
   Program Czyste Powietrze 

To rządowy program, który ma na celu zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i 

poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Z dotacji mogą skorzystać osoby 

fizyczne. Program zakłada dwie kategorie beneficjentów – uprawnionych do podstawowego oraz do podwyższonego 

poziomu dofinansowania. 

 

Program jest otwarty do 2027 r. 

✓ Termomodernizacja dla: posiadaczy efektywnych źródeł czyli np. piec gazowy, 

✓ Termomodernizacja i pozostałe niżej opisane możliwości dla: efektywnych + nieefektywnych źródeł (piec 

kaflowy, koza, kuchnia węglowa itd.). 

 

➢ Podstawowy poziom dofinansowania – dla kogo? 

Mogą z niego skorzystać osoby fizyczne, które są właścicielami lub współwłaścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych czy wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z wyodrębnioną księgą 

wieczystą. Roczny dochód właściciela/współwłaściciela nie może przekraczać 100 tys. zł.  

Na co można uzyskać dofinansowanie? Jakiej kwoty możemy się spodziewać? 

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, możemy się ubiegać: 

✓ demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-

woda, albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu. Kwota maksymalnej dotacji 

wynosi 25 tys. zł, 

✓ demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu pompy ciepła typu powietrze-

woda, albo gruntowej pompy ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, z zakupem i montażem 

mikroinstalacji fotowoltaicznej. Kwota dotacji wynosi 30 tys. zł, 

✓ demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakupu i montażu innego źródła ciepła niż 

wymienione w opcjach powyższych do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo zakupu i montażu 

kotłowni gazowej. Dotacja wyniesie wtedy maksymalnie 20 tys. zł, 

✓ demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: zakupu i montażu innego źródła ciepła niż 

wymienione w opcjach powyższych do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu, albo zakupu i montażu 

kotłowni gazowej, z zakupem i montażem mikroinstalacji fotowoltaicznej. Możemy spodziewać się wówczas 

dotacji w wysokości maksymalnie 25 tys. zł, 

✓ zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, lub zakupu i montażu ocieplenia przegród 

budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), lub 

wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Kwota maksymalnej dotacji wynosi 

10 tys. zł. 

 

➢ Podwyższony poziom dofinansowania – dla kogo? 

Beneficjentami mogą być osoby fizyczne, które łącznie spełniają następujące warunki: 

✓ są właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku 

jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą wieczystą; 



✓ przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie przekracza kwoty: 1400 zł 

w gospodarstwie wieloosobowym / 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód beneficjenta z tytułu prowadzenia pozarolniczej 

działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód, nie przekroczył 

trzydziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów 

obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

 

Na co można uzyskać dofinansowanie? Jakiej kwoty możemy się spodziewać? 

W ramach podstawowego poziomu dofinansowania, możemy się ubiegać o dofinansowanie w trzech przypadkach: 

✓ demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu źródła ciepła do celów 

ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakupu i montażu kotłowni gazowej. Maksymalna kwota dotacji wynosi 

32 tys. zł, 

✓ demontażu nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakupu i montażu źródła ciepła do celów 

ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo zakupu i montażu kotłowni gazowej, z zakupem i montażem 

mikroinstalacji fotowoltaicznej. Możemy uzyskać dotację w wysokości 37 tys. zł, 

✓ zakupu i montażu wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, lub zakupu i montażu ocieplenia przegród 

budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), lub 

wykonania dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego (pod warunkiem wykonania 

ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji projektowej, ekspertyz. Możemy spodziewać się dotacji w 

wysokości maksymalnie 15 tys. zł. 
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