
Pytania i odpowiedzi  
Więcej informacji uzyskasz na stronach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej:  

https://czystepowietrze.gov.pl/pytania-i-odpowiedzi/  
    
  
1. Program Czyste Powietrze  

  

1.1. Dla kogo?  

  

Beneficjentem jest osoba fizyczna będąca właścicielem / współwłaścicielem budynku 

mieszkalnego1 jednorodzinnego  lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu 

mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą2.  

  

1.2. Na co?  

  

Dofinansowanie wymiany starych i nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe na nowoczesne 
źródła ciepła spełniające najwyższe normy, instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody 

użytkowej, wentylacji, fotowoltaiki oraz przeprowadzenia niezbędnych prac 

termomodernizacyjnych budynku.  

  

1.3. Jakie koszty mogą podlegać dofinansowaniu w formie dotacji na częściową spłatę kapitału 

kredytu?  

  

Tylko koszty kwalifikowane.  

  

1.4. Co to są koszty kwalifikowane?  

  

To koszty przedsięwzięcia mogące być pokryte ze środków dotacji na częściową spłatę kapitału 

kredytu.  

Wykaz urządzeń i materiałów do dofinansowania (będących kosztami kwalifikowanymi):  

  Audyt energetyczny  

  Dokumentacja projektowa  

  Ekspertyzy  

  Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem  

  Pompa ciepła powietrze/woda  

  Pompa ciepła powietrze/woda o podwyższonej klasie efektywności energetycznej  

 
1 Przez budynek mieszkalny jednorodzinny, zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, należy rozumieć 

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% powierzchni całkowitej budynku.   

  
2 Dofinansowanie jest udzielane dla budynku mieszkalnego jednorodzinnego, jeżeli dla tego budynku lub nieruchomości          

gruntowej, na której posadowiono ten budynek została założona księga wieczysta.  
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  Pompa ciepła typu powietrze/powietrze  

  
  Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektywności energetycznej  

  Kocioł gazowy kondensacyjny  

  Kotłowania gazowa (przyłącze gazowe i instalacja)  

  Kocioł olejowy kondensacyjny  

  Kocioł na węgiel  

  Kocioł zgazowujący drewno  

  Kocioł na pellet drzewny  

  Kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie  

  Ogrzewanie elektryczne  

  Instalacja centralnego ogrzewania oraz instalacja ciepłej wody użytkowej  

  Wentylacja mechaniczna z odzyskiem  

  Mikroinstalacja fotowoltaiczna jako element inwestycji w powiązaniu z innym źródłem 

ciepła  

  Ocieplenie przegród budowlanych  

  Stolarka okienna  

  Stolarka drzwiowa  

  

Koszty kwalifikowane są szczegółowo opisane w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze w 
załącznikach:  

  Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dotację – Koszty kwalifikowane - 

obejmujące podstawowe i podwyższone dofinansowanie  

  Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz 

maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów 

uprawnionych do podstawowego poziomu dofinansowania - obejmujące podstawowe 

dofinansowanie  

  Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane 

oraz maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów 
uprawnionych do podwyższonego poziomu dofinansowania - obejmujące podwyższone 

dofinansowanie  

    

1.5. Co to są koszty niekwalifikowane, na które może być udzielony kredyt?  

  

To koszty przedsięwzięcia, które są przeznaczone na inne cele zgodne z Programem 

Priorytetowym Czyste Powietrze, ale nie mogą być pokryte ze środków z dotacji na częściową 
spłatę kapitału kredytu  

  

1.6. Jaki musi być minimalny udział kosztów kwalifikowanych w udzielonej kwocie kapitału 

kredytu?  

  

Co najmniej 95 % kapitału musi być przeznaczone na pokrycie kosztów kwalifikowanych, a 

pozostałe maksymalnie 5 % może być wykorzystane na koszy niekwalifikowane, czyli na inne cele 

zgodne z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze.   

