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Zmiany w Programie „Czyste Powietrze"   
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liczba gmin 

w programie

2 124
(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

5 457

do 14.05.2020

od 15.05.2020

od 03.01.2023

Liczba złożonych wniosków o dofinansowanie [szt.]

stan na 20.01.2023 r.
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Nowa wersja programu 2023
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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



7

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

dla najuboższych odbiorców programu

Charakterystyka działań „operatorów”:

• identyfikacja potencjalnych beneficjentów Programu, wymagających wsparcia realizacji projektu,

• ocena budynku – wizyta u potencjalnego wnioskodawcy,

• kompleksowa pomoc w złożeniu wniosku o dofinansowanie,

• wsparcie w realizacji inwestycji,

• pomoc w rozliczeniu inwestycji. 

czystepowietrze.gov.pl

Do dyskusji: Rola wykonawców, gmin, samorządów wojewódzkich, organizacji pozarządowych, audytorów.

Planowane są działania mające na celu rozbudowę instrumentu prefinansowania z udziałem Operatorów.



8

Przedsięwzięcie 
realizowane zgodnie z 
audytem energetycznym, 
które zagwarantuje 
zmniejszenie zużycia 
energii użytkowej (EU) na 
cele ogrzewania 
budynku:

• do wartości nie 
większej niż 80 
kWh/(m2*rok), 
lub

• o minimum 40%. 

Kompleksowa 
termomodernizacja



9

Przedsięwzięcie 
realizowane zgodnie z 
audytem energetycznym, 
które zagwarantuje 
zmniejszenie zużycia 
energii użytkowej (EU) na 
cele ogrzewania 
budynku:

• do wartości nie 
większej niż 80 
kWh/(m2*rok), 
lub

• o minimum 40%. 

Kompleksowa 
termomodernizacja



10

Dziękuję

za uwagę!

Dziękuję

za uwagę!
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