
Zainwestujmy razem

w środowisko

Realizowane w ramach Projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w 
zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”

we współpracy z Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Województwem Lubelskim

Katowice, 02.03.2023 r.

Finansowanie inwestycji związanych z poprawą efektywności energetycznej 





Plan prezentacji

1. Dofinansowanie do modernizacji 
budynków wielorodzinnych

2. Dofinansowanie do modernizacji 
domów jednorodzinnych

3. Dofinansowanie do budynków 
nowobudowanych



Dofinansowanie do modernizacji
domów wielorodzinnych



Ciepłe mieszkanie 

NFOŚiGW, WFOSiGW, gminyObsługa Programu

2022 - 2026Okres wdrażania

Budżet 1,4 mld zł

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie
emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności
energetycznej w lokalach mieszkalnych
znajdujących się w budynkach mieszkalnych
wielorodzinnych.

Cel programu



Ciepłe mieszkanie 

Beneficjenci ➢ Gminy

➢ Beneficjent końcowy: osoba fizyczna o dochodzie
rocznym nieprzekraczającym kwoty 120 000 zł,
posiadająca tytuł prawny wynikający z prawa
własności lub ograniczonego prawa rzeczowego
do lokalu mieszkalnego, znajdującego się w
budynku mieszkalnym wielorodzinnym,
realizująca przedsięwzięcie będące przedmiotem
dofinansowania.



Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
w Katowicach udziela dofinansowania na podstawie trzech 

kluczowych dokumentów: 

Lista przedsięwzięć priorytetowych planowanych 
do dofinansowania

Zasady udzielania dofinansowania

Kryteriów wyboru finansowanych przedsięwzięć

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach



Dotacje

Pożyczki,              
w tym pożyczki 

pomostowe

Umorzenia części 
wykorzystanej 

pożyczki

Kredyty i dotacje               
ze środków Funduszu 
w bankowych liniach 

kredytowych 

Dopłaty do 
oprocentowania 

kredytów 
bankowych 

Możliwe formy 
dofinansowania 

zadań

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach



• jednostki samorządu terytorialnego,

• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe,

• przedsiębiorcy (w tym MŚP),

• stowarzyszenia,

• fundacje,

• osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą,

• osoby fizyczne w ramach programu „Czyste powietrze”

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach

Beneficjenci:



✓ Wdrażanie projektów nowoczesnych, efektywnych i przyjaznych środowisku układów

technologicznych oraz systemów wytwarzania, przesyłu lub użytkowania energii.

✓ Budowa lub zmiana systemu ogrzewania na bardziej efektywny ekologicznie

i energetycznie

✓ Termoizolacja budynków w zakresie wynikającym z audytu energetycznego

✓ Wdrażanie programów lub projektów z zastosowaniem odnawialnych lub alternatywnych

źródeł energii.

Wybrane priorytetowe kierunki dofinansowania z zakresu ochrony atmosfery

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach



Typ pożyczki Umarzalna Nieumarzalna

Wysokość dofinansowania do 90% kosztów kwalifikowanych

Oprocentowanie
0,8 s.r.w. lecz nie mniej niż  
3 % w stosunku rocznym

0,4 s.r.w lecz nie mniej niż 
1,5 % w stosunku rocznym

Okres spłaty 4 - 20 lat

Karencja w spłacie pożyczki
nie dłuższa niż 18 miesięcy po wynikającym z umowy 

terminie zakończenia zadania

Możliwość umorzenia części pożyczki TAK NIE

Stopa oprocentowania ustalana jest określonym wskaźnikiem (0,8 bądź 0,4) odniesionym do stopy redyskonta weksli obowiązującej w pierwszym dniu miesiąca, w
którym zawarto umowę. W kolejnych miesiącach obowiązywania umowy pożyczki, oprocentowanie będzie korygowane według stopy redyskonta weksli lub stopy
bazowej obowiązującej w pierwszym dniu danego miesiąca.

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach



➢ Wysokość umorzenia:
▪ 10% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 0,2 mln zł, bez warunku przeznaczenia umorzonej kwoty na

nowe zadanie ekologiczne
▪ 30% wykorzystanej pożyczki, lecz nie więcej niż 2 mln zł, pod warunkiem przeznaczenia umorzonej kwoty

na realizację nowego zadania ekologicznego, zgodnego z celami określonymi w ustawie Prawo ochrony
środowiska

Pożyczka umarzalna

Uzyskane umorzenie zmniejsza zobowiązania pożyczkobiorcy z tytułu spłaty pożyczki.
Przy podejmowaniu decyzji o umorzeniu części pożyczki brane są pod uwagę zasady umarzania pożyczek obowiązujące w Funduszu w dniu
złożenia wniosku o umorzenie. Wcześniejsza spłata pożyczki nie upoważnia Pożyczkobiorcy do wystąpienia z wnioskiem o umorzenie.

➢ Warunki umorzenia:
▪ Zadanie zrealizowane w terminie i osiągnięte założone efekty rzeczowe i ekologiczne
▪ Upłynął okres trwałości zadania (5 lat) i dokonano spłaty co najmniej 50% wykorzystanej pożyczki.
▪ Pożyczkobiorca wywiązuje się z obowiązku wnoszenia opłat i kar przewidzianych w ustawie oraz ze

zobowiązań na rzecz Funduszu.

