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Moje Ciepło

Cel Programu

Wsparcie rozwoju ogrzewnictwa indywidualnego i rozwoju

energetyki prosumenckiej w obszarze powietrznych,

wodnych i gruntowych pomp ciepła w nowych budynkach

mieszkalnych jednorodzinnych



Moje Ciepło

❑ Instytucja realizująca program: 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

❑ Źródło finansowania: Fundusz Modernizacyjny

❑ Budżet programu: 600 000 000 zł

❑ Forma dofinansowania: dotacja



Moje Ciepło

Program realizowany będzie w latach 2022 -2027, przy czym:

1) zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów) podejmowane będą do
31.12.2026 r.,

2) środki wydatkowane będą do 31.12.2027 r.

Nabór wniosków odbywa się w trybie ciągłym od 29.04.2022 r.

do 31.12.2026 r. lub do wyczerpania dedykowanej puli środków.

Terminy i sposób składania wniosków



Beneficjent

Wnioskodawcą/Beneficjentem jest osoba fizyczna, która jest właścicielem bądź
współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

W przypadku współwłasności budynku mieszkalnego jednorodzinnego będzie
wymagane oświadczenie wnioskodawcy, iż posiada zgodę wszystkich
pozostałych współwłaścicieli na złożenie wniosku o dofinansowanie i będzie
jedyną osobą ubiegającą się o dofinansowanie dla danej inwestycji.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na

budowę lub zgłoszeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego.

Wnioskodawca musi być wskazany jako nabywca/odbiorca na fakturze lub

równorzędnym dokumencie księgowym – w przypadku różnicy w osobie

Wnioskodawcy a nabywcy/odbiorcy należy załączyć stosowne oświadczenie.
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Wymagania dotyczące budynku

Przez nowy budynek mieszkalny jednorodzinny w Programie rozumie się budynek, w przypadku
którego na dzień składania wniosku o dofinansowanie:

• nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub
nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie zgodnie z przepisami
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane

lub
• złożono zawiadomienie o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego jednorodzinnego nie

wcześniej niż 01.01.2021 r. lub złożono wniosek o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie
nie wcześniej niż 01.01.2021 r.
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Działalność gospodarcza

➢ w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest prowadzona na powierzchni
przekraczającej 20% powierzchni całkowitej budynku, inwestycja nie
kwalifikuje się do dofinansowania;

➢ w przypadku, gdy działalność gospodarcza jest lub będzie prowadzona
w trakcie trwania okresu trwałości na powierzchni przekraczającej 20 %
powierzchni całkowitej budynku - Beneficjent będzie zobowiązany do zwrotu
otrzymanego dofinansowania.
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Wymagania dotyczące budynku c.d.

Warunkiem udzielenia dofinansowania jest uzyskanie podwyższonego standardu energetycznego
budynku tj. uzyskanie maksymalnej wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na
nieodnawialną energię pierwotną (EP) na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania
ciepłej wody użytkowej EPH+W na poziomie:

• maksymalnie 63 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w 2022 roku;

• maksymalnie 55 kWh/(m2 × rok) - dla wniosków składanych w kolejnych latach funkcjonowania
programu

*od 31 grudnia 2020 r - EPH+W= 70 [kWh/(m2 ·rok)] zgodnie z WT 2021
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Jeżeli projekt budowlany nie uwzględnia pompy ciepła, to w trakcie trwania budowy budynku
(gdy nie złożono zawiadomienia o zakończeniu budowy budynku mieszkalnego
jednorodzinnego lub nie złożono wniosku o wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie)
można go zaktualizować wraz z zawartą w nim charakterystyką energetyczną. Jeżeli
natomiast zawiadomiono o zakończeniu budowy lub budynek został już oddany do
użytkowania, wtedy należy wykonać świadectwo charakterystyki energetycznej, którego koszt
można uwzględnić jako koszt kwalifikowany przy składaniu wniosku o dofinansowanie.



Wymagania dotyczące pomp ciepła
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Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane Wymagania techniczne

1 Gruntowa pompa ciepła Zakup/montaż pompy ciepła 
grunt/woda, woda/woda z 
osprzętem, zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu
z osprzętem.

Klasa efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury 
zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.
Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym 
ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody 
grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

2 Pompa ciepła typu 
powietrze/woda

Zakup/montaż pompy ciepła typu 
powietrze/woda z osprzętem, 
zbiornikiem 
akumulacyjnym/buforowym, 
zbiornikiem cwu  
z osprzętem.

