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Oferta finansowa NFOŚiGW 
– szansą 

na skuteczną 
poprawę stanu 

jakości powietrza 

Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów do spraw Programu „Czyste Powietrze”
i Efektywności Energetycznej Budynków

Warszawa, 29 listopada 2022 r.

Paweł Mirowski, Zastępca Prezesa Zarządu NFOŚiGW

Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów
do spraw Programu „Czyste Powietrze”
i efektywności energetycznej budynków

Kraków, 15 lutego 2023 r.

Zmiany w Programie „Czyste Powietrze"   
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liczba gmin 

w programie

2 122
(ponad 85% gmin 

w Polsce)

Dotychczasowe efekty programu

czystepowietrze.gov.pl
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Liczba złożonych wniosków

2 156 794

448 073

Zapotrzebowanie na wymianę źródeł ciepła w budynkach
jednorodzinnych

Ewentualne zapotrzebowanie na wymianę źródeł ciepła w budynkach
jednorodzinnych

Baza CEEB
stan na sierpień 2022 r.

4,75%

15,90% 15,61%

34,32%

29,42%

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [%]

2018 2019 2020 2021 2022

139 354

398 609

12 632

do 14.05.2020

od 15.05.2020

od 03.01.2023

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

Stan na 03.02.2023 r.
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Najważniejsze działania (lata 2020-2023)

Aktualnie realizowane działania
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Nowa wersja programu 2023



7

Nowe zasady programu  „Czyste Powietrze”
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Porównanie dotychczasowych i nowych zasad 
programu  „Czyste Powietrze”

Podstawowy poziom
dofinansowania 30 000 zł 66 000 zł 36 000 zł więcej

– wzrost o120%

Podwyższony 
poziom
dofinansowania

37 000 zł / 47 000 zł 
(dotacja z prefinansowaniem)

99 000 zł 62 000 zł więcej - wzrost o 167%
/ 52 000 zł więcej - wzrost o 111%

Najwyższy
poziom
dofinansowania

69 000 zł / 79 000 zł 
(dotacja z prefinansowaniem)

135 000 zł 66 000 zł więcej – wzrost o 96%
/ 56 000 zł więcej – wzrost o 71%

Refundowany w 100% do kwoty 1 000 zł.
Możliwość realizacji inwestycji bez audytu.

Refundowany w 100% do kwoty 1 200 zł.
Istnieje możliwość realizacji inwestycji bez audytu.

Audyt wymagany dla uzyskania wyższej dotacji na kompleksową 
termomodernizację.

Dotychczasowe zasady NOWE ZASADY
(od 3 stycznia 2023 r.)

Zwiększenie dofinansowania o:

Audyt energetyczny

czystepowietrze.gov.pl
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Porównanie dotychczasowych i nowych progów dochodowych 
uprawniających do dotacji w programie „Czyste Powietrze”

Podstawowy 
poziom
dofinansowania

Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 
100 000 zł
(wspólne rozliczanie małżonków – połowa zsumowanego dochodu 
małżonków nie może przekroczyć 100 000 zł)

Roczny dochód wnioskodawcy nie przekracza 
135 000 zł
(wspólne rozliczanie małżonków – połowa zsumowanego dochodu 
małżonków nie może przekroczyć 135 000 zł)

Podwyższony 
poziom
dofinansowania

Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza:
• 1564 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2189 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza: 
• 1894 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 2651 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Najwyższy
poziom
dofinansowania

Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza: 
• 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1260 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza: 
• 1090 zł w gospodarstwie wieloosobowym
• 1526 zł w gospodarstwie jednoosobowym

Dotychczasowe zasady NOWE ZASADY
(od 3 stycznia 2023 r.)

czystepowietrze.gov.pl
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Zmiany programu „Czyste Powietrze”

Podniesienie maksymalnych kwot dotacji.

Wyłączenie z kosztów kwalifikowanych podatku od towarów i usług (VAT) przy jednoczesnym podniesieniu intensywności 
dofinansowania przedsięwzięcia w celu zrekompensowania powyższej zmiany.

Wprowadzenie możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie w ramach Programu (na warunkach po 15.05.2020 r.).  
Do tej liczby nie wlicza się wniosków o dofinansowanie złożonych do 14.05.2020 r.

Możliwość zakupu i montażu kotła na biomasę drzewną (kotła zgazowującego drewno lub kotła na pellet) 
o emisyjności ≤ 20mg/m3 w budynku podłączonym do sieci dystrybucji gazu.

Eliminacja dofinansowania kotłów na biomasę (kotłów zgazowujących drewno oraz kotłów na pellet) o emisyjności wyższej niż 
20mg/m3 od 1 lipca 2023 r. po zastosowaniu okresu przejściowego.

Umożliwienie udzielania kredytów bankowych na przedsięwzięcia rozpoczęte do 6 miesięcy przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie w banku.

Zmiany zasad rozliczeń NFOŚiGW/wfośigw/beneficjent, w celu przyspieszenia wypłaty dotacji dla beneficjentów.

czystepowietrze.gov.pl
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Planowane działania na 2023 r.: 
„Operatorzy” – kompleksowa pomoc 

dla najuboższych odbiorców programu w gminie

Charakterystyka działań „operatorów”:

• identyfikacja potencjalnych odbiorców pomocy na terenie gminy, mających szczególne potrzeby 

w zakresie realizacji inwestycji,

• ocena budynku – wizyta u potencjalnego wnioskodawcy,

• kompleksowa pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie,

• wsparcie w realizacji inwestycji,

• pomoc w rozliczeniu inwestycji. 

czystepowietrze.gov.pl

Planowane są działania mające na celu rozbudowę instrumentu prefinansowania z udziałem Operatorów
i elementu prefinansowania.
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Dziękuję
za uwagę!

Dziękuję
za uwagę!
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