
                                                                                                                                    
                                                                                                                                                                  

Porównanie starych i nowych zasad programu Czyste Powietrze  

 

 Dotychczasowe zasady Nowe zasady (od 3 stycznia 2023 r.) 

Maksymalna wysokość dotacji 

Podstawowe  
dofinansowanie 
 

30 tys. zł 66 tys. zł 

Podwyższone  
dofinansowanie 

37 tys. zł / 47 tys. zł (dotacja  
z prefinansowaniem) 
 

99 tys. zł 

Najwyższe  
dofinansowanie 

69 tys. zł / 79 tys. zł (dotacja  
z prefinansowaniem) 
 

135 tys. zł 

Progi dochodowe uprawniające do dotacji 

Podstawowy  
poziom 

Roczny dochód wnioskodawcy nie 
przekracza 100 tys. zł* 
 

Roczny dochód wnioskodawcy  
nie przekracza 135 tys. zł* 

Podwyższony  
poziom 

Przeciętny miesięczny dochód  
na osobę nie przekracza: 
a) 1564 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym 
b) 2189 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 

Przeciętny miesięczny dochód  
na osobę nie przekracza: 
a) 1894 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym 
b) 2651 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 
 

Najwyższy 
poziom 

Przeciętny miesięczny dochód na osobę nie 
przekracza: 
a) 900 zł w gospodarstwie wieloosobowym 
b) 1260 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 

Przeciętny miesięczny dochód na osobę 
dnie przekracza: 
a) 1090 zł w gospodarstwie 
wieloosobowym 
b) 1526 zł w gospodarstwie 
jednoosobowym 
 

Audyt energetyczny 

 Refundowany w 100% do kwoty  
1000 zł. Możliwość realizacji inwestycji bez 
audytu.  
 
 

Refundowany w 100% do kwoty  
1200 zł. Wciąż można realizować 
inwestycje bez audytu, jednak dla 
uzyskania wyższej dotacji na kompleksową 
termomodernizację audyt jest wymagany. 
 

 
 

 
 
 



Wymóg dla otrzymania wyższej dotacji na kompleksową termomodernizację  
w nowej wersji programu 

  
 
- 

Energia użytkowa po modernizacji nie 
może być wyższa niż 80 kWh/m2/rok 
lub inwestycja redukuje zużycie energii  
o 40%. 
 

Koszty kwalifikowalne dla poszczególnych kategorii inwestycji 

 Koszty kwalifikowalnej sprzed kilku lat nie 
odzwierciedlały poziomów inflacji.  

Koszty kwalifikowalne zostały 
zaktualizowane z uwzględnieniem inflacji,  
a tym samym wzrosły poziomy dotacji np. 
dla pompy ciepła powietrze/woda 
maksymalna dotacja (w podstawowym 
poziomie dofinansowania) wzrosła  
z 13,5 tys. zł do 19,4 tys. zł.  
 

Możliwa liczba wniosków do złożenia 

 Możliwość złożenia tylko jednego wniosku 
na budynek. 

Możliwość złożenia drugiego wniosku dla 
osób, które wcześniej otrzymały 
dofinansowanie na wymianę kotła i chcą 
jeszcze przeprowadzić termomodernizację. 

Sposób rozliczenia dotacji 

 VAT był kosztem kwalifikowanym, dotacje 
obliczane były z kwot brutto. 

VAT nie jest kosztem kwalifikowanym, 
dotacje obliczane są z kwot netto. 

 

 

* W przypadku wspólnego rozliczenia małżonków uwzględniany jest podział zsumowanego dochodu małżonków na 

połowę i to jego wysokość nie może przekroczyć 100/135 tys. zł. W praktyce oznacza to, iż progi dochodowe 

uprawniające do skorzystania z dotacji to wspólny dochód małżonków nie większy niż 200 tys. zł (stara wersja 

programu) i 270 tys. zł (nowa wersja programu) 

 

 

 