Środki krajowe WFOŚiGW w Katowicach



Dedykowana jest zwłaszcza dla mieszkańców w tym również najemców mieszkań w blokach oraz innych budynkach

wielorodzinnych m. in. zrzeszonych i administrowanych w ramach spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych włączając

użytkowników będących osobami prawnymi.

Prosument zbiorowy:

➢ Jest odbiorcą końcowym, wytwarza en. el. wyłącznie z OZE na własne potrzeby

➢ Wytwarzana energia pochodzi z mikroinstalacji (do 50 kW) lub małej (do 1 MW)

➢ Instalacja jest przyłączona do sieci dystrybucyjnej za pośrednictwem wewnętrznej instalacji elektrycznej budynku

wielolokalowego, w której znajduje się PPE odbiorcy; w przypadku odbiorcy końcowego niebędącego odbiorcą energii

elektrycznej w gospodarstwie domowym wytwarzanie to nie stanowi przedmiotu przeważającej działalności

gospodarczej określonej zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 40 ust. 2 ustawy z dnia 29 czerwca 1995 r.

o statystyce publicznej;

➢ Do jednego PPE moc OZE nie może przekroczyć mocy umownej dla PPE i mocy 50 kW

Prosument zbiorowy

Instytucja prosumenta zbiorowego



Nowa wewnętrzna linia zasilająca dla instalacji fotowoltaicznej

LOKATOR I

Licznik 
instalacji 

PV

Licznik 
lokatora 1

Licznik 
lokatora 2

LOKATOR II

Istniejące wewnętrzne 
linie zasilające dla 

mieszkań 

Istniejące złącze kablowe
dla całego budynku

Licznik części wspólnej

Istniejąca wewnętrzna linia 
zasilająca dla części wspólnej 

Prosument zbiorowy

Instytucja prosumenta zbiorowego



LOKATOR I 
(1/3 udziału 
w energii)

Licznik 
instalacji PV

Licznik 
lokatora 1

Licznik 
lokatora 2

LOKATOR II 
(1/3 udziału 
w energii)

Licznik części 
wspólnej

WYTWORZONO:
30 kWh

POBRANO:
5 kWh

POBRANO:
2 kWh

POBRANO
11 kWh

INSTALACJA 
FOTOWOLTAICZNA

CZĘŚĆ WSPÓLNA (1/3 udziału w energii)

Prosument zbiorowy

Przykład rozliczenia w danej godzinie



Prosument zbiorowy Prosument lokatorski

Zasilanie części wspólnej: rozliczenie prosumenckie,
czyli autokonsumpcja oraz sprzedaż do sieci po cenie
średniej hurtowej.

Zarządzający budynkiem wielolokalowym (TBS, spółdzielnia,
wspólnota) będzie mógł zainwestować w większą instalację, niż
jest potrzebna dla części wspólnej.

Nadwyżka zasila rachunek energii, a reszta odkładana
jest na koncie.

Autokonsumpcja będzie dotyczyć tylko części wspólnej.

Ewentualny nadmiar na koniec roku jest zwracany w
wysokości 20% prosumentowi (za każdy miesiąc 20%
niewykorzystanych środków).

Całość energii oddawanej do sieci będzie rozliczana miesięcznie
ze sprzedawcą według cen hurtowych i wpływać na konto
właściciela.

O ile powierzchnia dachu jest niewielka, instalacja
pokrywa w całości (lub w części) koszty energii dla części
wspólnej.

Przychody właściciela obniżą co do zasady koszty utrzymania
budynku, a oszczędności będzie można przeznaczyć np. na
remonty czy inne potrzeby.

Prosument (zarządzający budynkiem) będzie musiał zgłosić do
sprzedawcy energii sposób rozliczenia (czyli status prosumenta
lokatorskiego), dokumentując to uchwałą o budowie takiej
instalacji.

Zapowiedź

Prosument lokatorski



System świadectw efektywności energetycznej tzw. białych certyfikatów oparty jest o zapisy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r.
o efektywności energetycznej (Dz.U. 2016 poz. 831). Mechanizm pozwala na otrzymanie dodatkowych środków
pieniężnych za wykonanie modernizacji służących poprawie efektywności energetycznej skutkujących oszczędnością
energii.

