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istotne wprowadzone zmiany programu

2018 wrzesień
 uruchomienie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”

2019-2020
 uproszczenie wniosku o dotację i zasad przyznawania dotacji – gruntowna przebudowa programu w 2020 r.;
 umożliwienie składania wniosków o dofinansowanie i wniosków o płatność online;
 rozpoczęcie współpracy z gminami uruchomienie pomocy technicznej dla wfośigw oraz dla gmin;
 uruchomienie narzędzi wsparcia dla wnioskodawcy: strony internetowej czystepowietrze.gov.pl, lista ZUM, kalkulatory:

dofinansowania i grubości izolacji;
 uruchomienie ogólnopolskiej infolinii dotyczącej programu oraz infolinii dedykowanej dla gmin.

2021

 ogłoszenie ZACHĘT dla gmin;

 włączenie banków komercyjnych do programu;

 od 1 lipca 2021 r. ważna aktualizacja programu -zwiększone progi dochodowe

do podwyższonego poziomu dofinansowania;

 realizacja ogólnopolskiej kampanii edukacyjno- informacyjno-promocyjnej.

2022
 od 1 stycznia 2022 r. rezygnacja z dotacji na zakup kotła węglowego;
 wprowadzenie nowej ścieżki dotacji z PREFINANSOWANIEM;

 wdrożenie REFORMY programu:
zwiększenie dotacji;
premiowanie efektywności energetycznej;

 koordynacja działań komunikacyjnych z uwzględnieniem NOWEGO podejścia/ przekazu;

2023
 NOWE rozwiązania dla najuboższych beneficjentów programu.
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dotychczasowe efekty programu

liczba gmin 

w programie 
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4 lata 
programu  „Czyste Powietrze”



Liczba złożonych wniosków
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najbliższe ZMIANY 

programu  „Czyste Powietrze”

Trwają prace nad wdrożeniem dużych zmian programu w celu dostosowania go do zmieniających się
w sposób bardzo dynamiczny warunków zewnętrznych.

Najważniejsze przygotowywane zmiany dotyczą:
 urealnienia wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen materiałów

i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;

 wprowadzenia dodatkowego – większego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej
termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego i wynikającej z niego oszczędności energii
użytkowej;

 zwiększenia progów dochodowych;

 wprowadzenia możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie;

jak również np.
 w ramach wniosków bankowych (dotacja połączona z kredytem bankowym) – zmiana terminu rozpoczęcia

(kwalifikowalności) przedsięwzięcia na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

 uproszenie/zmiany zasad rozliczeń NFOŚiGW/wfośigw/beneficjent.



Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 

do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 

do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków

nowe podejście – uwolnienie kolejności działań inwestycyjnych w programie „Czyste Powietrze”

ukierunkowanie beneficjentów na głęboką termomodernizację z wymianą źródła ciepła/ OZE

co znacząco wpłynie na:

 poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym możliwość doboru optymalnego źródła ciepła;

 zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego;

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w ramach poszczególnych budynków;

 poprawę jakości powietrza;

 poprawę warunków życia i zdrowie Polaków;

 poprawę jakości środowiska, w którym Wszyscy żyjemy.
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Program  „Ciepłe Mieszkanie”
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Program  „Ciepłe Mieszkanie”
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Najbliższe cele:

 skuteczne wdrożenie zaplanowanych zmian w programie „Czyste Powietrze”;

 zacieśnienie współpracy z MRiT w celu efektywnej realizacji programów NFOŚiGW w oparciu
o Długoterminową Strategię Renowacji Budynków (DSRB) - służącej poprawie jakości powietrza
i efektywności energetycznej budynków;

 zaplanowanie rozwiązań służących walce z ubóstwem energetycznym poprzez ułatwienie najuboższym
właścicielom budynków zrealizowanie inwestycji i skorzystanie ze wsparcia finansowego NFOŚiGW;

oraz
 wzmacnianie działań samorządów i ich aktywności na rzecz poprawy jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków

na terenie gmin;
 stałe reagowanie na sytuacje zewnętrzną, dostosowywanie oferty NFOŚiGW do potrzeb i możliwości beneficjenta końcowego;
 opiniowanie obecnych rozwiązań systemowych, organizacyjnych i prawnych oraz zgłaszanie propozycji usprawnień

np. w zakresie ulgi termomodernizacyjnej;
 monitorowanie działań i współpraca z interesariuszami krajowymi i międzynarodowymi ukierunkowana na spójną, synergiczną

realizację przyjętych wskaźników programu „Czyste Powietrze” i poprawę efektywności budynków w kraju;
 modelowanie Projektu Doradztwa Energetycznego poprzez wykorzystanie potencjału doradców energetycznych przy realizacji

celów do osiągniecia;
 monitorowanie rynku i pozyskiwanie źródeł finansowania dla realizacji przyjętych celów.
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Źródła finansowania inwestycji w efektywność 
energetyczną budynków

Krajowy Plan Odbudowy
(ok. 15 mld zł)

Polityka Spójności 
2021-2027

(ok. 18 mld zł) 

INNE
(NFOŚiGW, banki,

Fundusz Modernizacyjny)

Finansowanie 
inwestycji 

Projekt Doradztwa Energetycznego

Gminy




