
Od kilku lat przetacza się przez Polskę dyskusja 
dotycząca sposobów ograniczenia występowa-
nia smogu w naszym kraju. Jedną z przyczyn wy-
stępowania emisji szkodliwych substancji do at-
mosfery w okresie zimowym jest tzw. niska emisja 
powstająca w wyniku spalania odpadów i niskiej 
jakości paliw w urządzenia grzewczych, głównie 
kotłach na paliwa stałe. Ocenia się według róż-
nych szacunków, że tego typu urządzeń funkcjo-
nuje w Polsce 2,5-3,5 mln sztuk. Niestety, na razie 
nie jest dostępna precyzyjna informacja dotyczą-
ca zainstalowanych jednostek grzewczych w do-
mostwach w Polsce. Kotły i piece na paliwa stałe 
w domach jednorodzinnych w Polsce to w więk-
szości urządzenia znacznie wyeksploatowane  
i wiekowe. Ponad 60% kotłów to urządzenia dzie-
sięcioletnie lub starsze. Jest to ogromny rynek 

wymian urządzeń grzewczych na najbliższe lata.
Potencjalni beneficjenci z zainteresowaniem  
i nadzieją odebrali w 2018 roku informację o przy-
gotowaniu i wdrożeniu w życie przez Narodowy 
Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wod-
nej Programu Priorytetowego Czyste Powietrze.
Program wystartował we wrześniu 2018 roku. 
Warto przypomnieć, że historia powstawa-
nia tego programu zaczęła się już w 2014 roku  
w ówczesnym Ministerstwie Środowiska. Wy-
niki prac z tamtego okresu posłużyły jako baza 
wyjściowa do uruchomienia programu. Jego 
celem jest poprawa jakości powietrza oraz 
zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych przez 
wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywno-
ści energetycznej jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych. 

SPIUG właśnie przygotował i udostępnił ciekawy raport „Urządzenia 
grzewcze w Programie Priorytetowym Czyste Powietrze do 2020 roku”. 
Poniżej przytaczamy najważniejsze informacje podsumowujące rynek  
wymian starych urządzeń grzewczych na te zgodne z programem. 
Równocześnie zapraszamy do lektury pełnej wersji raportu  
dostępnej pod linkiem: kliknij.

Ile urządzeń wymIenIono 
w programIe Czyste 
powIetrze do końCa 2020 r. 
Najciekawsze dane z raportu przygotowanego przez SPIUG

Janusz starościk

re
kl

am
a

alpex-duo® XS
Instalacje wody pitnej i ogrzewania

n Większy przepływ 
 Większa o 30 procent powierzchnia przekroju to mniejsze straty ciśnienia.

n Bezpieczne połączenie 
 Funkcja kontrolowanego przecieku pozwala wykryć niezaprasowane złączki.

n Najwyższa jakość materiałów 
  PPSU - specjalne tworzywo sztuczne i bezołowiowy mosiądz klasy premium zapewniają bezpieczeństwo 

higieniczne.

n Bez kalibracji  
 Montaż w trzech prostych krokach: docięcie - mocowanie - zaprasowanie.

n Łatwa identyfikacja  
 Unikalny laserowy grawerunek na pierwszy rzut oka pokazuje możliwe dwa kontury (F i TH)

eXtra Safety – przyjazne, bezpieczne złączki, na miarę przyszłości

Instalacje Wewnętrzne
www.fraenkische.com
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Zgodnie z wprowadzonymi w maju 2020 roku 
zmianami, program Czyste Powietrze jest prze-
znaczony dla osób fizycznych, które są właści-
cielami lub współwłaścicielami jednorodzinne-
go budynku/lokalu mieszkalnego.
Wsparcie finansowe obejmuje:
• wymianę, zakup i montaż źródła ciepła;
• instalację centralnego ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej;
• wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła;
• mikroinstalację fotowoltaiczną;
• ocieplenie przegród budowlanych;
• stolarkę okienną i drzwiową;
• dokumentację (audyt energetyczny, dokumen-
tacja projektowa).
Komplet informacji na temat zasad funkcjono-
wania programu Czyste Powietrze można zna-
leźć na stronie: https://czystepowietrze.gov.pl/

