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Szanowni Wójtowie, Burmistrzowie i Prezydenci!

Wszyscy, niezależnie od wieku czy poglądów, oddychamy tym samym powietrzem. 
Każdemu zależy na tym, aby było ono czyste i spełniało określone normy. Jest to kwestia, która 
w trosce o dobro społeczne, jednoczy nas ponad podziałami. Poprawa jakości powietrza jest 
dziś wyzwaniem cywilizacyjnym i miarą tego, czy Polska jest naprawdę dojrzałym krajem. 

Od kilku lat realizujemy rządowy program „Czyste Powietrze” z budżetem 103 mld zł 
przewidzianym na lata 2018-2029. Jego głównym celem jest poprawa jakości powietrza 
poprzez zmniejszenie emisji pyłów i gazów cieplarnianych, dzięki dofinansowaniu wymiany 
nieefektywnych i wysokoemisyjnych źródeł ciepła oraz poprawę efektywności energetycznej 
jednorodzinnych budynków mieszkalnych. Według najnowszych danych na koniec stycznia br. 
– za pośrednictwem wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej – 
złożono już blisko 203 tys. wniosków o dofinansowanie, na łączną kwotę ponad 3,7 mld zł. 

Od początku mojej pracy na stanowisku ministra klimatu i środowiska dążę do tego, żeby 
program „Czyste Powietrze” stał się bardziej przyjazny dla obywateli, a tym samym objął 
swoim zasięgiem jeszcze większe grono beneficjentów. Dlatego, wsłuchując się w głosy 
płynące od mieszkańców z poszczególnych regionów, stale go ulepszamy i usprawniamy, 
starając się jak najlepiej dopasować go do aktualnych potrzeb Polaków. 

Od 15 maja 2020 r. obowiązuje zaktualizowana odsłona „Czystego Powietrza”, która zakłada 
m.in. możliwość składania uproszczonych wniosków o bezzwrotne dotacje, co znacznie skraca 
czas ich rozpatrywania. Od 10 czerwca 2020 r. wnioski można także składać elektronicznie, 
bez wychodzenia z domu, za pośrednictwem strony gov.pl. 

Z kolei 21 października 2020 r. rozpoczął się nabór wniosków w ramach drugiej części 
programu „Czyste Powietrze”, przygotowanej z myślą o mieszkańcach Polski o niższych 
dochodach. Aby dostać wyższą dotację – nawet do 37 tys. zł – na wymianę kopciucha, 



termomodernizację domu i instalację paneli fotowoltaicznych, potrzebne jest zaświadczenie 
o dochodach wydane przez gminę. Nowa wersja programu jest również szansą na wzmocnienie 
współpracy z jednostkami samorządu terytorialnego. Gminy, wspierając swoich mieszkańców 
w identyfikowaniu potrzeb związanych ze zmianą źródła ogrzewania oraz w procesie składania 
wniosku o dofinansowanie, aktywnie przyczyniają się do poszerzania grona beneficjentów 
„Czystego Powietrza”. Na podstawie nowych zapisów porozumień, premiując gminy 
za składane wnioski w ramach programu wraz z wydanym zaświadczeniem o dochodach, 
oferujemy tym jednostkom samorządu terytorialnego refundację kosztów w wysokości do 150 
zł za złożony wniosek o dofinansowanie na podwyższony poziom dofinansowania oraz 
zrefundujemy koszty gmin w wysokości 50 zł za wniosek o podstawowy poziom 
dofinansowania. Do otrzymania tych środków przez gminę niezbędne jest zgłoszenie do końca 
lutego chęci podpisania porozumienia z właściwym wojewódzkim funduszem ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej, do czego gorąco zachęcam. 

Wyrażam nadzieję, że wprowadzona możliwość stosowania powyższego mechanizmu 
finansowania nowych zadań jest ogromną szansą na efektywną współpracę i umożliwi aktywny 
udział w programie wszystkim jednostkom samorządu terytorialnego w Polsce. Liczę, że 
mechanizm ten przyczyni się do dalszego zwiększenia tempa wdrażania „Czystego Powietrza”, 
a w konsekwencji wpłynie bezpośrednio na poprawę jakości powietrza, którym wszyscy 
oddychamy. 

Informuję również, że w ramach wsparcia pracowników urzędów gmin, Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej uruchomił specjalną infolinię pod numerem 
telefonu: (22) 340-40-90. Zachęcam także do korzystania ze strony internetowej 
www.czystepowietrze.gov.pl. 

Kolejnym ważnym ułatwieniem w sięganiu po wsparcie na wymianę tzw. kopciuchów 
i termomodernizację domów jednorodzinnych jest dołączenie banków do „Czystego 
Powietrza”, dla których nabór ruszył 2 lutego br. Dzięki tzw. „ścieżce bankowej” Polacy będą 
mogli w jednym „okienku” złożyć dokumenty o dotację do przedsięwzięcia oraz uzyskać kredyt 
na jego realizację. Włączenie banków oznacza też zagęszczenie sieci placówek, w których 
wnioskodawcy uzyskają informację i pomoc w złożeniu wniosku o dotację.

Ponadto przygotowaliśmy pakiet zachęt dla gmin. Po pierwsze, każda gmina, która zawarła 
bądź zawrze do końca maja 2021 r. porozumienie o współpracy przy programie „Czyste 
Powietrze” z wfośigw, otrzyma grant w wysokości 30 tys. zł na uruchomienie punktu 
informacyjno-konsultacyjnego do obsługi mieszkańców na potrzeby programu „Czyste 
Powietrze”. Warunek – pisemne zgłoszenie chęci uruchomienia takiego punktu w gminie 
do wfośigw do końca lutego br. Dodatkowo, przeprowadzimy konkurs dla najbardziej 
aktywnych gmin pod względem liczby wszystkich składanych wniosków w danym roku, 
którego budżet wyniesie aż 16 mln zł. 

Dodatkowo, już niebawem, w cyklicznym mailingu, będziemy przekazywali wszystkim 
gminom w Polsce dodatkowe materiały tekstowe i graficzne dotyczące programu „Czyste 
Powietrze” oraz innych eko-źródeł finansowania realizacji przedsięwzięć proekologicznych, 
jak np. „Stop Smog” czy ulga termomodernizacyjna. 

http://www.czystepowietrze.gov.pl/


Polska to nasz wspólny dom, a poprawa jakości powietrza to nasz wspólny cel. Sprawmy, 
by program „Czyste Powietrze” był dobrym przykładem współpracy samorządu z rządem. 
Wierzę, że nasze wspólne działania przyniosą wymierne korzyści, skutkujące poprawą jakości 
powietrza i środowiska, w którym żyjemy. Dlatego zapraszam Państwa do aktywnego udziału 
w realizacji programu „Czyste Powietrze”. Pamiętajmy, że powietrze nie ma „granic” i wszyscy 
jesteśmy odpowiedzialni za jego stan oraz zdrowie i komfort życia mieszkańców Polski.

Z poważaniem

Michał Kurtyka
Minister Klimatu i Środowiska
Ministerstwo Klimatu i Środowiska
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