  

1.7. Gdzie znajdę zestawienie kosztów kwalifikowanych i maksymalnego poziomu 

dofinansowania w formie dotacji na częściową spłatę  kapitału kredytu?  
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Zestawienie dostępne w załącznikach:   

  Załącznik nr 4 do Instrukcji wypełniania wniosku o dotację – Koszty kwalifikowane - 

obejmujące podstawowe i podwyższone dofinansowanie  

  Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz 

maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych 
do podstawowego poziomu dofinansowania - obejmujące podstawowe dofinansowanie  

  Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz 

maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych 

do podwyższonego poziomu dofinansowania- obejmujące podwyższone dofinansowanie  
  

1.8. Gdzie znajdę wymagania techniczne, jakie musi spełniać asortyment?  

  

Wymagania techniczne dostępne są w załącznikach:    

  Załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz 

maksymalny poziom dofinansowania dla Części 1) Programu dla Beneficjentów uprawnionych 

do podstawowego poziomu dofinansowania - dla podstawowego dofinansowania  

  Załącznik nr 2a do Programu Priorytetowego Czyste Powietrze – Koszty kwalifikowane oraz 
maksymalny poziom dofinansowania dla Części 2) Programu dla Beneficjentów uprawnionych 

do podwyższonego poziomu dofinansowania -  dla podwyższonego dofinansowania 

Dodatkowo lista urządzeń i materiałów – lista zielonych urządzeń i materiałów (ZUM), które 
spełniają wymagania techniczne określone w zał. nr 2 i 2a do programu „Czyste Powietrze” 

dostępna jest tutaj.  

  

1.9. Od czego zależy poziom dofinansowania?  

  

Wysokość dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu uzależniona jest m. in. od następujących 

czynników:  

1) wysokości uzyskiwanych dochodów (dostępna opcja podstawowego dofinansowania i 

podwyższonego dofinansowania),  

2) czy w budynku/lokalu mieszkalnym, w którym realizowane jest przedsięwzięcie, prowadzona 

jest działalność gospodarcza rozumiana zgodnie z unijnym prawem konkurencji (wysokość 
dotacji jest pomniejszana proporcjonalnie do powierzchni zajmowanej przez działalność 

gospodarczą),  

  

Uwaga:  

Brak możliwości dofinansowania przedsięwzięcia realizowanego w budynku, lokalu mieszkalnym, 

jeśli działalność gospodarcza prowadzona jest na powierzchni całkowitej przekraczającej 30 % 
powierzchni budynku/lokalu mieszkalnego.  

Szczegółowe informacje dostępne w warunkach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  

  

1.10. Jaki  jest maksymalny poziom dofinansowania?  

  

Do 30 000 zł dla podstawowego poziomu dofinansowania.  

Do 37 000 zł dla podwyższonego poziomu dofinansowania.  

  

1.11. Czy obowiązuje minimalny poziom dofinansowania?  

  

Wnioskowana kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu wynosi minimum 3 000 zł (nie 

dotyczy przedsięwzięć, w zakresie których jest zakup i montaż źródła ciepła).  
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1.12. Jaka są wymogi dochodowe dla podstawowego poziomu dofinansowania?  

  

Wnioskodawca musi mieć dochód roczny nieprzekraczający 100 000 zł.  

Przy podawaniu danych do wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu należy wziąć 
pod uwagę dochód wyłącznie Wnioskodawcy. W przypadku wspólnego rozliczenia 

współmałżonków, w PIT uwzględniony jest już podział dochodu na połowę. Do wniosku nie 

trzeba dołączać dokumentów potwierdzających dochód.  

  

1.13. Jak ustalana jest wysokość dochodu dla podstawowego poziomu dofinansowania?  

  

1) Osoby fizyczne opodatkowane według skali podatkowej lub według jednolitej 19% stawki 

podatku – dochód roczny ustalany na podstawie PIT-36, PIT-36L, PIT-37, PIT, 38, PIT-39, PITCFC, 
PIT-40A wykazany w PIT w rubryce: „Podstawa obliczenia podatku”.  

2) Osoby fizyczne opłacające zryczałtowany podatek dochodowy w formie karty podatkowej 

PIT-16 lub PIT-28 – dochód roczny ustalany na podstawie zeznania podatkowego, zaświadczenia 
z urzędu skarbowego o wysokości dochodu, stawce podatku oraz wysokości i formie 

opłacanego podatku dochodowego, w roku wskazanym we wniosku.  

