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Cel, budżet i perspektywa czasowa



Dotychczasowe efekty programu



Podmioty wdrażające program 
i ich główne zadania
 Ministerstwo Klimatu i Środowiska – określanie założeń programu, opiniowanie dokumentów, promocja 

programu na poziomie ogólnopolskim

 Pełnomocnik Rządu ds. programu Czyste Powietrze – monitorowanie realizacji programu, proponowanie działań 
optymalizujących proces

 Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – praca nad założeniami programu, jego 
ewaluacja oraz opracowanie i aktualizacja dokumentacji programowej, udostępnianie wfośigw środków 
finansowych na realizację programu, współpraca z wfośigw, monitorowanie realizacji programu, promocja 
programu na poziomie ogólnopolskim

 16 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – wdrażanie programu, przyjmowanie i 
ocena wniosków, rozliczanie przedsięwzięć i wypłacanie środków beneficjentom, udział w tworzeniu 
dokumentacji programowej, promocja programu na poziomie regionalnym

 Gminy – prowadzenie punktów konsultacyjno-informacyjnych, pomoc wnioskodawcom w złożeniu wniosku, 
przyjmowanie wniosków, wydawanie zaświadczeń o dochodach, wsparcie beneficjentów na etapie rozliczania 
przedsięwzięcia, promocja programu na poziomie lokalnym

 Banki – pomoc wnioskodawcom i przyjmowanie wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu 
bankowego (Alior Bank i Bank Ochrony Środowiska to banki, które jako pierwsze 6.07.2021 r. wprowadziły do 
swojej oferty Kredyt Czyste Powietrze) 



Partnerzy biorący udział we 
wdrażaniu programu 
 Związek Banków Polskich – koordynacja współpracy z bankami przy przygotowaniu ścieżki 

bankowej w programie

 Bank Światowy – konsultacje założeń i zmian w programie, proponowanie działań 
optymalizujących proces

 Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo – udzielanie informacji o dostępie do sieci gazowej 
konkretnej nieruchomości, udzielanie klientom informacji na temat programu w ramach projektu 
„Prosto po czyste powietrze”

 Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa – informowanie mieszkańców obszarów 
wiejskich o możliwościach dofinansowania z programu

 Polski Alarm Smogowy (przedstawiciel NGO) – konsultacje i współpraca ukierunkowana na 
efektywne rozwiązania dla JST i komunikację programu

 Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy – merytoryczne wsparcie w 
zakresie listy ZUM i infolinii programu



Beneficjenci programu 
i poziomy dofinansowania

Podstawowy poziom 
dofinansowania

 dochód roczny Wnioskodawcy 

do 100 000 zł

Podwyższony poziom 
dofinansowania

 gospodarstwo wieloosobowe 
- średnie dochody miesięczne 

do 1 564 zł/os.

 gospodarstwo jednoosobowe 
- średnie dochody miesięczne 

do 2 189 zł

 osoba fizyczna

 właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego



Działania objęte 
dotacją
 wymiana, zakup i montaż źródła ciepła

 instalacja centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej

 wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła

 ocieplenie przegród budowlanych

 stolarka okienna i drzwiowa

 dokumentacja (audyt energetyczny, dokumentacja 
projektowa, ekspertyzy)

 mikroinstalacja fotowoltaiczna 
(dotacja do 5 tys. zł / wymóg: wymiana źródła ciepła)



Maksymalne poziomy dotacji dla całego 
przedsięwzięcia



Wdrożenie podwyższonego poziomu dofinansowania w 2020 r.

 21 października 2020 r. uruchomiono nabór wniosków dla wnioskodawców uprawnionych do 
podwyższonego poziomu dofinansowania

 W celu uzyskania podwyższonego poziomu dofinansowania do wniosku należy dołączyć 
zaświadczenie o dochodach wydawane przez gminę

 Zaświadczenia o dochodach są wydawane przez gminy na podstawie żądań składanych przez 
osoby zainteresowane aplikowaniem o podwyższony poziom dotacji

 Żądanie można złożyć w gminie osobiście, przesłać pocztą albo przez platformę ePUAP

 O wydanie zaświadczenia należy się zwrócić do gminy zgodnie ze swoim adresem zamieszkania

Najważniejsze zmiany programu
Reforma programu w 2020 r. 
 W maju 2020 r. m.in.: uproszczono wniosek o dotację, skrócono czas rozpatrywania 

wniosków z 90 roboczych do 30 dni kalendarzowych, umożliwiono korzystanie z e-

wniosku na portalu gov.pl



Najważniejsze zmiany programu

Uruchomienie ścieżki bankowej w 2021 r.
 6 lipca 2021 r. w dwóch pierwszych bankach (Alior Bank i Bank Ochrony Środowiska) 

uruchomiono nabór wniosków o dotację na częściową spłatę kapitału kredytu bankowego. 