Czyste Powietrze – znowelizowana 
wersja zasad

W ramach uproszczenia procedur biurokratycz-
nych sporo uwagi poświęcono m.in. zmianie for-
mularza wniosku o dofinansowanie, tak aby jego 
wypełnienie zajmowało możliwie najmniej czasu 
i wymagało złożenia jedynie niezbędnych załącz-
ników. Zmiany następujące obecnie w progra-
mie Czyste Powietrze mają charakter ewolucyjny.
10 czerwca 2020 roku uruchomiona została inter-
netowa ścieżka składania wniosków o dofinanso-
wanie. E-wnioski są dostępne w serwisie gov.pl.  
Ponieważ nie wszyscy są posiadaczami profilu 
zaufanego, nadal funkcjonuje dotychczasowa 
papierowa ścieżka składania wniosków. Przy tej 
opcji należy zalogować się na Portalu Beneficjen-
ta dostępnym na stronie internetowej właściwe-
go WFOŚiGW. Należy wypełnić wniosek, który 
po wydrukowaniu i podpisaniu, wraz z załączni-
kami, należy dostarczyć w wersji papierowej do 
WFOŚiGW lub gminy.
W ramach nowej edycji programu, zaczęła funk-
cjonować postulowana wcześniej lista zielonych 
urządzeń i materiałów (ZUM), która jest ważnym 
elementem nowej odsłony Czystego Powietrza. 
Katalog produktów ZUM powstaje na bazie już 
funkcjonującej strony: https://czyste-urzadzenia.
ios.edu.pl/ i powinien być zgodny z programem, 
w szczególności z kategoriami kosztów kwalifiko-
wanych oraz wymaganiami technicznymi. Na li-
ście znajdują się urządzenia grzewcze na paliwa 
stałe, ciekłe i gazowe, a także urządzenia wyko-
rzystujące odnawialne źródła energii (kolektory 
słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła).
Dodatkowo, lista docelowo ma obejmować mate-
riały izolacyjne, stolarkę okienną, drzwi zewnętrz-
ne i garażowe. Aktualizacje listy są przewidziane 
do końca trwania programu w 2029 r. z uwagi na 
trwający ciągły postęp techniczny, co jest zwią-
zane z wprowadzaniem coraz nowocześniej-
szych urządzeń i rozwiązań technicznych w bu-
downictwie na rynek. Bazę, która będzie zgodnie  

Budżet na lata 2018-2029 wynosi 103 
mld zł. Po wprowadzeniu, udoskonala-
nej stopniowo w trakcie trwania, wer-
sji programu, do 23 października 2020 r.  
złożono 174 409 wniosków o dofinanso-
wanie na łączną kwotę ok. 3,3 mld zł.

efektem prac trwających od jesieni 2019 
roku była inauguracja 15 maja 2020 roku 
nowej wersji programu Czyste Powietrze 
2.0, w której dokonano znaczącego uprosz-
czenia procedur uzyskiwania dotacji na 
wymianę przestarzałych kotłów grzew-
czych oraz na docieplenie budynków.
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Potwierdzona certyfikatem skuteczność  
w walce z koronawirusem

STERYLIZACJA UV-C  usuwa 99,99% wirusa SARS-
CoV-2. Wbudowana w klimatyzator wirusobójcza 
lampa LED UV-C skutecznie dezynfekuje powietrze 
w pomieszczeniu. Z klimatyzacją HAIER chronisz siebie 
i swoich bliskich!

Klimatyzacja
do domu i biura

Generalnym dystrybutorem Haier jest firma Refsystem Sp. z o.o.
Lista Autoryzowanych Partnerów dostępna na www.haier-ac.pl

http://www.instalreporter.pl
http://www.haier-ac.pl


1203/2021 A K T U A L N O Ś C I   |   A R T Y K U Ł   |   P O R A D A   |   P R O D U K T Y   |   W Y W I A D

z wcześniejszymi założeniami eliminować wystę-
powanie przypadków nieuczciwej konkurencji ze 
strony firm producenckich, mają współtworzyć 
producenci i autoryzowani dystrybutorzy urzą-
dzeń grzewczych i elementów budowlanych ob-
jętych systemem wsparcia w ramach programu.
Żeby wpisać urządzenie/materiał na listę wyma-
gana jest rejestracja na stronie.
Zgłoszone urządzenia, po weryfikacji, zostaną 
umieszczone w ogólnodostępnej bazie, która 
będzie miała charakter informacyjny i nie będzie 
rankingiem czy informacją handlową, a dodawa-
ne urządzenia będą uszeregowane w sposób lo-
sowy. W celu ułatwienia beneficjentom progra-
mu wyboru urządzeń i materiałów spełniających 
wymagania techniczne określone w programie, 