3) Osoby fizyczne prowadzące gospodarstwo rolne – dochód roczny ustalany na podstawie: - ha 

przeliczeniowych własnych i dzierżawionych z roku kalendarzowego poprzedzającego rok 

złożenia wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, określonych na podstawie: 
zaświadczenia właściwego organu / gminy o wielkości powierzchni gospodarstwa rolnego lub - 

nakazu płatniczego wystawionego przez organ gminy, umowy/ów dzierżawy (jeśli dotyczy).  

4) Osoby fizyczne osiągające dochody inne niż podlegające opodatkowaniu, mieszczące się pod 

względem rodzaju w katalogu zawartym w art. 3 pkt. 1 lit c) ustawy o świadczeniach 

rodzinnych – dochód roczny ustalany na podstawie dokumentu potwierdzającego dochód 

Wnioskodawcy (np. decyzja, orzeczenie, zaświadczenie).  

  

1.14. Jakie są wymogi dochodowe dla podwyższonego poziomu dofinansowania?  

  

Przeciętny miesięczny dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym Wnioskodawcy nie może 

przekroczyć:  

1)  1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym, 2)  

2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym.  

Wymagane zaświadczenie z gminy potwierdzające wysokość dochodu przypadającego na jednego 

członka gospodarstwa domowego osoby składającej wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału 

kredytu.     

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód osoby składającej wniosek o 

dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, z  tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności 

gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany 
w zaświadczeniu z gminy,  o którym mowa powyżej,  nie przekroczył trzydziestokrotności kwoty 

minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 
obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie.  

  

1.15. Kto wydaje zaświadczenie z gminy uprawniające do podwyższonego poziomu 

dofinansowania?  

  



Wójt, burmistrz lub prezydent miasta ma obowiązek wydania takiego zaświadczenia na żądanie 

osoby fizycznej, która zamierza złożyć wniosek o przyznanie podwyższonego poziomu 

dofinansowania.  

Musisz skontaktować się z urzędem gminy zgodnie z Twoim miejscem zamieszkania.  

  

1.16. Czy jeśli współmałżonek osoby wnioskującej o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu 

jest współwłaścicielem nieruchomości mającej podlegać dotacji, to czy wystarczy podpis 

współmałżonka pod dokumentem oświadczenia współmałżonka?  

  

Nie, w takim przypadku współmałżonek ma obowiązek podpisania zarówno oświadczenia 

współmałżonka, jak również oświadczenia współwłaściciela.   

Oba oświadczenia muszą być dołączone jako załączniki do wniosku o dotację na częściową spłatę 
kapitału kredytu.  

  

Uwaga:   

Oświadczenia współmałżonka jest wymagane tylko gdy małżonkowie pozostają w ustawowej 

wspólności majątkowej.  

  

1.17. Kiedy mogę rozpocząć przedsięwzięcie (ponieść pierwszy koszt kwalifikowany)?  

  

Wystawienie pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego może nastąpić nie 

wcześniej, niż data złożenia wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu w Banku.  

  

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data jego podpisania w Banku.  

  

1.18. Kiedy muszę zakończyć przedsięwzięcie (ponieść ostatni koszt kwalifikowany)?  

  

Wystawienie ostatniej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego musi nastąpić nie 

później, niż przed upływem 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację na częściową spłatę 

kapitału kredytu w Banku.  

Szczegółowe informacje dostępne w warunkach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  

  

1.19. Jaki jest okres realizacji przedsięwzięcia?  

  

Do 18 miesięcy od daty złożenia wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, lecz nie 

później niż do 30.06.2029 r.   

Szczegółowe informacje dostępne w warunkach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  

  

1.20. Jakie budynki/lokale mieszkalne nie mogą skorzystać z dofinansowania?  

  

Z dofinansowania nie mogą skorzystać budynki/lokale mieszkalne:  

1) w budowie (czyli takie, które nie posiadają jednego z dwóch elementów: zawiadomienia 
o zakończeniu budowy, do którego organ właściwy nie wniósł sprzeciwu lub prawomocnej 

decyzji o pozwoleniu na użytkowanie wydanej przez właściwy organ, 2) wykorzystywane 
sezonowo, 3) gospodarcze.  

