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Moje Ciepło
Dla kogo?

Wnioskodawcą jest osoba fizyczna, która:
• jest właścicielem bądź współwłaścicielem nowego budynku mieszkalnego jednorodzinnego

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.

Wnioskodawcą/Beneficjentem musi być osoba wskazana w pozwoleniu na budowę lub zgłoszeniu budowy 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego.



Wartość EP z projektowej charakterystyki energetycznej budynku. 
W przypadku zmian rozwiązań technicznych/instalacyjnych w stosunku do zawartych w projekcie budowlanym – nowe 
świadectwo charakterystyki energetycznej.

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.
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Jak obniżyć wartość EP ?

Wartość wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną (EP) na 
potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej EPH+W można obniżyć 
stosując następujące rozwiązania techniczne:

➢ poprawa izolacyjności cieplnej przegród zewnętrznych budynku;

➢ montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła;

➢ zastosowanie OZE – np. montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej.
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Pozostałe, najistotniejsze warunki finansowania

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

➢ zakupione i zamontowane urządzenia muszą spełniać minimalne wymagania określone w 
Załączniku nr 1 do programu;

➢ współfinansowane urządzenia muszą być nowe, wyprodukowane w ciągu maksymalnie 24 
miesięcy przed montażem;

➢ zamontowana pompa ciepła musi współpracować z wodnym ogrzewaniem 
niskotemperaturowym (temperatura zasilania wody grzewczej ≤ 35 st. C - m.in. ogrzewanie 
płaszczyznowe). Wymogu nie stosuje się do pomp ciepła typu powietrze-powietrze.
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Pozostałe, najistotniejsze warunki finansowania
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➢ w budynku mieszkalnym jednorodzinnym nie znajduje się i nie będzie znajdować się              
(w okresie trwałości inwestycji) źródło ciepła na paliwa stałe;

Można ubiegać się o dofinansowanie, jeżeli w budynku znajduje się/będzie znajdował się kominek służący wyłącznie  do 
celów rekreacyjnych.

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

➢ dofinansowanie nie może być udzielone na inwestycję sfinansowaną lub realizowaną z innych 
środków publicznych zagranicznych lub krajowych (za wyjątkiem ulgi termomodernizacyjnej –
jeśli dotyczy);

➢ w przypadku współwłasności budynku jednorodzinnego konieczne będzie załączenie zgody 
wszystkich współwłaścicieli budynku oraz złożenie oświadczenia o braku podwójnego 
finansowania.
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Intensywność dofinansowania

Dofinansowanie dotyczy powietrznych i gruntowych pomp ciepła wykorzystywanych do ogrzewania 
domu lub ogrzewania domu i przygotowania ciepłej wody użytkowej.
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Wymagania dotyczące pompy ciepła

➢ Pompy ciepła typu powietrze/woda i Gruntowe pompy ciepła:

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A++ (dla temperatury zasilania 55oC) na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

➢ Pompy ciepła typu powietrze/powietrze w systemie centralnym dla całego
budynku:

Pompy ciepła muszą spełniać w odniesieniu do ogrzewania pomieszczeń wymagania
klasy efektywności energetycznej minimum A+ (dla klimatu umiarkowanego) na
podstawie karty produktu i etykiety energetycznej.

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

Moc pompy ciepła (kW) wpisujemy z karty produktu/etykiety energetycznej. 

Przepisujemy znamionową moc cieplną dla klimatu umiarkowanego i temperatury. 
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Koszty kwalifikowane

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.01.2021 do 31.12.2026 r.

➢ zakup i montaż pompy ciepła z osprzętem, zbiornikiem akumulacyjnym/buforowym,
zbiornikiem cwu z osprzętem;

➢ koszt dostawy pompy ciepła;

➢ koszty związane z opracowaniem niezbędnej dokumentacji (max. 5% kosztów
kwalifikowanych), tj. świadectwo charakterystyki energetycznej, dokumentacja geologiczna;

➢ podatek od towarów i usług (VAT) tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie
ponoszony przez wnioskodawcę, a wnioskodawca nie ma prawnej możliwości odliczenia
podatku naliczonego od podatku należnego w jakiejkolwiek części.

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



Obowiązki informacyjne

➢ beneficjent zobowiązany jest w okresie realizacji zadania i w okresie jego trwałości do odpowiedniego
promowania współfinansowanej inwestycji, tzn. wykonania i zamieszczenia tabliczki informacyjnej;

➢ koszty wykonania i zamieszczenia tabliczki ponosi wyłącznie Beneficjent;

➢ beneficjent zobowiązany jest do umieszczenia tabliczki informacyjnej bezpośrednio po otrzymaniu
decyzji o dofinansowaniu, lecz nie później jednak niż dwa miesiące od daty otrzymania tej decyzji;

➢ tabliczka powinna być umieszczona w miejscu lokalizacji inwestycji np. na budynku/ogrodzeniu.

➢ tabliczka powinna spełniać następujące wymagania:

• być wykonana z trwałego materiału np. metalu, drewna lub tworzywa sztucznego (nie jest
dopuszczalne wykonanie tablicy z papieru, dykty oraz innych materiałów o niskiej trwałości);

• sugerowany rozmiar tablicy to format A3, a minimalny A4;

• na tablicy nie ma możliwości umieszczania innych informacji i znaków graficznych, w tym
np. logotypów firm realizujących inwestycję;

• tablica musi zawierać tytuł inwestycji, wartość inwestycji, wysokość przyznanej dotacji przez NFOŚiGW,
ciąg logotypów.
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Wymagany wzór tablicy informacyjnej
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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 - wzór dokumentu dostępny na stronie www.mojecieplo.gov.pl;

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

8. oświadczenie o posiadaniu  zgód współwłaścicieli budynku– jeśli dotyczy - wzór dokumentu dostępny na stronie www.mojecieplo.gov.pl;

9. skan Karty Dużej Rodziny (dwie strony) – jeśli dotyczy;

10. pełnomocnictwo do złożenia wniosku o dofinansowanie - jeśli dotyczy - wzór dokumentu dostępny na stronie www.mojecieplo.gov.pl;

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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Jak złożyć wniosek?

➢ składanie wniosków odbywa się 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.

https://gwd.nfosigw.gov.pl/
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Składanie wniosku
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Dane Kontaktowe

Doradztwo Energetyczne 

doradztwo@fos.wroc.pl

Michał Brożyna

mbrozyna@fos.wroc.pl; 

Tel. 887 447 704

mailto:doradztwo@fos.wroc.pl
mailto:mbrozyna@fos.wroc.pl
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www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

Dziękujemy za uwagę


