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program czyste powietrze

Program Czyste Powietrze przeznaczony jest 
dla właścicieli i współwłaścicieli domów jedno-
rodzinnych lub wydzielonych w budynkach jed-
norodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnio-
ną księgą wieczystą. Obejmuje dofinansowanie 
kompleksowej termomodernizacji budynków 
oraz wymiany starych i nieefektywnych źródeł 
ciepła na paliwo stałe na nowoczesne źródła cie-
pła spełniające najwyższe normy.
Przypomnijmy, że program Czyste Powietrze reali-
zowany jest w latach 2018-2029, przy czym pod-
pisywanie umów możliwe będzie do 31.12.2027 r., 
zaś zakończenie wszystkich prac objętych umo-
wą musi nastąpić do 30.06.2029 r. Dofinansowa-
niu podlegają przedsięwzięcia zarówno w trakcie 

realizacji, jak i zakończone, pod warunkiem po-
niesienia pierwszego kosztu maksymalnie 6 mie-
sięcy przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.
Budżet programu to 103 mld złotych.

Niektóre zmiaNy w Nowej edycji

zwiększenie wysokości dotacji na poziomach 
dofinansowania. Dotacje na termomoderniza-
cję domu i wymianę źródeł ciepła w nowej wersji 
to: do 66 000 zł dla podstawowego poziomu do-
finansowania, do 99 000 zł dla podwyższonego 
poziomu dofinansowania lub do 135 000 zł dla 
najwyższego poziomu dofinansowania. warun-
kiem otrzymania dofinansowania do przedsię-
wzięcia z kompleksową termomodernizacją bę-
dzie przeprowadzenie audytu energetycznego.  

Uruchomienie nowej, zmienionej wersji programu Czyste Powietrze 
nastąpiło w dniu 3 stycznia 2023 r. Od tego dnia zaczęły obowiązywać 
nowe warunki programu. Zmiany obejmują m.in. podwyższenie progów 
dochodowych, zwiększenie wysokości dotacji oraz możliwość złożenia 
kolejnego wniosku o dofinansowanie dla tych, którzy już wcześniej 
skorzystali z programu. Jednocześnie i przede wszystkim program 
promuje kompleksową termomodernizację, która służy bezpieczeństwu 
cieplnemu gospodarstw domowych. Efektywne energetycznie domy to 
mniejsze koszty ogrzewania budynku, ale i poprawa jakości powietrza.

Od stycznia ruszyła nOwa wersja  
prOgramu czyste pOwietrze
Nowe warunki, wyższe dofinansowanie

Część 1 programu „Czyste Powietrze” dla PODSTAWOWEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy

Maksymalna kwota 
dotacji

Maksymalna kwota dotacji
z kompleksową

termomodernizacją

bez PV* z PV bez PV z PV

1. 
Wymiana źródła ciepła na 

pompę ciepła****
z termomodernizacją

135 000 zł/rok

35 000 zł 41 000 zł 60 000 zł 66 000 zł

2. Wymiana źródła ciepła na inne 
źródło z termomodernizacją 25 000 zł 31 000 zł 50 000 zł 56 000 zł

3. Termomodernizacja 13 000 zł N/D 33 000 zł N/D

Część 2 programu „Czyste Powietrze” dla PODWYŻSZONEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy
Maksymalna kwota 

dotacji

Maksymalna kwota dotacji
z kompleksową

termomodernizacją

bez PV z PV bez PV z PV

1. 
Wymiana źródła ciepła na 

pompę ciepła****
z termomodernizacją

2 651 zł** i 1 894 zł***

50 000 zł 59 000 zł 90 000 zł 99 000 zł

2. Wymiana źródła ciepła na inne 
źródło z termomodernizacją 32 000 zł 41 000 zł 72 000 zł 81 000 zł

3. Termomodernizacja 25 000 zł N/D 48 000 zł N/D

Część 3 programu „Czyste Powietrze” dla NAJWYŻSZEGO POZIOMU DOFINANSOWANIA

Lp. Rodzaj przedsięwzięcia Próg dochodowy
Maksymalna kwota 

dotacji

Maksymalna kwota dotacji
z kompleksową

termomodernizacją

bez PV z PV bez PV z PV

1. 
Wymiana źródła ciepła na 

pompę ciepła****
z termomodernizacją

1 526 zł** i 1 090 zł***

70 000 zł 79 000 zł 120 000 zł 135 000 zł

2. Wymiana źródła ciepła na inne 
źródło z termomodernizacją 50 000 zł 59 000 zł 100 000 zł 115 000 zł

3. Termomodernizacja 40 000 zł N/D 70 000 zł N/D

*PV – mikroinstalacja fotowoltaiczna
** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym
*** dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba
**** dot. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła

Warunkiem otrzymania dofinansowania do przedsięwzięcia z KOMPLEKSOWĄ TERMO-
MODERNIZACJĄ będzie przeprowadzenie audytu energetycznego.

Dofinansowanie audytu energetycznego budynku do kwoty 1 200 zł, nie będzie wliczane 
do limitu maksymalnej wartości dofinansowania.

Kompleksowa termomodernizacja w rozumieniu Programu to przedsięwzięcie, w wyniku 
realizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową (EU) budynku:
 a) do wartości nie większej niż 80 kWh/(m²*rok) 
 lub
 b) o minimum 40%.

SPRAWDŹ JAKĄ DOTACJĘ MOŻESZ OTRZYMAĆ NA CAŁE PRZEDSIĘWZIĘCIE

1  Maksymalne kwoty dotacji dla poziomów podstawowego, podwyższonego i najwyższego

część 1 programu czyste powietrze dla podstawowego poziomu doFiNaNsowaNia

część 2 programu czyste powietrze dla podwyŻszoNego poziomu doFiNaNsowaNia

część 3 programu czyste powietrze dla NajwyŻszego poziomu doFiNaNsowaNia

*PV – mikroinstalacja fotowoltaiczna
** dochód w gospodarstwie domowym jednoosobowym
*** dochód na jedną osobę w gospodarstwie domowym, w którym jest więcej niż jedna osoba
**** dot. pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła

http://www.instalreporter.pl
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Dofinansowanie audytu energetycznego budyn-
ku do kwoty 1200 zł, nie będzie wliczane do limi-
tu maksymalnej wartości dofinansowania.
Kompleksowa termomodernizacja w rozumie-
niu programu to przedsięwzięcie, w wyniku re-
alizacji którego nastąpi zmniejszenie zapotrze-
bowania na energię użytkową (EU) budynku:  
do wartości nie większej niż 80 kwh/(m²∙rok) lub 
o minimum 40%.

wyższe dotacje na materiały i urządzenia. Ak-
tualna wersja programu przewiduje też wyższe 
dotacje na materiały i urządzenia oraz nawet 
do 100% dofinansowania na docieplenie domu 
i wymianę stolarki. 
Na najwyższym poziomie dofinansowania przy 
kompleksowej termomodernizacji z PV maksymal-
na dotacja dla przykładowych kategorii wynosi:
- do pomp ciepła powietrze-woda (o podwyż-
szonej klasie efektywności) – 35 200 zł,
- do kondensacyjnych kotłów gazowych – 18 500 zł, 
- do kotłów na pellet drzewny – 20 400 zł, 
- na podłączenie do sieci ciepłowniczej wraz  
z przyłączem – 22 200 zł
- na wentylację mechaniczną z odzyskiem ciepła –  
16 700 zł, 
- na mikroinstalację fotowoltaiczną – 15 000 zł,
- na instalację centralnego ogrzewania i ciepłej 
wody użytkowej – 20 400 zł.
ceny netto. Kolejna zmiana to fakt, że dofinan-
sowanie obejmuje tylko ceny netto, bez VAT.

poziomy doFiNaNsowaNia a dochody 
beNeFicjeNta

w programie obowiązuje zasada: im niższe są 
dochody wnioskodawcy, tym wyższa dotacja.

Najwyższy poziom dofinansowania do 135 000 zł  
+ 1200 zł na audyt energetyczny .
Przysługuje beneficjentom, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza: 1090 zł* lub 1526 zł** 
lub mają ustalone prawo do otrzymywania zasił-
ku stałego, zasiłku okresowego, zasiłku rodzinne-
go lub specjalnego zasiłku opiekuńczego. 

podwyższony poziom dofinansowania do 99 000 zł  
+ 1200 zł na audyt energetyczny. 
Przysługuje beneficjentom, których przeciętny 
miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie 
domowym nie przekracza: 1894 zł* lub 2651 zł**.

podstawowy poziom dofinansowania do 66 000 zł 
 + 1200 zł na audyt energetyczny. 
Przysługuje beneficjentom, których roczny do-
chód (dochód wnioskodawcy) nie przekracza 
135 tysięcy zł.