  

Uwaga:  

Na przedsięwzięcie realizowane w budynkach, na budowę których po 31.12.2013 r. został złożony 

wniosek o pozwolenie na budowę lub wniosek o zatwierdzenie projektu albo zostało dokonane 



zgłoszenie budowy, nie udziela się dofinansowania na ocieplenie przegród budowlanych, stolarkę 

okienną i drzwiową.   

  

1.21. Ile miesięcy w roku budynek musi być użytkowany, aby nie został uznany jako sezonowy w 

ramach Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?  

  

Tylko budynek mieszkalny jednorodzinny wykorzystywany całorocznie może być kwalifikowany do 

Programu Priorytetowego Czyste Powietrze. Powinieneś zadbać o udowodnienie stanu faktycznego 

już na etapie wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu. Dla Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ważny jest stan faktyczny, czy dany budynek jest 

wykorzystywany sezonowo czy nie.  

  

1.22. Czy można łączyć dofinansowanie z innych programów publicznych z Programem 

Priorytetowym Czyste Powietrze?  

  

1) Nie udziela się dofinansowania na przedsięwzięcie, na które Wnioskodawca otrzymał 

dofinansowanie w ramach Programu „Stop Smog”.  

2) W przypadku, gdy Wnioskodawca otrzymał dofinansowanie w ramach Programu „Mój Prąd” 

może otrzymać dofinansowanie z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze na inny zakres 

przedsięwzięcia, niż dofinansowany z Programu „Mój Prąd”.  

3) Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” mogą być 

dofinansowane ze środków publicznych, innych niż z Programu „Stop Smog” i „Mój Prąd”, z 
zastrzeżeniem, że łączna kwota dofinansowania na przedsięwzięcie nie może przekroczyć 100 % 

kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia.  

  

  

2. Przyjmowanie wniosków o kredyt i dotację na częściową spłatę kapitału kredytu przez Alior 

Bank  

  

2.1. Co to jest Kredyt Czyste Powietrze?  

  

To kredyt bankowy udzielony Kredytobiorcy przez Alior Bank z przeznaczeniem wyłącznie na cele 

zgodne z Programem Priorytetowym Czyste Powietrze, w tym co najmniej w 95 % na pokrycie 

kosztów kwalifikowanych.  

  

2.2. Gdzie mogę zapoznać się z parametrami oferty kredytowej Alior Banku?  

  

Opis oferty Kredytów Gotówkowych Czyste Powietrze dostępny na stronie.   Opis 

oferty Kredytów Ratalnych Czyste Powietrze dostępny na stronie.    

  

  

2.3. Gdzie mogę złożyć wniosek o Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze wraz z wnioskiem o 

dotację na częściową spłatę kapitału kredytu z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?  

  

Oferta Kredytów Gotówkowych Czyste Powietrze dostępna jest w oddziałach Alior Banku.  

  

2.4. Gdzie mogę złożyć wniosek o Kredyt Ratalny Czyste Powietrze wraz z wnioskiem o dotację na 

częściową spłatę kapitału kredytu z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze?  
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Oferta Kredytów Ratalnych Czyste Powietrze dostępna jest u naszych partnerów handlowych. 
Zapytaj partnera handlowego, u którego planujesz zakupić towar lub usługę na raty, czy przyjmuje 

wnioski o Kredyt Ratalny Czyste Powietrze Alior Banku wraz z wnioskiem o dotację na częściową 

spłatę kapitału kredytu z Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  

  

2.5. Jakie warunki muszę spełniać, aby móc się ubiegać o dofinansowanie w formie dotacji na 

częściową spłatę kapitału kredytu w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze”?  

  

Podstawowe warunki możesz sprawdzić odpowiadając na pytania z ankiety dostępnej tutaj.  

   

2.6. Jakie dokumenty są niezbędne do złożenia wniosku o kredyt i dotację na częściową spłatę 

kapitału kredytu?  

  

Dokumenty dla wniosków składanych w oddziale Alior Banku   

 

2.7. Czy Alior Bank wymaga przedstawienia odpisu zwykłego księgi wieczystej jako załącznika do 

wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu?  

  

Nie ma takiego obowiązku.   

  

Odpis zwykły księgi wieczystej Alior Bank może przyjąć pod warunkiem, że klient posiada ważny 

odpis, tj. sporządzony nie wcześniej niż 14 dni przed dniem złożenia wniosku o dotację na częściową 
spłatę kapitału kredytu.    