NFOŚiGW rozszerzył dotychczasową bazę. Lista 
posłuży także do potwierdzania osiągnięcia efek-
tu ekologicznego inwestycji.
Docelowo planuje się, że w 2021 r. w Czystym 
Powietrzu kwalifikowane będą tylko materiały  
i urządzenia wpisane na „zieloną” listę.
Przygotowano także pomoc online, która przyda 
się nie tylko wnioskodawcom czy beneficjentom 
programu, ale też WFOŚiGW-om, bankom czy in-
nym partnerom programu w celu weryfikacji kwa-
lifikowalności sprzętu i materiałów objętych wspar-
ciem. Pomoc online dostępna jest od września 2020 
roku aż do końca realizacji programu. Równole-
gle przygotowano ogólnopolską infolinię Czyste-
go Powietrza, która ruszyła 3 sierpnia 2020 roku.
Bardzo ważnym działaniem, które weszły w życie  

jeszcze w 2020 roku, są przepisy umożliwiają-
ce wsparcie najuboższych. W październiku były 
jeszcze procedowane zmiany legislacyjne, któ-
re umożliwią wsparcie mniej zamożnych gospo-
darstw domowych. Komisja Wspólna Rządu  
i Samorządu otrzymała do zaopiniowania pro-
jekt ustawy przewidującej wydawanie przez sa-
morządy gminne zaświadczeń potwierdzają-
cych prawo gorzej sytuowanych gospodarstw 
domowych do otrzymania w programie dofi-
nansowania o zwiększonej intensywności.  
Po zaakceptowaniu takiego rozwiązania przez 
administrację rządową i Sejm, podwyższony po-
ziom dofinansowania już został wprowadzony 

21 października w programie Czyste Powietrze.
Do podwyższonego poziomu dofinansowania – 
do 37 tys. zł – uprawnieni będą osoby o przecięt-
nym dochodzie na jedną osobę w gospodarstwie 
domowym nieprzekraczającym 1400 PLN (gospo-
darstwa wieloosobowe) lub 1960 PLN (gospodar-
stwa jednoosobowe). Tego typu działanie jest 
konieczne z uwagi na fakt, że tzw. śmieciuchy są 
eksploatowane najczęściej w najuboższych war-
stwach społeczeństwa, których po prostu nie stać 
na większy wkład własny przy wymianie urządzeń 
grzewczych czy pracach termomodernizacyjnych.
Dodatkowo, uproszczenie programu Czyste Po-
wietrze, w tym przede wszystkim formularza 

 11

6. Analiza danych 

 

Poniżej są przedstawione analizy ilościowe dotyczące zainstalowanych urządzeń 

grzewczych w ramach Programu Priorytetowego „Czyste Powietrze” do końca 2020 

roku. 

 

Należy podkreślić, że na ocenę efektów wprowadzonych w ciągu 2020 roku zmian 

zasad funkcjonowania programu, trzeba poczekać do końca 2021 roku, chociaż już 

było widać pod koniec 2020 roku wzrost dynamiki, jeżeli chodzi o liczbę 

rozpatrywanych wniosków.  

 

W dalszym ciągu program będzie ewaluować i w 2021 roku należy się spodziewać 

dalszych uproszczeń i rozszerzenia zakresu, jak również innych modyfikacji na 

podstawie zbieranych na bieżąco doświadczeń. 

 

 

 

 

 

6.1 Polska ogółem 

 

 

 

 

Rys. 1 Ilość zamontowanych do końca 2020 roku urządzeń grzewczych w ramach 

programu 

12995

130

10305

25023

60

9178

813

0 5000 10000 15000 20000 25000 30000

Kotły na biomasę

Węzły cieplne

Pompy ciepła

Kotły gazowe kondensacyjne

Kotły olejowe

Kotły na węgiel

Systemy ogrzewania elektrycznego

Zamontowane źródła ciepła w ramach PP Czyste Powietrze -

cała Polska stan 31.12.2020 [szt]

1  Liczba zamontowanych do końca 2020 roku urządzeń grzewczych w ramach programu 
Czyste Powietrze

 12

           „Czyste Powietrze”  

