
Zmiany w programie

Czyste Powietrze
 



Najwyższa Izba Kontroli wskazuje 
na złą jakość powietrza w Polsce

Kolejny alarmujący raport Najwyższej Izby Kontroli

Komisja Europejska wytacza Polsce sprawę przed 
Trybunałem Sprawiedliwości Unii Europejskiej

33 polskie miasta umieszczone przez WHO 
na liście 50 europejskich miast z zanieczyszczonym powietrzem

Trybunał Sprawiedliwości UE skazuje Polskę 
za brak działań w latach 2007-2015 powodujących
skuteczną ochronę obywateli przez złej jakości powietrzem
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grudzień   2014

grudzień   2015
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22 lutego   2018



Program 
Czyste Powietrze 
przyjęty przez Radę Ministrów 25 kwietnia 2017r.

"Czyste powietrze to wyzwanie 
cywilizacyjne, miara tego, 
czy Polska jest naprawdę 
dojrzałym krajem"
Expose Premiera Morawieckiego
12/12/2017

"Polacy mają prawo, żeby ich dzieci 
mogły oddychać czystym 
powietrzem. To jest normalność. 
[...] Będziemy więc dalej intensywnie 
rozwijać program Czyste Powietrze"
Expose Premiera Morawieckiego
19/11/2019



NORMY JAKOŚCIOWE 
DLA PALIW STAŁYCH

ustawa z lipca 2018 r. i pakiet 
rozporządzeń wykonawczych

 ulga podatkowa w PIT od 1 stycznia 2019 r.

program Czyste Powietrze by NFOŚiGW/WFOS

ustawa z 9 listopada 2018 r. wspierająca termomodernizację 
ubogich energetycznie w miastach z listy WHO

PROGRAMY
WSPARCIA

rozporządzenie z dnia 1 sierpnia 2017 r. 
+ nowelizacja

ustawa antykopciuchowa 
z 16 października 2019 r.

WYMAGANIA DLA KOTŁÓW 
NA PALIWA STAŁE

Trzy najważniejsze filary 
programu Czyste Powietrze



Dotychczasowe wyniki
Czystego Powietrza

Liczba                       119  623 szt.
Kwota dotacji                        2 090 015 472 zł
Kwota pożyczek                  364 219 546 zł 

Liczba                       85  956 szt.
Kwota dotacji                          1 511 063 439 zł
Kwota pożyczek                 151  754  868 zł

Liczba                      73 068 szt.                                                   
dotacje: 65 728, pożyczki: 4 440* 

Kwota dotacji                          1 243 561 716 zł
Kwota pożyczek             117  991  400 zł

Liczba                       27 472 szt.
Kwota dotacji                          324 864 089 zł
Kwota pożyczek                    37 875 477 zł

Złożone wnioski 
o dofinansowanie

Pozytywne decyzje 
o przyznaniu dofinansowania

Podpisane umowy

Wypłaty środków finansowych

STAN NA 21.02.2020 R.

* suma umów dotacji i pożyczek nie daje 
100% (73 068),  ze względu na to, że jeden z WFOŚiGW 

nie ma możliwości podziału umów na dotacje i pożyczki

30.04.2020 r.wiadomym będzie, ile środków 
publicznych zostało w kieszeniach Polaków 
dzięki uldze termomodernizacyjnej w PIT



GRUPA ZE ZWIĘKSZONĄ 
INTENSYWNOŚCIĄ 
DOFINANSOWANIA

średni miesięczny dochód netto na członka 
gospodarstwa domowego nie przekracza 
1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym 

i 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 
W przypadku przedsiębiorców dodatkowo -  

roczny dochód nieprzekraczający 30-krotności 
płacy minimalnej – (32/37).

do 100% dofinansowania

BENEFICJENCI STOPSMOG
dochód do 100k/własność

 lub współwłasność nieruchomości – 
(20/25/30)

GRUPA PODSTAWOWA

Integracja Czyste Powietrze i StopSmog 
- modyfikacja progów dochodowych

TRZY GRUPY UPRAWNIONYCH DO DOTACJI:



-   generowanie przez MOPS/GOPS zaświadczeń 
o dochodzie uprawniającym do zwiększonej 
intensywności dofinansowania,

-   udzielanie przez JST pożyczek beneficjentom 
z grupy o zwiększonym poziomie dofinansowania,

-   wprowadzenie dofinansowania w formie dotacji 
z przeznaczeniem na częściową spłatę kapitału 
kredytu bankowego.

Udział JST i banków 
w programie





  - rezygnacja z badania progów dochodowych przez WFOSie,

 

  - pożyczki dla gmin zamiast pożyczek dla beneficjentów,

  - skrócenie terminów na rozpoznanie wniosków o dofinansowanie

Zmiany dla 
Wojewódzkich Funduszy 
Ochrony Środowiska



OŚWIADCZENIE BENEFICJENTA

od 1 stycznia 2021 weryfikacja 
dokonywana jest przez WFOŚ 

na podstawie danych otrzymanych 
od koncesjonowanych dostawców ciepła

SIECI CIEPŁOWNICZE

Weryfikacja możliwości podłączenia 
do sieci ciepłowniczej i gazowej

weryfikowane przez WFOŚ na podstawie 
porozumienia zawartego pomiędzy 
NFOŚiGW a PGNIG Obrót Detaliczny



Nowe limity finansowania

Podstawowy poziomo dofinansowania Część 1)  Programu Podwyższony poziomo dofinansowania Część 2) Programu

Nazwa kosztu Maksymalna intensywność dofinansowania  
(procent faktycznie poniesionych kosztów)

Maksymalna kwota dotacji (zł) Maksymalna intensywność dofinansowania 
(procent faktycznie poniesionych kosztów)2

Maksymalna kwota dotacji (zł)2

Podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz z przyłączem 50% 10 000 75% 15 000

Pompa ciepła powietrze/woda 30% 9 000 60% 18 000

Pompa ciepła powietrze/woda (o podwyższonej klasie 
efektywności energetycznej)

45% 13 500 60% 18000

Pompa ciepła typu powietrze/powietrze 30% 3 000 60% 6 000

Gruntowa pompa ciepła o podwyższonej klasie efektyw-
ności energetycznej

45% 20 250 60% 27 000

Kocioł gazowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000

Kotłownia gazowa 45% 6 750 75% 11 250

Kocioł olejowy kondensacyjny 30% 4 500 60% 9 000

Kocioł na węgiel 30% 3 000 60% 6 000

Kocioł zgazowujący drewno 30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet 30% 6 000 60% 12 000

Kocioł na pellet o podwyższonym standardzie 45% 9 000 60% 12000

Ogrzewanie elektryczne 30% 3 000 60% 6 000

Instalacja centralnego ogrzewania
30% 4 500 60% 9 000

Instalacja ciepłej wody użytkowej

Wentylacja mechaniczna z odzyskiem ciepła 30% 5 000 60% 10 000

Mikroinstalacja fotowoltaiczna 50% 5 000 50% 5 000



-   integracja programu CzP z programem Mój Prąd 
(dofinansowanie do 5.000 PLN za montaż PV),

-   możliwość rozpoczęcia inwestycji na 6 miesięcy 
przed złożeniem wniosku o dofinansowanie,

-   możliwość otrzymania dofinansowania 
na termomodernizację w przypadku osób, które 
mają już wymienione źródło ciepła na nisko/zeroemisyjne

Inne istotne 
zmiany programu



Frans Timmermans

"The Green Deal could mean 
lower energy bills for better 

and more comfortable houses. 
Everybody wins"
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Piotr Woźny
piotr.wozny@nfosigw.gov.pl