Zwrot części nakładów na inwestycje OZE 
skierowany m.in. do:
❖ Spółdzielni  mieszkaniowych
❖ Wspólnot mieszkaniowych
❖ TBS
❖ MŚP
❖ JST (samorząd, jednostki i zakłady 

budżetowe)
❖ osób fizycznych

Wysokość zwrotu poniesionych nakładów inwestycyjnych
Wyliczona w audycie efektywności energetycznej (wyrażona w toe)

Niektóre inwestycje OZE kwalifikujące się do pozyskania białych 
certyfikatów:
▪ Termomodernizacja i remonty budynków (ocieplenie ścian, 

stropodachów, wymiana stolarki okiennej, likwidacja mostów ciepła
▪ Modernizacja kotłowni i sieci ciepłowniczych (zamiana paliwa, 

zastosowanie OZE, w tym montaż pomp ciepła, kolektorów słonecznych)
▪ Optymalizacja przesyłu i rozliczeń ciepła , wymiana napędów (pomp, 

wentylatorów), zastosowanie systemów pomiarowych i monitorujących 
media

▪ Modernizacja oświetlenia wewnętrznego i zewnętrznego
▪ Modernizacja dźwigów transportu pionowego (windy) 

Świadectwa efektywności energetycznej

Białe certyfikaty



Dofinansowanie do modernizacji
domów jednorodzinnych



Obsługa Programu

NFOŚiGW, WFOŚiGW, gminy, sektor bankowy

Cel programu

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych.

Budżet programu

103,3 mld zł – 63,3 mld zł (dotacja, ulga termomodernizacyjna, Stop Smog, pożyczki 
dla gmin); 40 mld zł (kredyty udzielane przez banki)

Okres wdrażania
2018–2029

Czyste Powietrze

https://czystepowietrze.gov.pl/

https://czystepowietrze.gov.pl/


Program STOP SMOG

Zakres rzeczowy

• Przedsięwzięcia niskoemisyjne

Wysokość wsparcia

• Wsparcie dla mieszkańca
• Dotacja do 70% z budżetu państwa
• Środki do 30% z budżetu gminy (w tym ew. wkłady własne mieszkańców)

Dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców środki z budżetu gminy powyżej 30%

Dla kogo?

Program dla wszystkich gmin/miast, które mają problem z jakością powietrza tj.:
• Udokumentowany zły stan powietrza (uchwała antysmogowa)



1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z domów
jednorodzinnych – termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła
w min 1% (lub 20 budynkach) do 12% łącznej liczby budynków
mieszkalnych jednorodzinnych.

2. Poprawa jakości powietrza

3. Wsparcie mieszkańców, w tym osób najmniej zamożnych
(walka z ubóstwem energetycznym)

Program STOP SMOG



https://mojprad.gov.pl/

Instytucja realizująca program

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cel programu

Zwiększenie produkcji energii elektrycznej z mikroinstalacji fotowoltaicznych
lub wzrost autokonsumpcji wytworzonej energii elektrycznej poprzez
jej magazynowanie oraz zwiększenie efektywności zarządzania energią elektryczną
na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

Budżet programu

855 mln zł (dotacja): Środki z React - UE (POIiŚ 2014-2020 Działanie 11.1)

Nabór wniosków (MP4)

15.04.2022 – 31.03.2023 r. (lub do wyczerpania środków)

Mój Prąd 

https://mojprad.gov.pl/


Na co?

Ulga Termomodernizacyjna

Ulga przysługuje podatnikowi, który jest właścicielem
lub współwłaścicielem istniejącego budynku mieszkalnego
jednorodzinnego

Kwota odliczenia nie może przekroczyć 53 000 zł w odniesieniu
do wszystkich realizowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych
w poszczególnych budynkach, których podatnik jest właścicielem
lub współwłaścicielem.

Ulga polega na odliczeniu od podstawy obliczenia podatku (przychodów –
w przypadku podatku zryczałtowanego) wydatków poniesionych na
realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w istniejącym
budynku mieszkalnym jednorodzinnym.

Dla kogo?

Ile?



DOKUMENTACJA WYDATKÓW
• Warunkiem zastosowania ulgi jest odpowiednie udokumentowanie wydatków poniesionych
na materiały budowlane, urządzenia i usługi związane z przeprowadzoną termomodernizacją.

• Aby móc odliczyć wydatki w zeznaniu rocznym PIT, należy posiadać faktury VAT wystawione
wyłącznie przez podatników, którzy nie korzystają ze zwolnienia z VAT.

• Za kwotę wydatku uważana będzie kwota wraz z podatkiem VAT, ale tylko wówczas, gdy podatek
ten nie został odliczony na podstawie ustawy o podatku od towarów
i usług

•Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały sfinansowane (dofinansowane) ze
środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
lub wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej lub zwrócone podatnikowi w
jakiejkolwiek formie;

Ulga Termomodernizacyjna



Dofinansowanie do budynków 
nowobudowanych

Moje Ciepło



https://mojecieplo.gov.pl/

Instytucja realizująca program

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Cel programu

Celem programu jest wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju
energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych, wodnych i gruntowych pomp
ciepła w nowych budynkach mieszkalnych jednorodzinnych.

Budżet programu

600 mln zł (dotacja): Środki Funduszu Modernizacyjnego

Nabór wniosków

29.04.2022 r. do 31.12.2026 r. (lub do wyczerpania środków)

Moje Ciepło

https://mojecieplo.gov.pl/


Zainwestujmy razem

w środowisko

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę

doradztwo@wfosigw.katowice.pl ; w.jonczyk@wfosigw.katowice.pl

mailto:doradztwo@wfosigw.katowice.pl
mailto:w.jonczyk@wfosigw.Katowice.pl

