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Niniejsze opracowanie jest przewodnikiem po źródłach dofinansowania inwestycji. Dotyczy w 

szczególności inwestycji, których celem jest wzmocnienie efektywności źródeł ciepła, ograniczenie 

strat ciepła. 

Wsparcie takie, w zależności od programu (ewentualnie konkursu w programie) jest udzielane: 

− w formie refundacji, prefinansowania oraz kredytowania przedsięwzięć, a także ulg 

podatkowych i premii; 

− gospodarstwom domowym (osobom fizycznym), przedsiębiorstwom, instytucjom publicznym 

i organizacjom społecznym.  

Ubiegając się o dotację, należy pamiętać, że programy wsparcia mogą zmieniać się w czasie (np. zmiana 

zasad w kolejnym konkursie, czy na dany rok kalendarzowy). W związku z tym konieczne jest 

zapoznanie się z wymaganiami przed podjęciem decyzji o inwestycję, a następnie śledzenie informacji 

o danym źródle dofinansowania. 

Dokonując wyboru wsparcia, należy zwrócić uwagę na następujące aspekty/ zagadnienia: 

− do kogo adresowane jest wsparcie (np. osoby fizyczne, spółdzielnie); 

− jaki rodzaj inwestycji obejmuje dany program (według stanu „na dziś”, ew. planowane zmiany); 

− jaki rodzaj wsparcia przewidziano (np. dotacja, pożyczka, gwarancja bankowa); 

− w jakiej wielkości/ wysokości udzielane jest wsparcie (np. %, kwota); 

− jakie obowiązki przepisy nakładają na beneficjenta pomocy (np. wymagane certyfikaty dla 

paliwa w okresie 3 lat od daty zakupu). 

Uwaga: część programów jest dedykowana kilku grupom beneficjentów. 

Programy zaprezentowane w przewodniku mają charakter ogólnopolski, jednak ich operatorami są/ 

mogą być także instytucje działające lokalnie/regionalne. Na stronach internetowych, podanych w 

dalszej części opracowania, można sprawdzić jaka instytucja, w jakim czasie i w jakiej formie przyjmuje 

wnioski oraz udziela informacji. W razie problemów ze znalezieniem właściwej informacji warto 

skontaktować się z urzędem gminy/ miasta (np. z osobą zajmującą się kwestiami ochrony środowiska). 

*** 

Opracowanie ma wyłącznie charakter informacyjny i nie stanowi porady ani opinii prawnej i nie może 

być użyte dla ustalenia stanu prawnego w konkretnej sprawie.  

Stan na: 1 września 2022 r. 
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PROGRAM CZYSTE POWIETRZE 

BENEFICJENCI Osoby fizyczne, właściciele/ współwłaściciele domu 

jednorodzinnego lub wydzielonego w takim domu lokalu 

mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą. 

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Dotacja: 

− dla podstawowego poziomu dofinansowania:  

do 30 000 zł, 

− dla podwyższonego poziomu dofinansowania:  

do 37 000 zł i do 47 000 zł (dotacja z prefinansowaniem)  

− dla najwyższego poziomu dofinansowania:  

do 69 000 zł i 79 000 zł (dotacja z prefinansowaniem). 

Program obejmuje refundację, prefinansowanie oraz 

kredytowanie przedsięwzięć. 

ZAKRES INTWESTYCJI Wsparcie inwestycji w zakresie: 

− wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo 

stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające najwyższe 

normy,  

− niezbędnych prac termomodernizacyjnych budynku. 

WIĘCEJ INFORMACJI www.czystepowietrze.gov.pl 
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PROGRAM MOJE CIEPŁO 

BENEFICJENCI Osoby fizyczne, właściciele/współwłaściciele nowego domu 

jednorodzinnego.  

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Dofinansowanie w formie dotacji do 30% albo do 45% kosztów 

kwalifikowanych, nie więcej niż 21 tys. zł na jedną 

współfinansowaną inwestycję.  

ZAKRES INTWESTYCJI Współfinansowanie inwestycji polegających na zakupie i 

montażu nowych pomp ciepła (powietrznych i gruntowych) 

wykorzystywanych do celów ogrzewania lub ogrzewania i ciepłej 

wody użytkowej w nowych budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych. 

W budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie może znajdować 

się (również w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na 

paliwo stałe. 

WIĘCEJ INFORMACJI www.mojecieplo.gov.pl 
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PROGRAM STOP SMOG 

BENEFICJENCI Osoby fizyczne, właściciele/ współwłaściciele domu 

jednorodzinnego, ubogie energetycznie zamieszkałe w gminach 

objętych uchwałą antysmogową. 