  

2.8. Jaką kwotę dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu mogę otrzymać?  

  

Możesz sprawdzić kwotę korzystając z kalkulatora dotacji dostępnego pod linkiem.  

  

2.9. Co to jest kalkulator dotacji?  

  

Kalkulator dotacji to narzędzie pomocnicze do planowania dofinansowania dostępne na stronie 

internetowej Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska  i Gospodarki Wodnej – pomagające 

oszacować realną wysokość możliwej do uzyskania dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu przy 

planowanym przez Klienta zakresie inwestycji do zrealizowania.  

  

2.10. Jak jest liczona przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki kwota dotacji 

do wypłaty dla wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu złożonego w Banku?  

  

Kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu do wypłaty ustalana jest w odniesieniu do 

faktycznie poniesionych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia pokrytych ze środków własnych 

oraz ze środków kredytu bankowego, z zastrzeżeniem, że wypłacona kwota dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu musi być niższa, niż kapitał kredytu wykorzystany na koszty 
kwalifikowane tego przedsięwzięcia.  

  

Przykład:  

Dla kredytu wypłaconego w kwocie 30 000 zł, maksymalna wypłacona kwota dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu nie może przekroczyć 29 999 zł, natomiast będzie ona ustalona w oparciu o 

faktycznie poniesione koszty kwalifikowane przedsięwzięcia.  
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Uwaga:    

Wnioskując o kredyt z dotacją na częściową spłatę kapitału kredytu sprawdź szacowaną kwotę 
dotacji do wypłaty na kalkulatorze dotacji dostępnym pod linkiem. Następnie porównaj wskazaną 

przez kalkulator kwotę dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu z kwotą kredytu oferowaną 

przez Alior Bank, tj. kwotą kapitału kredytu.  

Jeśli w wyniku tego porównania okaże się, że kwota dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu do 
wypłaty musiałaby być niższa (obniżona), niż wskazuje kalkulator dotacji (z uwagi na oferowaną 

przez Bank kwotę kredytu, która musi być wyższa, niż dotacja do wypłaty), wówczas oceń i podejmij 
decyzję, czy skorzystasz z oferty kredytowej i złożysz wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału 

kredytu za pośrednictwem Alior Banku, czy też złożysz wniosek o dotację bezpośrednio w 

Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki.   

  

Im wyższy udział środków własnych w całej planowanej inwestycji, tym większe ryzyko obniżenia 

kwoty dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu do wypłaty przy złożeniu wniosku o dotację na 

częściową spłatę kapitału kredytu poprzez Oddział banku / partnera handlowego, w stosunku do 
wniosku o dotację złożonego bezpośrednio w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej.  

  

2.11. Czy wniosek o kredyt składam równocześnie z wnioskiem o dotację na częściową spłatę 

kapitału kredytu?  

  

Nie. Pierwszym krokiem jest złożenie wniosku o Kredyt Gotówkowy Czyste Powietrze / Kredyt 

Ratalny Czyste Powietrze. Dopiero po zaakceptowaniu przez Ciebie parametrów kredytu i 

podpisaniu umowy kredytu możesz złożyć wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.  

  

2.12. Kiedy najpóźniej muszę podpisać dokumentację kredytową (w tym umowę kredytową) po 

decyzji pozytywnej na kredyt?  

  

Dokumentacja kredytowa musi być podpisana niezwłocznie po pozytywnej decyzji na kredyt i nie 

później niż przed wysyłką wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu do decyzji 

właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

   

2.13. Czy mogę wskazać z umowie kredytu numer konta do wypłaty ewentualnej nadwyżki 

dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ponad kapitał kredytu, jeśli na etapie wypłaty 

dotacji przez właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej kwota 

mojego kapitału do spłaty będzie niższa niż kwota wypłaconej dotacji na częściową spłatę 

kapitału kredytu?  

  

Tak, możesz wskazać takie konto. Musisz być jego posiadaczem lub współposiadaczem  i musi to być 

konto osobiste (ROR) lub konto oszczędnościowe prowadzone w walucie polskiej (PLN).  

  

2.14. Czy mogę zmienić lub zlecić usunięcie numeru konta do wypłaty ewentualnej nadwyżki 

dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ponad kapitał kredytu w trakcie trwania umowy 

kredytowej?  