Kolejne banki jeszcze w 2021 r. mają oferować Kredyt Czyste Powietrze

 W oddziałach banku, który przystąpił do programu składa się wnioski o Kredyt Czyste 

Powietrze, a po przyznaniu kredytu – wniosek o dotację z programu „Czyste Powietrze” 

 Po pozytywnej decyzji kredytowej lub warunkowej umowie kredytowej, bank – po uprzedniej 

akceptacji treści przez wnioskodawcę – przekazuje wniosek o dotację do właściwego 

terytorialnie wfośigw

Rezygnacja z dofinansowania kotłów węglowych od 2022 r.
 Od 1 stycznia 2022 r. nie będzie możliwości uzyskania dofinansowania w programie na 

kocioł na węgiel

 Dofinansowanie nowego kotła na węgiel można jeszcze uzyskać pod warunkiem złożenia 

wniosku o dofinansowanie obejmującego ten koszt oraz zakupu (wystawienie faktury lub 

równoważnego dokumentu księgowego) i montażu kotła do 31 grudnia 2021 r.



Trzy ścieżki wnioskowania o dotacje



Bonusy dla gmin wdrażających „Czyste Powietrze” 



Uzupełnienie programu 
„Czyste Powietrze”

 Ulga termomodernizacyjna

 Program „Stop Smog” – do 698 mln zł

 Pilotaże obejmujące dofinansowaniem budynki wielorodzinne:

 w województwie zachodniopomorskim – 10 mln zł

 w Pszczynie na Śląsku – 6 mln zł 

 w województwie dolnośląskim – 20 mln zł

 Kampania informacyjno-promocyjna programu

 W przygotowaniu – uruchomienie planowane w 2022 r.

 Ogólnopolski program dla budynków wielorodzinnych 

 Wprowadzenie nowych rozwiązań dla najuboższych 

beneficjentów programu



Uzupełnienie programu „Czyste Powietrze”



Do kiedy musisz wymienić tzw. kopciucha?
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Strona internetowa
czystepowietrze.gov.pl



Lista ZUM
lista-zum.ios.edu.pl



Kalkulator dotacji
czystepowietrze.gov.pl/kalkulator-dotacji



Kalkulator grubości izolacji
kalkulatorczystepowietrze.kape.gov.pl



Projekt doradztwa energetycznego
doradztwo-energetyczne.gov.pl
Projekt Doradztwa Energetycznego pn. „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE” współfinansowany jest ze 
środków Funduszu Spójności w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020.

Dla kogo? Usługa doradcza jest bezpłatna i skierowana m.in. do:
 osób fizycznych
 dużych i małych przedsiębiorstw
 spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych
 państwowych jednostek terytorialnych (urzędy statystyczne, sądy, więzienia, straż pożarna, szkoły, internaty)
 szkół wyższych
 organów władzy publicznej

Co zyskują gminy dzięki doradztwu energetycznemu?
 W ramach Projektu Doradztwa Energetycznego prowadzone są bezpłatne szkolenia dla kandydatów na energetyków 

gminnych (do 14.09.21 r. przeprowadzono 72 szkolenia dla 1790 kandydatów na energetyków gminnych z 1261 gmin)
 Doradcy energetyczni udzielają również porad i konsultacji dla osób fizycznych korzystających lub chcących skorzystać 

z programu „Czyste Powietrze” (w latach 2020-2021 udzielono ponad 9000 konsultacji oraz ponad 11000 porad) 
 Doradcy szkolą również indywidualne osoby fizyczne oraz pracowników gmin, zajmujących się obsługą programu 

„Czyste Powietrze” 



Akademia Czystego Powietrza
czystepowietrze.gov.pl/akademia-czystego-powietrza
youtube.com/user/nfosigw 

To wspólna inicjatywa Ministerstwa Klimatu i Środowiska, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki 
Wodnej oraz Polskiego Alarmu Smogowego. 

Pierwszy cykl webinariów dla instalatorów, doradców energetycznych i firm z branży budowlanej zrealizowano w 2020 r., 
obejmował on następujące tematy dotyczące programu „Czyste Powietrze”:

 Nowe zasady dofinansowania inwestycji
 Jak wypełnić wniosek w programie?
 Wymagania dotyczące kart produktów i etykiet energetycznych urządzeń grzewczych i wentylacyjnych
 Uchwały antysmogowe w Polsce
 Termomodernizacyjna ulga podatkowa i jej łączenie z programem „Czyste Powietrze”
 Analiza kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych w modernizowanych budynkach – kalkulacja kosztów i korzyści
 Fotowoltaika w domu i jej połączenie z programem „Czyste Powietrze”
 Zastosowanie pomp ciepła w istniejących budynkach jednorodzinnych 
 Modernizacja kotłowni na paliwa stałe
 Najczęściej popełniane błędy przy termomodernizacji budynków
 Znaczenie wentylacji w termomodernizacji budynków
 Przykład dobrych praktyk: Sukces pilotażu Zabierzów-Wilkowice 2020



Pozostańmy w kontakcie!
 Ogólnopolska infolinia programu „Czyste Powietrze”:

22 340 40 80

 Pytania o status złożonego wniosku kieruj bezpośrednio do wfośigw

 Ogólnopolska infolinia dla gmin ws. programu „Czyste Powietrze”:

22 340 40 90

 Ogólny mail programu „Czyste Powietrze”:

czystepowietrze@nfosigw.gov.pl

 Czat programu „Czyste Powietrze” dostępny na stronie:

czystepowietrze.gov.pl
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Pytania i odpowiedzi 
(dostępne w nagraniu wideo ze spotkania)
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Dziękujemy za uwagę 