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Dotacja do 70% kosztów, średni koszt w jednym budynku/lokalu 

nie może przekroczyć 53.000 zł. 

ZAKRES INTWESTYCJI Realizacja przedsięwzięć w budynkach mieszkalnych 

jednorodzinnych tj.: 

− wymiana lub likwidacja wysokoemisyjnych źródeł ciepła 

na niskoemisyjne, 

− termomodernizacja, 

− podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, 

− zapewnienie budynkom dostępu do energii z instalacji 

OZE, 

− zmniejszenie zapotrzebowania budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych na energię dostarczaną na potrzeby 

ich ogrzewania i podgrzewania wody użytkowej. 

WIĘCEJ INFORMACJI https://czystepowietrze.gov.pl/stop-smog/ 
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ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 

BENEFICJENCI Osoby fizyczne, właściciele lub współwłaściciele domu 

jednorodzinnego.  

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Ulgę odlicza się w zeznaniu podatkowym od: 

− dochodu opodatkowanego według skali podatkowej,  

− lub dochodu opodatkowanego podatkiem liniowym,  

− lub przychodu podlegającego opodatkowaniu 

ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych. 

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53.000 zł w odniesieniu 

do wszystkich realizowanych przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych w budynkach, których jest się 

właścicielem lub współwłaścicielem. 

ZAKRES INTWESTYCJI Ulga obejmuje wydatki związane z realizacją 

termomodernizacji budynku. 

Termomodernizacja polega na: 

− ulepszeniu, gdzie zmniejsza się zapotrzebowanie na energię 

dostarczaną na ogrzewanie i podgrzewanie wody użytkowej 

oraz ogrzewanie do budynków mieszkalnych; 

− ulepszeniu, gdzie zmniejszają się straty energii pierwotnej w 

lokalnych sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je 

lokalnych źródłach ciepła, jeżeli budynki mieszkalne, do 

których dostarczana jest z tych sieci energia, spełniają 

wymagania w zakresie oszczędności energii, określone w 

przepisach prawa budowlanego, lub zostały podjęte 

działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii 

dostarczanej do tych budynków; 

− wykonaniu przyłącza technicznego do scentralizowanego 

źródła ciepła, w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła, 

w wyniku czego następuje zmniejszenie kosztów pozyskania 

ciepła dostarczanego do budynków mieszkalnych; 

− całkowitej lub częściowej zamianie źródeł energii na źródła 

odnawialne lub zastosowanie wysokosprawnej kogeneracji. 

WIĘCEJ INFORMACJI https://www.podatki.gov.pl/pit/ulgi-odliczenia-i-

zwolnienia/ulga-termomodernizacyjna/ 
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PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA Z FUNDUSZU TERMOMODERNIZACJI I REMONTÓW 

BENEFICJENCI Spółdzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowego, JST, 

wspólnoty mieszkaniowe, TBS, osoby fizyczne (w tym 

właściciele domów jednorodzinnych). 

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Wysokość premii termomodernizacyjnej wynosi: 

− 16 proc. kosztów przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego, 

− 21 proc. kosztów przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego wraz z montażem 

mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii (OZE), 

− dodatkowe wsparcie w wysokości 50 proc. kosztów 

wzmocnienia budynku wielkopłytowego przy realizacji 

termomodernizacji budynków z tzw. „wielkiej płyty” 

wraz z ich wzmocnieniem. 

Premia termomodernizacyjna przysługuje inwestorowi z tytułu 

realizacji przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i stanowi 

spłatę kredytu zaciągniętego przez inwestora. Przysługuje tylko 

inwestorom korzystającym z kredytu. Nie mogą z niej korzystać 

inwestorzy realizujący przedsięwzięcie termomodernizacyjne 

wyłącznie z własnych środków. 

ZAKRES INTWESTYCJI Przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. 

WIĘCEJ INFORMACJI www.bgk.pl 

Zakładka: Premia termomodernizacyjna z Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów 

 

 

 

 

 

http://www.bgk.pl/
https://www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna-z-funduszu-termomodernizacji-i-remontow/?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJafoLCJqCW6A20WqvEAOYRc4AheIEondNqWoxCY_7CVgRpA9CU7sgnxoCqtUQAvD_BwE
https://www.bgk.pl/podmioty-rynku-mieszkaniowego/modernizacja-i-rewitalizacja/premia-termomodernizacyjna-z-funduszu-termomodernizacji-i-remontow/?gclid=CjwKCAjwsMGYBhAEEiwAGUXJafoLCJqCW6A20WqvEAOYRc4AheIEondNqWoxCY_7CVgRpA9CU7sgnxoCqtUQAvD_BwE
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PROGRAM ENERGIA PLUS 

BENEFICJENCI Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. 

Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą. 

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Dofinansowanie udzielane jest w formie pożyczki (budżet na 

dotacje został wyczerpany w I i II turze).  

Beneficjent w ramach programu może otrzymać: od 0,5 mln zł 

do 300 mln zł – do 85% kosztów kwalifikowanych – na 

warunkach preferencyjnych: WIBOR 3M + 50 pb, nie mniej niż 

1,5 % w skali roku. 

Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” 

obowiązuje wymóg udziału środków własnych beneficjenta w 

wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych 

przedsięwzięcia wniesionego w postaci udziału kapitału 

zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym. 

 

Pożyczka może być udzielona na okres nie dłuższy niż 15 lat 

liczony od daty planowanej wypłaty pierwszej transzy. Ta forma 

wsparcia może być częściowo umorzona w wysokości do 10% 

wypłaconej kwoty pożyczki, lecz nie więcej niż 1 mln zł. 

ZAKRES INTWESTYCJI Wsparcie dla ekologicznych inwestycji mających na celu m.in. 

poprawę efektywności energetycznej, poprawę jakości 

powietrza. 

WIĘCEJ INFORMACJI https://www.gov.pl/web/nfosigw/energia-plus-2021 
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PROGRAM GWARANCJA BIZNESMAX 

BENEFICJENCI Mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa. 

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Gwarancja Biznesmax jest bezpłatną gwarancją spłaty kredytu 

udzielaną z Funduszu Gwarancyjnego wsparcia innowacyjnych 

przedsiębiorstw Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 

(FG POIR). Uzyskanie gwarancji wiąże się z możliwością 

otrzymania dopłaty do oprocentowania kredytu objętego 

gwarancją, która jest formą dotacji refundującej zapłacone 

odsetki. 

 

Zakres gwarancji - 80 proc. kwoty kredytu 

Brak prowizji za udzielenie gwarancji 

Maksymalna kwota gwarancji - 2,5 mln euro 

Zabezpieczenie gwarancji na rzecz BGK - weksel in blanco 

Okres gwarancji: do 20 lat, z zastrzeżeniem kredytu 

obrotowego odnawialnego (w tym kredytu obrotowego w 

rachunku bieżącym): do 39 miesięcy 

Forma pomocy publicznej - pomoc de minimis albo regionalna 

pomoc inwestycyjna 

Gwarancja Biznesmax jest udzielana przy współpracy z 

bankiem kredytującym. Gwarancja ta może być przeznaczona 

na zabezpieczenie kredytów finansujących rozwój działalności 

gospodarczej firm z sektora MŚP, w tym projekty z efektem 

ekologicznym. 

ZAKRES INTWESTYCJI Zabezpieczenie spłaty kredytów finansujących rozwój 

działalności gospodarczej, w tym projekty inwestycyjne o 

charakterze innowacji proekologicznej z efektem 

ekologicznym. 

WIĘCEJ INFORMACJI https://www.bgk.pl/male-i-srednie-

przedsiebiorstwa/zabezpieczenie-finansowania/gwarancja-

biznesmax-z-dotacja/ 
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PROGRAM AGROENERGIA 

BENEFICJENCI Program dedykowany jest dla: 

− Osoby fizycznej będącej właścicielem lub dzierżawcą 

nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 

użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 

300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku 

prowadzącej osobiście gospodarstwo. 

− Osoby prawnej będącej właścicielem lub dzierżawcą 

nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia 

użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 

300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku 

o udzielenie dofinansowania prowadzącej działalność 

rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług 

rolniczych. 

WIELKOŚĆ/ WYSOKOŚĆ 

WSPARCIA 

Dla Części 1): dotacja. 

Dla Części 2): dotacja i pożyczka. W przypadku wnioskowania o 

dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o 

dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne. 

Pomoc udzielana do 20% lub do 13% kosztów kwalifikowalnych 

inwestycji (w zależności od mocy instalacji). 

ZAKRES INTWESTYCJI Część 1) Mikroinstalacje, pompy ciepła i towarzyszące 

magazyny energii  

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: instalacje 

fotowoltaiczne, wiatrowe i pompy ciepła o mocy 

zainstalowanej powyżej 10 kW i nie większej niż 50 kW, w tym 

także instalacje hybrydowe oraz towarzyszące magazyny 

energii elektrycznej. 

Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne  

Rodzaje dofinansowanych przedsięwzięć: biogazownie rolnicze 

wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego 

oraz elektrownie wodne o mocy nie większej niż 500 kW wraz 

z towarzyszącymi magazynami energii 

WIĘCEJ INFORMACJI https://www.gov.pl/web/nfosigw/agroenergia-2021 
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