  

Tak. Wymagane jest wówczas złożenie przez Ciebie odpowiedniej dyspozycji w placówce Alior 

Banku lub na Infolinii Alior Banku. Dyspozycję tą może złożyć tylko osoba, która składała wniosek o 

dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.  

https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji
https://czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji


  

2.15. W jaki sposób otrzymam zwrot ewentualnej nadwyżki dotacji na częściową spłatę kapitału 

kredytu, jeśli nie podam konta do jej zwrotu?  

  

W takiej sytuacji zwrócimy nadwyżkę dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu ponad kapitał 

kredytu do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który 

skontaktuje się z Tobą celem ustalenia szczegółów wypłaty nadwyżki dotacji na częściową spłatę 

kapitału kredytu.  

  

2.16. W jakim czasie właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

podejmuje decyzję dotyczącą dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu?  

  

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej rozpatruje wniosek w terminie 14 

dni od dnia wpływu do niego wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.  

Poinformujemy Cię o terminie, kiedy najpóźniej powinna zostać podjęta decyzja przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, wysyłając e-mail na adres podany we wniosku o 

dotację na częściową spłatę kapitału kredytu.  

  

2.17. Czy możliwa jest korekta wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu po jego 

wysyłce przez Bank do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej?  

  

Nie, nie przewiduje się korekt ani dostarczania na tym etapie dodatkowych dokumentów przez  

Klienta.      

  

Właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej może przekazać nam 

zwrotnie tylko jedną z dwóch decyzji, tj. decyzję pozytywną (o przyznaniu dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu) lub decyzję negatywną (o odmowie przyznania dotacji na częściową spłatę 

kapitału kredytu).  

  

2.18. Czy otrzymam z Banku informację o przyczynie decyzji negatywnej (o odmowie przyznania 

dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu)?  

  

Nie, przyczynę decyzji negatywnej (o odmowie przyznania dotacji na częściową spłatę kapitału 

kredytu)otrzymasz bezpośrednio z właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 
Gospodarki Wodnej, który rozpatrywał Twój wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału 

kredytu.  

  

W takiej sytuacji wyślemy do Ciebie e-mail, na adres podany we wniosku o dotację na częściową 

spłatę kapitału kredytu, z informacją o decyzji negatywnej. Skutkiem odmowy udzielenia dotacji na 

częściową spłatę kapitału kredytu przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 

Wodnej będzie brak możliwości uruchomienia (wypłaty) kredytu, w związku z brakiem spełnienia 

warunku zawieszającego, pod którym zawarta zostanie umowa kredytu – informację o tym także 

otrzymasz od nas w e-mailu.  

  

E-mail z tymi informacjami wyślemy Ci niezwłocznie po odebraniu z Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej informacji o decyzji negatywnej (o odmowie przyznania 
dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu).  

  



2.19. Czy otrzymam z Banku informację o decyzji pozytywnej (o przyznaniu  dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu)?  

  

Tak, wyślemy do Ciebie e-mail, na adres podany we wniosku o dotację, z informacją potwierdzającą 

przyznanie Ci dotacji przez właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz uruchomienie przez nas kredytu.  

  

2.20. Czy po decyzji pozytywnej o przyznaniu  dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu) muszę 

podpisać umowę o dotację?  

  

Nie. Wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu)staje się umową dotację na częściową 
spłatę kapitału kredytu bankowego.  

Datą zawarcia umowy dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego jest data 

następująca po dniu wysłania przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

e-maila na Twój adres podany we wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu, z 

oświadczeniem Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej o akceptacji 

wniosku o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu (decyzji pozytywnej o przyznaniu dotacji na 
częściową spłatę kapitału kredytu).  

  

2.21. Czy mogę się odwołać od decyzji negatywnej (o odmowie przyznania dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu)?  

  

Wszelkie pytania dotycząc odmownej decyzji kieruj do właściwego Wojewódzkiego Funduszu 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

Dane kontaktowe do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

znajdziesz na stronie.  

  

  

2.22. Czy w przypadku decyzji negatywnej (o odmowie przyznania dotacji na częściową spłatę 

kapitału kredytu) mogę ponownie złożyć wniosek o dotację na częściową spłatę kapitału 

kredytu?  