Klasa  efektywności energetycznej minimum A++(dla temperatury 
zasilania 55oC) na podstawie karty produktu i etykiety energetycznej. 
Uwaga: zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym 
ogrzewaniem niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody 
grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie płaszczyznowe).

3 Pompa ciepła typu 
powietrze/powietrze w 
systemie centralnym dla całego 
budynku

Zakup/montaż pompy ciepła typu 
powietrze/powietrze 
z osprzętem.

Klasa efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu 
umiarkowanego) na podstawie karty produktu i etykiety 
energetycznej. 

W usługach montażu może być uwzględniony równiez koszt transportu
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Dokumentacja

Lp. Nazwa kosztu Koszty kwalifikowane 

1 Świadectwo 

charakterystyki 

energetycznej 

budynku

Koszt wykonania świadectwa charakterystyki energetycznej 

budynku sporządzonego z wykorzystaniem systemu 

teleinformatycznego, w którym  prowadzony jest centralny rejestr 

charakterystyki energetycznej budynków.

https://www.gov.pl/web/rozwoj-technologia/centralny-rejestr-

charakterystyki-energetycznej-budynkow

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku należy 

sporządzić,  w przypadku zmian rozwiązań technicznych/ 

instalacyjnych w stosunku do zawartych w Projekcie 

budowlanym.

2 Dokumentacja 

projektowa

Koszt wykonania branżowej dokumentacji projektowej dotyczącej 

niezbędnej dokumentacji geologicznej dla gruntowej pompy ciepła 

Dokumentacja - max 5% kosztów kwalifikowanych
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Wymagania techniczne

Wszystkie urządzenia oraz materiały muszą być fabrycznie nowe wyprodukowane w ciągu
maksymalnie 24 miesięcy przed montażem/użyciem, dopuszczone do obrotu oraz w przypadku,
gdy wynika to z obowiązujących przepisów prawa - posiadać deklaracje zgodności urządzeń z
przepisami z zakresu bezpieczeństwa produktu (oznaczenia „CE” lub „B”). Jeżeli wynika to z
przepisów prawa, usługi muszą być wykonane przez osoby lub podmioty posiadające stosowne
uprawienia i pozwolenia oraz przeprowadzone zgodnie z obowiązującym prawem i normami.

Szczegółowy zakres wymagań zawiera załącznik nr 1 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”

Koszty kwalifikowane wraz z wymaganiami technicznymi i prawnymi

Załącznik nr 2 do programu „Moja Ciepło” - Protokół odbioru prac od wykonawcy lub
oświadczenie Wnioskodawcy – dotyczy samodzielnego montażu w PP Moje Ciepło
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Montaż pompy ciepła

Pompa może zostać zamontowana samodzielnie, pod warunkiem, że osoba montująca posiada do
tego odpowiednie kwalifikacje oraz po montażu będzie w stanie wypełnić i podpisać odpowiedni
protokół montażu.

Współfinansowanie inwestycji

Dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych
środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej – jeśli
dotyczy).
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Koszty kwalifikowane 

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 r. do 31.12.2026 r.

W okresie kwalifikowalności kosztów wymagane jest:

rozpoczęcie inwestycji - rozumiane jako poniesienie pierwszego kosztu kwalifikowanego
(data opłacenia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego)

zakończenie inwestycji - rozumiane jako zamontowanie i uruchomienie pompy ciepła wraz z
niezbędną infrastrukturą towarzyszącą oraz udokumentowanie opłacenia całości faktur lub
równoważnych dokumentów księgowych za zakup i montaż kompletu urządzeń wskazanych
we wniosku o dofinansowanie;



Wysokość wsparcia
• Dotacja

• do 30% albo do 45% kosztów kwalifikowanych
• nie więcej niż 7 tys. - 21 tys. zł na jedną współfinansowaną inwestycję. Wysokość dofinansowania

uzależniona będzie od rodzaju zainstalowanej pompy ciepła oraz posiadania przez Wnioskodawcę
karty dużej rodziny.
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procentowy udział 

w kosztach 

kwalifikowanych

procentowy udział 

w kosztach 

kwalifikowanych 

dla osób fizycznych 

posiadające kartę 

dużej rodziny*

nie więcej niż [zł]

