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Beneficjenci programu 
i maksymalne poziomy dotacji dla całego przedsięwzięcia
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uruchomienie programu priorytetowego „Czyste Powietrze”, organizacja i 

proces przygotowawczy oraz przyjęcie programu, zmiany programu

współpraca z wfośigw: porozumienia, komunikacja, systemy informatyczne, 

metodyka szacowania efektów, monitoring efektów

włączenie gmin we współpracę: porozumienia oraz wprowadzenie zachęt dla 

gmin

przebudowanie/ uproszczenie Programu

wprowadzenie szeregu rozwiązań służących większej dostępności

Programu dla potencjalnych beneficjentów (w tym nowy podział

poziomów dotacji)

wdrożenie II część Programu, która przeznaczona jest dla Polaków o niższych 

dochodach; dotacje na wymianę pieca są wyższe – sięgają nawet do 37 tys. zł. 

włączenie banków komercyjnych do programu: nabór banków, zmiany w 

systemach IT banków, wfośigw i NFOŚiGW, uruchomienie funduszu 

gwarancyjnego w BGK, uruchomienie naboru w bankach dla beneficjentów

Kroki milowe we wdrażaniu Programu Czyste Powietrze
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Włączenie ulgi 

termomodernizacyjnej 

za 2020 r. z odliczenia wydatków na realizację 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego skorzystało 

451 tys. podatników na kwotę 7,5 mld zł, a kwota 

obniżenia podatku wyniosła 1,4 mld zł. 

jest to o 135% więcej niż w roku ubiegłym

4
Umożliwienie składania 

wniosków o 

dofinansowanie i 

wniosków o płatność 

online

1
Uproszczenie wniosku o 

dotację i zasad 

przyznawania dotacji

.

2

Skrócenie czasu 

rozpatrywania wniosków

.

Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu 

5 6
Integracja z programem 

„Mój prąd”
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Umożliwienie finansowania 

przedsięwzięć rozpoczętych 

i zakończonych

.
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7 Powiązanie poziomów dotacji z 

efektem ekologicznym 8
Uruchomienie narzędzi wsparcia 

dla wnioskodawcy: strony 

internetowej czystepowietrze.gov.pl, 

lista ZUM, kalkulatory: 

dofinansowania 

i grubości izolacji

Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu 

11 12

Rozpoczęcie współpracy z gminami

uruchomienie pomocy technicznej dla 

wfośigw oraz dla gmin
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Uruchomienie ogólnopolskiej 

infolinii dotyczącej programu, 

oraz infolinii dedykowanej dla 

gmin

Włączenie banków komercyjnych do 

programu
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Realizacja ogólnopolskiej kampanii 

edukacyjno- informacyjno-

promocyjnej13

16

Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu

/trwające prace /

14

15

Uruchomienie API dla partnerów, 

którzy chcą pośredniczyć w 

składaniu wniosków o dotację

Od 1 lipca 2021 r. ważna 

aktualizacja programu -

zwiększone progi dochodowe 

uprawniające do podwyższonego 

poziomu dofinansowania
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Od 1 stycznia 2022 r.

rezygnacja z dotacji 

na zakup kotła węglowego
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Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu

/najbliższe plany/

Wprowadzenie rozwiązań 

upraszczających proces 

związany z rozliczeniem 

zrealizowanego 

przedsięwzięcia

.
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Wprowadzenie nowych 

rozwiązań dla najuboższych 

beneficjentów programu 18
Wprowadzenie 

ogólnopolskiego 

programu dofinansowania 

dla lokali w budynkach 

wielorodzinnych



Dane z dnia 29.10.2021 r.

W TYM W OSTATNIM TYGODNIU (23-29.10.2021):

4 554 WNIOSKÓW NA 68 323 038 zł

ZŁOŻONE WNIOSKI: 344 341 NA  

5 848 091 397 zł DOFINANSOWANIA

(ŚCIEŻKA BANKOWA: 455 WNIOSKÓW)

Statystyki 
dla programu 
„Czyste Powietrze”

PODPISANE UMOWY: 267 449 NA 

4 445 071 125 zł DOFINANSOWANIA

,

WYPŁACONYCH ŚRODKÓW:

2 069 112 317 zł
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Efekty Programu
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Efekty Programu
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Efekty Programu
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Efekty Programu

mikroinstalacja PV w programie Czyste Powietrze
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Nowe rozwiązanie na 2022 r.

Program Priorytetowy „Ciepłe mieszkanie”
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Cel programu:

Poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji pyłów oraz gazów cieplarnianych poprzez wymianę 

źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych

Budżet: 2 mld zł.

Okres wdrażania: 2022 – 2026 (2 nabory wniosków 2022 i 2023 r.)

Rodzaje przedsięwzięć:

1. Demontaż nieefektywnych źródeł ciepła na paliwo stałe oraz

2. zakup i montaż źródła ciepła wymienionego w załączniku do Programu (odpowiednio dla lokalu lub budynku), do celów ogrzewania lub

ogrzewania i cwu albo 

3. podłączenie lokalu do efektywnego źródła ciepła w budynku.

4. Dodatkowo mogą być wykonane:

5. demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania i/lub c.w.u. oraz instalacji gazowej (wyłącznie w przypadku wymiany 

źródła ciepła);

6. zakup i montaż ocieplenia przegród (budynki), okien lub drzwi;

7. zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; 

8. zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej (budynki)

9. audyt energetyczny, ekspertyzy (budynki) i dokumentacja projektowa
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