  

Tak. Odrzucenie wniosku nie wyklucza możliwości ponownego złożenia wniosku o dotację na 

częściową spłatę kapitału kredytu na ten budynek/lokal mieszkalny.  

  

2.23. Czy w przypadku odstąpienia przeze mnie od umowy kredytu nadal obowiązuje wniosek o 

dotację na częściową spłatę kapitału kredytu / umowa dotacji na częściową spłatę kapitału 

kredytu bankowego?  

  

Nie. Odstąpienie od umowy kredytu skutkuje automatycznym anulowaniem wniosku o dotację na 

częściową spłatę kapitału kredytu / wypowiedzenie umowy dotacji na częściową spłatę kapitału 

kredytu bankowego. Bank przekaże do właściwego Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej informację o odstąpieniu od umowy kredytu.  

  

3. Warunki wypłaty dotacji przez właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i 

Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW)  

  

3.1. Gdzie opisane są wymagane warunki, jakie muszę spełnić, aby została wypłacona 

dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu?  

https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-czyste-powietrze.html#kontakty
https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-czyste-powietrze.html#kontakty
https://www.aliorbank.pl/klienci-indywidualni/kredyty-i-pozyczki/kredyt-czyste-powietrze.html#kontakty


  

Warunki zawarte są w opisie Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.  

    

3.2. Do kiedy należy złożyć kompletny i poprawny wniosek o płatność?  

  

Złożenie kompletnego i poprawnego wniosku o płatność wraz z wymaganymi załącznikami powinno 

nastąpić do 90 dni od daty maksymalnego terminu na realizację przedsięwzięcia (18 miesięcy). 

Jeśli Beneficjent nie zrealizuje przedsięwzięcia w ww. terminie lub złoży wniosek o płatność po ww. 
terminie, dotacja na częściową spłatę kapitału kredytu nie będzie podlegała wypłacie, a umowa 

dotacji na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego zostanie wypowiedziana przez Wojewódzki 

Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.  

  

3.3. Gdzie mogę złożyć wniosek o płatność?  

  

Wniosek o płatność składasz bezpośrednio we właściwym Wojewódzkim Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej, który wydał decyzję pozytywną (o przyznaniu dotacji na 

częściową spłatę kapitału kredytu).  

  

3.4. Czy dotacja zostanie przelana przez właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej bezpośrednio na moje konto?  

  

Nie. Dotacja zostanie przelana przez właściwy Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i  

Gospodarki Wodnej do Banku celem spłaty kapitału Kredytu Ratalnego / Gotówkowego Czyste 

Powietrze.   

Szczegółowe informacje znajdziesz w umowie kredytowej.  

  

4. Gwarancja Banku Gospodarstwa Krajowego  

  

4.1. Kiedy Bank planuje objąć Kredyty Czyste Powietrze gwarancją BGK?  

  

Bank potwierdza, iż planuje objąć kredyty Czyste Powietrze gwarancją BGK z Ekologicznego 

Funduszu Poręczeń i Gwarancji. O terminie udostępnienia możliwości korzystania z oferty Kredytów 
Czyste Powietrze z gwarancją BGK poinformujemy na stronie internetowej Alior Banku.  

  

4.2. Czy umowy Klientów, którzy skorzystają z oferty kredytów Czyste Powietrze Alior 
Banku przed udostępnieniem niniejszej oferty z gwarancją BGK zostaną również 
objęte gwarancją BGK?  

  

Nie, gwarancją BGK będą objęte tylko umowy kredytowe, dla których wnioski o kredyt zostaną 

złożone od dnia udostępnienia przez Bank oferty kredytów Czyste Powietrze z gwarancją BGK. 

Umowy kredytowe dla wniosków o kredyt złożonych przed tą datą nie będą objęte gwarancją BGK.  

  

  

  

  

https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:219dcdbb-f175-4c5f-a4b5-1be56fe8eb2d/1-Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:219dcdbb-f175-4c5f-a4b5-1be56fe8eb2d/1-Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze.pdf
https://www.aliorbank.pl/dam/jcr:219dcdbb-f175-4c5f-a4b5-1be56fe8eb2d/1-Program-priorytetowy-Czyste-Powietrze.pdf