Gruntowe x do 30% do 45% 21 000

typu powietrze - 

powietrze w 

systemie centralnym

do 30% do 45% 7 000

typu powietrze - 

woda
do 30% do 45% 7 000

Powietrzne

Typ

Dofinansowanie w formie dotacji

Rodzaj pompy 

ciepła

*W rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (t.j.: Dz. U. 2021, poz. 1744
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1) na jeden budynek może być udzielone jedno dofinansowanie w ramach programu;

2) nie udziela się dofinansowania na inwestycje realizowane w budynkach
wykorzystywanych sezonowo lub w budynkach gospodarczych;

3) rodzaj pompy ciepła, typ oraz jej parametry (spełniające wymagania programu) muszą
być uwzględnione na fakturze (lub równorzędnym dokumencie księgowym). W
przypadku braku ww. informacji na dokumentach księgowych - konieczne jest
załączenie oświadczenia sprzedawcy/wykonawcy, iż pompa ciepła posiada wskazane
parametry, kwalifikujące do dofinansowania w programie;

4) w ramach programu nie udziela się pomocy publicznej;

5) udzielone dofinansowanie nie podlega opodatkowaniu;

6) w przypadku przedstawienia kosztu zakupu i montażu pompy ciepła ze środków
niniejszego programu priorytetowego do rozliczenia w ramach ulgi
termomodernizacyjnej, kwota przedstawiona do odliczenia od podatku będzie
pomniejszona o kwotę otrzymanego dofinansowania;



Złożenie wniosku

➢ dofinansowanie będzie udzielane na inwestycje zakończone przed dniem złożenia wniosku
o dofinansowanie - tylko w formie refundacji po zakupie, montażu i uruchomieniu nowej pompy
ciepła

➢ składanie wniosków będzie się odbywało jedynie drogą elektroniczną, poprzez generator
wniosków o dofinansowanie (GWD);

➢ do generatora możemy się dostać bezpośrednio wchodząc na stronę https://gwd.nfosigw.gov.pl/
lub klikając w link, który będzie się znajdował na stronie programu Moje Ciepło;

➢ w celu złożenia wniosku niezbędne będzie użycie profilu zaufanego lub podpisu
kwalifikowanego.

Moje Ciepło

https://gwd.nfosigw.gov.pl/


Załączniki do wniosku

1) pozwolenie na budowę lub zgłoszenie budowy;

2) zawiadomienie o zakończeniu budowy lub decyzja o pozwoleniu na użytkowanie - JEŚLI

DOTYCZY

3) charakterystyka energetyczna budynku lub świadectwo charakterystyki energetycznej;

4) protokół odbioru – załącznik nr 2 do Programu Priorytetowego „Moje Ciepło”;

5) faktura lub równorzędny dokument księgowy

6) potwierdzenie dokonania płatności;

7) karta produktu i etykieta energetyczna zakupionej i zamontowanej pompy ciepła;

8) oświadczenie o posiadaniu zgód: współwłaściciela/wszystkich współwłaścicieli budynku– JEŚLI

DOTYCZY

9) skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – JEŚLI DOTYCZY;

10) pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie -JEŚLI DOTYCZY;

11) oświadczenie dotyczące nabywcy wskazanego na fakturze lub równorzędnym dokumencie

księgowym - JEŚLI DOTYCZY;

12) inny dokument (m.in. niezbędna dokumentacja geologiczna dla gruntowej pompy ciepła) –

JEŚLI DOTYCZY.
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Promowanie inwestycji

➢ Beneficjent w okresie trwałości zobowiązany jest do odpowiedniego promowania
współfinansowanej inwestycji.

➢ Wytyczne dotyczące promowania inwestycji znajdują się na stronie programu Moje
Ciepło.

Kontrola inwestycji i okres jej trwałości

➢ NFOŚiGW ma możliwość kontroli /inwestycji na każdym jej etapie (w tym w okresie
trwałości inwestycji).

➢ Beneficjent zobowiązany jest do eksploatacji pompy ciepła (we wskazanej we wniosku
lokalizacji) przez co najmniej 5 lat od dnia wpływu dofinansowania (dotacji) na rachunek
bankowy Beneficjenta oraz do promowania inwestycji w okresie jej trwałości.

➢ w budynku mieszkalnym jednorodzinnym, nie znajduje się i nie będzie się
znajdować (w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwo stałe
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Kontakt:

mojecieplo@nfosigw.gov.pl

lub

doradztwo@wfos.krakow.pl 

z podaniem gminy, na terenie której realizowana jest/ będzie inwestycja lub bezpośrednio do Doradcy 

Energetycznego zgodnie z właściwością obszarową.

mailto:mojecieplo@nfosigw.gov.pl

