe.
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Konsultacje podatkowe w sprawie 
ulgi termomodernizacyjnej

Ministerstwo Finansów prowadzi konsultacje podatkowe dotyczące  projektu 

objaśnień podatkowych w sprawie stosowania przepisów regulujących                   

w podatku dochodowym od osób fizycznych preferencje wspierające 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne. W ramach konsultacji wszystkie podmioty 

mogły wypowiedzieć się do dnia 22 kwietnia 2019 r.

Projekt objaśnień dotyczących nowych preferencji podatkowych wspierających 

przedsięwzięcia termomodernizacyjne na gruncie przepisów:

- ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych                 

(Dz. U. z 2018 r. poz. 1509, z późn. zm.) oraz

- ustawy z dnia 20 listopada 1998 r. o zryczałtowanym podatku dochodowym               

od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne                                 

(Dz. U. z 2019 r. poz. 43),

został zamieszczony na stronie internetowej Ministerstwa Finansów: 

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-ulgi-

termomodernizacyjnej

https://www.gov.pl/web/finanse/konsultacje-podatkowe-w-sprawie-ulgi-termomodernizacyjnej
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Projekt objaśnień podatkowych do 
przepisów Ustawy

- Z ulgi termomodernizacyjnej nie można korzystać w przypadku budynku 

będącego w budowie. Odliczenie dotyczy budynków już wybudowanych,

- Podatnik nie jest obowiązany do przeprowadzenia audytu energetycznego, 

w tym przed realizacją przedsięwzięcia termomodernizacyjnego,

- Dotacje udzielone w ramach Programu „Czyste Powietrze” na przedsięwzięcia 

termomodernizacyjne w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, zarówno 

istniejących jak i nowo budowanych, będą korzystały ze zwolnienia                       

od podatku dochodowego. Oznacza to, że otrzymanych środków podatnik nie 

jest obowiązany wykazać w zeznaniu rocznym,

- Dniem powstania przychodu z tytułu udzielonej dotacji jest dzień otrzymania 

środków, a nie dzień przyznania dotacji. Zatem dotacje przyznane przed          

1 stycznia 2019 r. a wypłacone po tym dniu również korzystają                    

ze zwolnienia od podatku dochodowego. 
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Dziękuję za uwagę

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

e-mail: doradztwo@wfos.krakow.pl

https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne

mailto:doradztwo@wfos.krakow.pl
https://www.wfos.krakow.pl/doradztwo-energetyczne