 

 

 

 

Rys. 2 Udział procentowy poszczególnych źródeł ciepła zamontowanych w ramach 

programu „Czyste Powietrze” do końca 2020 roku 
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innych modyfikacji na podstawie zbieranych na 
bieżąco doświadczeń.
Jak widać potencjał do wymiany przestarzałych, 
zanieczyszczających otoczenie urządzeń grzew-
czych jest ogromny. Obecnie większość wymian 
odbywa się w dalszym ciągu w oparciu o tzw. 
programy gminne finansowane w ramach Re-
gionalnych Programów Operacyjnych z fundu-
szy UE. Niemniej jednak, nawet przy pomocy 
innych form wsparcia, przed Programem Prio-

rytetowym Czyste Powietrze stoi ogromne wy-
zwanie, jakim jest przyspieszenie rynku wymian 
starych urządzeń grzewczych na nowe w ciągu 
najbliższych ośmiu lat.
Tym bardziej, że z pozycji poprawiania efektyw-
ności energetycznej w budynkach na wymianę 
czekają jeszcze gazowe urządzenia grzewcze sta-
rej generacji, które nie odpowiadają obowiązu-
jącym obecnie normom określonym w ramach 
ekoprojektu.

wniosku i sposobu aplikowania o środki, stwo-
rzyło sektorowi bankowemu możliwość efek-
tywnego włączenia się do programu, nad czym 
obecnie trwają intensywne prace.

analiza danyCh

Poniżej i na poprzedniej stronie są przedstawio-
ne analizy liczbowe dotyczące zainstalowanych 
urządzeń grzewczych w ramach programu prio-

rytetowego Czyste Powietrze do końca 2020 roku.
Należy podkreślić, że na ocenę efektów wpro-
wadzonych w ciągu 2020 roku zmian zasad funk-
cjonowania programu, trzeba poczekać do koń-
ca 2021 roku, chociaż już było widać pod koniec 
2020 roku wzrost dynamiki, jeżeli chodzi o licz-
bę rozpatrywanych wniosków.
W dalszym ciągu program będzie ewaluować  
i w 2021 roku należy się spodziewać dalszych 
uproszczeń i rozszerzenia zakresu, jak również 
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Rys.3.Ilość zamontowanych w ramach PP Czyste Powietrze urządzeń z podziałem  

          na województwa 
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Województwo 

Ilość wymienionych 

urządzeń 

Potencjał kotłów 

pozaklasowych do 

wymiany 

udział 

wymian w 

stosunku 

do 

potencjału 

[%] 

Podlaskie 2630 120000 2,2% 

Pomorskie 4306 175000 2,5% 

Śląskie 6770 382000 1,8% 

Świętokrzyskie 4109 

142000 2,9% 

Małopolskie 2816 359000 0,8% 

Lubelskie 4419 264000 1,7% 

Łódzkie 3459 234000 1,5% 

Warmińsko-

mazurskie 
2793 

110000 2,5% 

Opolskie 1716 96000 1,8% 

Wielkopolskie 4164 328000 1,3% 

Podkarpackie 3509 237000 1,5% 

Zachodniopomorskie 1722 

128000 1,3% 

Kujawsko-pomorskie 4839 

163000 3,0% 

Mazowieckie 7562 463000 1,6% 

Dolnośląskie 2145 223000 1,0% 

Lubuskie 1545 81000 1,9% 

RAZEM 58504 3505000 1,7% 

 

Rys. 4 Porównanie ilości wymienionych do 2020 w ramach programu „Czyste 

Powietrze” roku źródeł ciepła do potencjału koniecznych wymian w poszczególnych 

województwach (Dane źródłowe: NFOŚiGW oraz POBE) 
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grzewczych na nowe w ciągu najbliższych ośmiu lat. 

 

Tym bardziej, że z pozycji poprawiania efektywności energetycznej w budynkach na 

wymianę czekają jeszcze gazowe urządzenia grzewcze starej generacji, które nie 

odpowiadają obowiązującym obecnie normom określonym w ramach ekoprojektu. 

 

 

 

4  Porównanie liczby wymienionych do 2020 w ramach programu Czyste Powietrze roku źródeł 
ciepła do potencjału koniecznych wymian w poszczególnych województwach  
(Dane źródłowe: NFOŚiGW oraz POBE)
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