* dochód na jedną osobę w gospodarstwie do-
mowym, w którym jest więcej niż jedna osoba 
[przykład: małżeństwo zarabiające z dwojgiem 
dzieci: suma zarobków w tym gospodarstwie nie 
przekracza 4000,00 zł, stąd na każdego człon-
ka 4-osobowej rodziny przypada nie więcej niż 
1000,00 zł – poziom dotacji może dochodzić do 
136 200,00 zł]
** dochód w gospodarstwie domowym jedno-
osobowym

czyste powietrze a ulga termomodernizacyjna
Rozliczając PIT, można skorzystać z ulgi termo-
modernizacyjnej. Ulgę termomodernizacyjną 
można łączyć z dofinansowaniem z Czystego 
Powietrza. 

Przejdź  Aktualne statystyki 
programu Czyste Powietrze 

Przejdź  Więcej o programie 
Czyste Powietrze 

Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie „CZYSTE POWIETRZE"

Podstawowy poziom dofinansowania 
łącznie do 66 000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

Podwyższony poziom dofinansowania 
łącznie do 99 000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

Najwyższy poziom dofinansowania 
łącznie do 135  000 zł

kompleksowa termomodernizacja z PV

NAZWA KOSZTU
Maksymalna intensywność 

dofinansowania
(procent faktycznie ponie-

sionych kosztów netto)

Maksymalna
kwota dotacji

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania

(procent faktycznie ponie-
sionych kosztów netto)

Maksymalna
kwota dotacji

(zł)

Maksymalna intensywność 
dofinansowania

(procent faktycznie ponie-
sionych kosztów netto)

Maksymalna
kwota dotacji

(zł)

Audyt
energetyczny 100% 1 200 100% 1 200 100% 1 200
Podłączenie do sieci 
ciepłowniczej wraz
z przyłączem

55% 12 200 80% 17 800 100% 22 200

Pompa ciepła
powietrze/woda 40% 12 600 70% 22 000 100% 31 500

Pompa ciepła powietrze/
woda  (o podwyższonej 
klasie efektywności)

55% 19 400 80% 28 100 100% 35 200

Pompa ciepła
powietrze/powietrze 40% 4 400 70% 7 800 100% 11 100
Gruntowa pompa ciepła
(o podwyższonej klasie 
efektywności)

55% 28 000 80% 40 700 100% 50 900

Kocioł gazowy
kondensacyjny 40% 6 100 70% 10 700 100% 15 300

 Kotłownia gazowa 45% 8 300 70% 13 900 100% 18 500
Kocioł olejowy
kondensacyjny 40% 7 400 70% 13 000 100% 18 500
Kocioł zgazowujący
drewno* 40% 6 600 70% 11 700 100% 16 700
Kocioł zgazowujący
drewno (podwyższony 
standard)

45% 9 000 70% 14 300 100% 20 400

Kocioł na pellet
drzewny* 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900
Kocioł na pellet
drzewny (podwyższony 
standard)

45% 9 100 70% 14 300 100% 20 400

Ogrzewanie elektryczne 40% 5 600 70% 9 700 100% 13 900

Instalacja co i cwu 40% 8 100 70% 14 300 100% 20 400
Wentylacja mechaniczna
z odzyskiem ciepła 40% 6 700 70% 11 700 100% 16 700
Mikroinstalacja
fotowoltaiczna 40% 6 000 70% 9 000 100% 15 000

Koszty termomodernizacji: ocieplenie przegród, wymiana okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych nie mają limitu kwotowego i są dofinansowane 
% do poniesionych kosztów netto.

 * do 30 czerwca 2023 r.

2  Maksymalne dotacje dla wybranych kategorii kosztów kwalifikowanych w programie 
Czyste Powietrze

http://www.instalreporter.pl
https://czystepowietrze.gov.pl/
https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/#do-pobrania

