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Liczba złożonych wniosków



77

Czynniki kształtujące program PPCP

otoczenie: prawne, gospodarcze, społeczne, polityczne 

wpływ interesariuszy i programów zewnętrznych

analiza i dostosowanie do potrzeb Beneficjenta

Program Priorytetowy Czyste Powietrze 

– ramy prawne i możliwości finansowe funduszu

- sposób interwencji



88

Główne grupy oddziaływania PPCP

• właściciele i współwłaściciele domów jednorodzinnych, lub wydzielonych w budynkach 
jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą wieczystą, w tym :

• korzystający z pomocy społecznej, wykluczeni cyfrowo, ubodzy energetycznie
• często osoby starsze/ zamieszkujące budynki o niskiej efektywności energetycznej
• osoby słabiej wykształcone

• otoczenie społeczne właściwego beneficjenta 

BENEFICJENT PROGRAMU 

GMINY

pozostali interesariusze programu
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3

Uproszczenie wniosku 

o dotację

4
Umożliwienie składania 

wniosków o 

dofinansowanie i wniosków 

o płatność online

1
Uproszczenie zasad 

przyznawania dotacji
. 2

Skrócenie czasu 

rozpatrywania wniosków
.

Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu 

5 6
Integracja z programem 

„Mój prąd”.

PROGRAM | Czyste Powietrze
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9 10

Uruchomienie listy 

zielonych materiałów i 

urządzeń (tzw. lista ZUM)

7 Powiązanie poziomów dotacji z 

efektem ekologicznym. 8

Uruchomienie strony internetowej 

programu 

czystepowietrze.gov.pl

Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu 

11

Uruchomienie kalkulatora 

dofinansowania 

i kalkulatora grubości izolacji

12
Uruchomienie ogólnopolskiej infolinii 

dotyczącej programu, 

oraz infolinii dedykowanej dla gmin

Rozpoczęcie współpracy z gminami

uruchomienie pomocy technicznej dla 

wfośigw oraz dla gmin

PROGRAM | Czyste Powietrze
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21
Wprowadzenie nowej ścieżki 

dotacji z 

PREFINANSOWANIEM 22

19
Od 1 stycznia 2022 r.

rezygnacja z dotacji 

na zakup kotła węglowego 20
Prowadzenie badania rynku 

pod kątem usprawnień w 

programie i lepszej 

komunikacji oraz wsparcia dla 

beneficjentów programu

Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu

23 24 Uruchomienie platformy PEEE

PROGRAM | Czyste Powietrze

Uruchomienie nowego programu 

„Ciepłe Mieszkanie”

Nowe 

POROZUMIENIA 

z gminami
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27
Wprowadzenie rozwiązań 

upraszczających proces 

związany z rozliczeniem 

zrealizowanego przedsięwzięcia
28

25
Wdrożenie dużej

REFORMY programu

odpowiadającej na obecne 

potrzeby
26

Istotne rozwiązania służące większej dostępności Programu

/trwające prace i plany/

29
Uruchomienie centralnej bazy 

danych i systemu do obsługi 

programu 30
Stała analiza programu i 

dostosowywanie wprowadzanych 

rozwiązań do zmieniających się 

potrzeb beneficjentów i warunków 

zewnętrznych

PROGRAM | Czyste Powietrze

Wprowadzenie nowych 

rozwiązań dla najuboższych 

beneficjentów programu

Nowa KOMUNIKACJA programu
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Sposoby oddziaływania

UPROSZCZENIA – ułatwienia/ lepsza dostępność

 PROCESY/ dokumenty/ terminy
• uproszczenie wniosku o dotację
• zasad przyznawania dotacji 
• rozliczania wniosku o dotację

 POMOCNIKI – ułatwienie dostępu
• wnioski online
• kalkulator dotacji
• kalkulator grubości izolacji
• lista ZUM

 PRZYBLIŻENIE – łatwy dostęp do informacji/ bezpośredniej konsultacji/ uwiarygodnienie
• punkty konsultacyjno – informacyjne w gminach
• okienka bankowe
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Sposoby oddziaływania

osobiste zobowiązanie do zasad programu

 zobowiązanie Beneficjenta do wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na efektywne/ zgodne z programem

UPROSZCZENIA – ułatwienie w realizacji inwestycji

 formy zaliczkowania przedsięwzięć
• włączenie banków do programu
• uruchomienie PREFINANSOWANIA

 premiowanie instalacji OZE i TERMOMODERNIZACJI
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Sposoby oddziaływania

Przybliżanie konsekwencji

 Uchwały Antysmogowe

 podejmowanie działań w celu uniknięcia strat energii i 
wyższych kosztów 

PROJEKTOWANIE 

 punkty konsultacyjno – informacyjne w gminach i okienkach bankowych
 komunikacja sąsiedzka
 komunikacja medialna
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Sposoby oddziaływania

Odwołanie się do NORM SPOŁECZNYCH

 porównanie do sąsiada
 dbałość o zdrowie
 naśladowanie dobrych praktyk

RAMOWANIE

 kształtowanie przekazu oddziaływującego na wyobraźnię i osobistą sytuację
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szkolenia

Akademia Czystego Powietrza 

(łącznie ponad 18 tys. oglądających dane z 03.01.2022 r.),
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product placement w serialach
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outdoor



2020

Przekaz prasowy
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najbliższe ZMIANY 

programu  „Czyste Powietrze”
Najważniejsze przygotowywane zmiany na 2022/2023 dotyczą:

 urealnienia wysokości kosztów kwalifikowanych w stosunku do obecnie panujących cen materiałów
i urządzeń oraz podniesienie maksymalnych kwot dotacji;

 wprowadzenia dodatkowego – większego finansowania w przypadku przeprowadzenia kompleksowej
termomodernizacji na podstawie audytu energetycznego i wynikającej z niego oszczędności energii
użytkowej;

 zwiększenia progów dochodowych;

 wprowadzenia możliwości złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie;

jak również np.
 w ramach wniosków bankowych (dotacja połączona z kredytem bankowym) – zmiana terminu rozpoczęcia

(kwalifikowalności) przedsięwzięcia na 6 miesięcy przed złożeniem wniosku;

 uproszenie/zmiany zasad rozliczeń NFOŚiGW/wfośigw/beneficjent.

2023
koordynacja działań komunikacyjnych z uwzględnieniem NOWEGO podejścia/ przekazu;
NOWE rozwiązania dla najuboższych beneficjentów programu.



Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 

do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków
Nowe podejście w PPCP

 uwolnienie kolejności działań inwestycyjnych w programie „Czyste Powietrze”

 ukierunkowanie beneficjentów na głęboką termomodernizację 
z wymianą źródła ciepła/ OZE

co znacząco wpłynie na:

 poprawę efektywności energetycznej budynków, w tym możliwość doboru optymalnego źródła ciepła,

 zmniejszenie zużycia energii przy zachowaniu komfortu cieplnego,

 zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego w ramach poszczególnych budynków,

 poprawę jakości powietrza,

 poprawę warunków życia i zdrowia Polaków,

 poprawę jakości środowiska, w którym Wszyscy żyjemy.



Pełnomocnik Prezesa Rady Ministrów 

do spraw programu „Czyste Powietrze” i efektywności energetycznej budynków
Jak dalej motywować Beneficjentów?

Dotychczasowe etapy:
 dbałość o środowisko 
 błękitne niebo
 zdrowie
 komfort
 porównanie z sąsiadem
 oszczędności
- co dalej?

Biorąc pod uwagę czynniki zewnętrzne oraz promowanie termomodernizacji 

– jak skutecznie oddziaływać?



Dziękuję

za uwagę!


