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Wstęp  

 

programy: Czyste Powietrze i Stop Smog 

 

Powyższe programy stanowią uzupełniające się instrumenty finansowe nakierowane na 

termomodernizację domów jednorodzinnych i wymianę w nich nieefektywnych źródeł 

ciepła. 

Pierwszy skierowany bezpośrednio do właścicieli budynków jednorodzinnych, drugi 

stanowi ofertę dla samorządów gminnych, które korzystając ze środków programu, 

mogą być bardziej skuteczne w działaniach rzecz poprawy jakości powietrza. 

 

Każdy z programów wymaga stałego monitorowania i współpracy z innymi partnerami, 

których celem jest dotrzymanie norm jakości powietrza w Polsce. 

 

Każdy z programów został uaktualniony i  uproszczony w celu większej dostępności dla 

potencjalnych beneficjentów. 
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Główne wprowadzone usprawnienia Programu: 

 

 nawiązanie współpracy z gminami 

 

 

 przebudowanie/ uproszczenie Programu 

     wprowadzenie szeregu rozwiązań służących większej  dostępności  

     Programu  dla  potencjalnych  beneficjentów    (w tym nowy podział 

     poziomów dotacji) 

 

 wdrożenie II część Programu, która przeznaczona jest dla Polaków  

    o niższych dochodach. Dotacje na wymianę pieca są wyższe   –   

    sięgają nawet do 37 tys. zł.  
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Podstawowy poziom 

dofinansowania 

 dochód roczny Wnioskodawcy 

do 100 000 zł 

Podwyższony poziom 

dofinansowania 

 gospodarstwo wieloosobowe 

- dochody miesięczne  

do 1400 zł/os 

 

 gospodarstwo jednoosobowe 

- dochody miesięczne  

 do 1960 zł 

Główne usprawnienia Programu z 2020 r. 
 

 osoba fizyczna 

 właściciel/współwłaściciel jednorodzinnego budynku/lokalu mieszkalnego 



5 

Podstawowy poziom 

dofinansowania 

Podwyższony poziom 

dofinansowania 

Wymiana źródła ciepła na pompę 

ciepła (typu powietrze/woda lub 

gruntowa), wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja 

     25 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika   32 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika 

Wymiana źródła ciepła na inne niż  

pompa ciepła (typu powietrze/woda 

lub gruntowa), wentylacja 

mechaniczna, termomodernizacja,  

dokumentacja 

brak wymiany źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja 

    20 000 zł + 5 000 zł fotowoltaika     

                    10 000 zł  

brak wymiany źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, dokumentacja 

                    15 000 zł  

Wymiana źródła ciepła, 

wentylacja mechaniczna, 

termomodernizacja, 

dokumentacja 
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Efekty Programu 

stan na 23.04.2021 r. 

  

Złożone wnioski  

o dofinansowanie 

 

 

 

 

Pozytywne decyzje o 

przyznaniu 

dofinansowania 

 

 

 

 

Podpisane umowy 

 

 

 

 

Wypłaty środków 

finansowych 

 

 

           Liczba 

           Kwota dotacji 

           Kwota pożyczek 

 

           Liczba 

           Kwota dotacji 

           Kwota pożyczek 

 

           Liczba 

           Kwota dotacji 

           Kwota pożyczek 

 

           Liczba 

           Kwota dotacji 

           Kwota pożyczek 

 

236 791 szt. 

3 839 634 028 zł 

383 174 027 zł 

 

199 763 szt. 

3 306 581 895 zł 

203 789 467 zł 

 

190 060 szt. 

3 052 948 119 zł 

191 953 210 zł 

 

114 809 szt. 

1 411 356 616 zł 

111 831 135 zł 
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Efekty Programu 

stan na 23.04.2021 r. 
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Efekty Programu 
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Efekty Programu 
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Plany działań na 2021 r.  
w celu zwiększenia dostępności programu dla beneficjentów : 

 

 włączanie gmin w mocniejszą współpracę (nowe porozumienia) poprzez 

wprowadzenie nowych zachęt 

 

 włączenie banków komercyjnych do programu: nabór banków, zmiany w 

systemach IT banków, wfośigw i NFOŚiGW, uruchomienie funduszu 

gwarancyjnego w BGK, uruchomienie naboru w bankach dla beneficjentów 

 

 Uruchomienie naboru dla programu Stop Smog: wejście w życie ustawy w dniu 

01.01.2021 r. 

 

 powołanie grupy roboczej i przygotowanie I etapu komponentu programu 

adresowanego do najuboższych mieszkańców 
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Plany działań na 2021 r.  
w celu zwiększenia dostępności programu dla beneficjentów c.d.: 

 
 

 

 realizacja kampanii edukacyjno-informacyjno – promocyjnej 

 

 przeprowadzenie pilotażu pod kątem poprawy jakości powietrza w najbardziej 

zanieczyszczonych gminach 

 

 przeprowadzenie pilotażu dla budynków wielolokalowych  

 

 przygotowanie nowego programu priorytetowego ukierunkowanego na 

likwidację niskiej emisji wspierającej wzrost efektywności energetycznej w lokalach 

budynków mieszkalnych wielorodzinnych likwidacja tzw. „kafloków” 
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PREMIOWANIE GMIN 
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Z A P R A S Z A M Y  N A :  www.nfosigw.gov.pl                               NFOŚiGW                              Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

Dziękuję za uwagę  


