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grzewczych i ocieplenia budynków, ale tak-
że zastosowanie kompleksowych rozwiązań,  
w tym dofinansowanie dokumentacji, na przy-
kład audytu energetycznego, który umożliwia 
ocenę stanu domu i wskazuje, jakie prace nale-
ży wykonać, aby budynek był efektywny ener-
getycznie. Korzyści ekologiczne wynikające z za-
stosowania nowych, przewidzianych w programie 
nisko- i zeroemisyjnych źródeł ciepła, jak i techno-
logii, muszą być oczywiste i wymierne, także w sen-
sie ekonomicznym.

Terminy i środki
według planu, najbliższe i najpilniejsze modyfika-
cje programu Czyste Powietrze mają być wdrożo-
ne na przełomie III i IV kwartału 2022 r. warto do-
dać, że program jest zarazem przygotowywany 
do absorpcji środków zewnętrznych z Krajowego 
Planu Odbudowy (KPO) oraz programu Fundusze 
Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 
2021-2027 (FEnIKS), stanowiącego kontynuację 
dwóch wcześniejszych Programów Operacyjnych 
Infrastruktura i Środowisko 2007-2013 oraz 2014-
2020 (POIiŚ). w tym zakresie również trwają jeszcze 
prace – tak, aby zachowana została maksymalna 
prostota w aplikowania do programu, a jednocze-
śnie, aby zaplanowane środki finansowe mogły 
być wykorzystane zgodnie z warunkami progra-
mów zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.

Ciepłe Mieszkanie komplementarny 
wobec Czystego Powietrza 
w obliczu coraz większych wyzwań klimatycz-
nych, ekologicznych i ekonomicznych, program 
Czyste Powietrze będzie systematycznie ewo-
luował, a poważne zmiany w jego treści wyma-
gają wielu uzgodnień ze wszystkimi interesariu-
szami, w tym również wojewódzkimi funduszami 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej (które 
są realizatorami programu w poszczególnych re-
gionach) oraz z bankami, które – oprócz gmin – 

uczestniczą w realizacji programu. Dodatkowym, 
istotnym czynnikiem jest fakt, że NFOŚiGw na 
początku drugiej połowy 2022 r. planuje wdroże-
nie nowego programu pod nazwą Ciepłe Miesz-
kanie, komplementarnego wobec Czystego Po-
wietrza. Będzie on bazował na doświadczeniach 
i wnioskach z pilotaży skierowanych do właści-
cieli budynków wielorodzinnych, które od ubie-
głego roku są prowadzone na terenie wojewódz-
twa zachodniopomorskiego i dolnośląskiego,  
a także śląskiego (gmina Pszczyna).

Proponowane zmiany 
Kolejnym etapem modyfikacji w programie Czy-
ste Powietrze (chodzi o drugi etap 3. części, który 
uruchomiono 25 stycznia br.) będzie dodatko-
we wsparcie dla najmniej zamożnych właści-
cieli domów jednorodzinnych. Intencja tych 
przyszłych zmian jest taka, aby beneficjen-
tów wesprzeć nie tylko finansowo, lecz rów-
nież wspomóc ich logistycznie w realizacji 
niezbędnych inwestycji, służących poprawie 
jakości powietrza oraz komfortu życia.
Należy przypomnieć, że obecnie w programie Czy-
ste Powietrze można otrzymać z NFOŚiGw dota-
cje na wymianę źródeł ciepła i termomodernizację 
domu w wysokości: do 30 000 zł dla podstawowe-
go poziomu dofinansowania, 37 000 zł dla pozio-
mu podwyższonego oraz 69 000 zł dla najwyższe-
go poziomu. Oferta jest skierowana do właścicieli 
lub współwłaścicieli jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych lub wydzielonych w domach jedno-
rodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. Dotacja z NFOŚiGw obejmuje 
wymianę starych i nieefektywnych pieców na pali-
wo stałe na nowoczesne źródła ciepła spełniające 
najwyższe normy, a także przeprowadzenie grun-
townych prac termomodernizacyjnych budynku, 
w tym jego ocieplenie oraz wymianę drzwi i okien.
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Monitoring programu i opracowywanie zmian
Od czasu uruchomienia we wrześniu 2018 r., 
program priorytetowy Czyste Powietrze podle-
ga stałemu monitoringowi, analizie i ewaluacji 
– zarówno na poziomie poszczególnych części 
składowych, jak i w odniesieniu do całej „filozo-
fii” projektu. Efektem są systematyczne zmiany  
i ulepszenia, których podstawowym założeniem 
w każdym przypadku jest upraszczanie potencjal-
nym beneficjentom dostępu do oferty NFOŚiGw.
w bieżącym roku, z uwagi na szereg wyzwań wy-
nikających z warunków geopolitycznych, dyna-
micznej sytuacji rynkowej i skokowo wzrastają-
cych cen nośników energii i materiałów, resort 
klimatu i środowiska prowadzi zaawansowa-
ne prace nad opracowaniem kolejnych zmian  

w programie Czyste Powietrze. Aktualizacja ma 
przede wszystkim stanowić zachętę dla osób, któ-
re będą wnioskować o dotację na wymianę źródła 
ciepła i termomodernizację budynku mieszkalne-
go, tak aby zaplanowana do realizacji inwestycja  
w efekcie doprowadziła do znacznego ograniczenia 
zużycia ciepła niezbędnego do ogrzania budynku.
Zgodnie z nazwą program Czyste Powietrze doty-
czy szeregu działań, których skutkiem ma być zde-
cydowanie lepszy stan powietrza w Polsce. Chodzi 
o systematyczną i skuteczną eliminację najwięk-
szego źródła smogu poprzez wymianę starych pie-
ców i kotłów na paliwo stałe oraz termomoderni-
zację domów jednorodzinnych – tak, aby można 
było w nich efektywnie zarządzać energią. Projekt 
proponuje nie tylko wsparcie wymiany urządzeń  

Popularny program Czyste Powietrze, dzięki któremu właściciele 
domów jednorodzinnych otrzymują z Narodowego Funduszu Ochrony 
Środowiska i Gospodarki wodnej dotację na wymianę starego 
pieca (tzw. kopciucha) oraz ocieplenie domu wraz z kompleksową 
termomodernizacją, zostanie poddany aktualizacji. Dzięki zmianom 
program będzie uwzględniał zmieniające się warunki geopolityczne  
i rynkowe oraz zakładał jako podstawę eliminację strat ciepła. Korzystne 
dla beneficjentów modyfikacje nastąpią w drugiej połowie bieżącego roku.
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