
 

Ogłoszenie o zmianie Programu Priorytetowego "Czyste Powietrze" 

Od dnia 3 stycznia 2023 r. wszedł w życie zmieniony program priorytetowy „Czyste Powietrze”. Dofinansowanie mogą otrzymać osoby fizyczne będące 
właścicielem/współwłaścicielem budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną 
księgą wieczystą. 

Uwaga: Przedsięwzięcia realizowane w ramach Programu nie dotyczą budynków wielorodzinnych oraz budynków nowobudowanych. 

W ramach zmian Programu podwyższone zostały progi dochodowe dla: 

1. poziomu podstawowego: dochód roczny Wnioskodawcy nie przekracza kwoty 135.000 zł, 
2. poziomu podwyższonego: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez 

wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1.894 zł        
w gospodarstwie wieloosobowym, 2 651 zł w gospodarstwie jednoosobowym. W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej, roczny przychód 
osoby, o której mowa w ust. 1, z tytułu prowadzenia pozarolniczej działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny 
miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, nie przekroczył czterdziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia 
za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie, 

3. poziomu najwyższego: przeciętny miesięczny dochód na jednego członka jej gospodarstwa domowego wskazany w zaświadczeniu wydawanym przez 
wójta, burmistrza lub prezydenta miasta zgodnie z art. 411 ust. 10g ustawy – Prawo ochrony środowiska, nie przekracza kwoty 1.090 zł        
w gospodarstwie wieloosobowym, 1.526 zł w gospodarstwie jednoosobowym lub ma ustalone prawo do otrzymywania: zasiłku stałego, zasiłku 
okresowego, zasiłku rodzinnego lub specjalnego zasiłku opiekuńczego, potwierdzone w zaświadczeniu wydanym na wniosek Beneficjenta, przez wójta, 
burmistrza lub prezydenta miasta, zawierającym wskazanie rodzaju zasiłku oraz okresu, na który został przyznany. Zasiłek musi przysługiwać w każdym     
z kolejnych 6 miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia oraz co najmniej do dnia złożenia wniosku  o 
dofinansowanie – w ramach Części 3) Programu.W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej przez osobę, która przedstawiła zaświadczenie 
o przeciętnym miesięcznym dochodzie na jednego członka jej gospodarstwa domowego, roczny jej przychód, z tytułu prowadzenia pozarolniczej 
działalności gospodarczej za rok kalendarzowy, za który ustalony został przeciętny miesięczny dochód wskazany w zaświadczeniu, nie przekroczył 
dwudziestokrotności kwoty minimalnego wynagrodzenia za pracę określonego w rozporządzeniu Rady Ministrów obowiązującym w grudniu roku 
poprzedzającego rok złożenia wniosku o dofinansowanie. 

W ramach zmiany Programu podniesiono maksymalne kwoty dotacji dla poszczególnych materiałów i urządzeń finansowanych z Programu oraz maksymalne 
kwoty dotacji dla poszczególnych rodzajów przedsięwzięć – szczegółowy obraz przedstawiają załączniki do dokumentacji programowej: 
Nr 2 – podstawowy poziom dofinansowania 
Nr 2a – podwyższony poziom dofinansowania 
Nr 2b – najwyższy poziom dofinansowania 
 
W związku z powyższym maksymalna wysokość dotacji dla budynku może wynieść: 

 PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA NAJWYŻSZY POZIOM DOFINANSOWANIA 

Bez mikroinstalacji 
fotowoltaicznej 

 
 

Z mikroinstalacją 
fotowoltaiczną 

 

Bez mikroinstalacji 
fotowoltaicznej 

 
Z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

 

Bez mikroinstalacji 
fotowoltaicznej 

 
Z mikroinstalacją fotowoltaiczną 

 

Maksymalna kwota dotacji (maksymalna dotacja w przypadku kompleksowej termomodernizacji będzie wypłacana po spełnieniu warunków  wymienionych pod tabelą) 
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bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

35 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
60 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł) 

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

41 000 zł 
(dodatkowo audyt 

energetyczny:  1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
66 000 zł 

(dodatkowo audyt 
energetyczny:  1 200 zł) 

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

50 000 zł 
(dodatkowo audyt 

energetyczny:  1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
90 000 zł, 

(dodatkowo audyt 
energetyczny:  1 200 zł) 

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

59 000 zł 
((dodatkowo audyt 

energetyczny:  1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
99 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł) 

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

70 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
120 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł) 

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

79 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
135 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł) 
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bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

25 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
50 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł)) 

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

31 000 zł 
(dodatkowo audyt 

energetyczny:  1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
56 000 zł 

(dodatkowo audyt 
energetyczny:  1 200 zł)

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

32 000 zł  
(dodatkowo audyt 

energetyczny:  1 200 zł)  
z kompleksową 

termomodernizacją:  
72 000 zł  

(dodatkowo audyt 
energetyczny:  1 200 zł)

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

41 000 zł  
(dodatkowo audyt 

energetyczny:  1 200 zł)  
z kompleksową 

termomodernizacją:  
81 000 zł  

(dodatkowo audyt 
energetyczny:  1 200 zł)

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

50 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
100 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł)

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

59 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
115 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł) 
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bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

13 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
33 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł) 

Nie dotyczy 
 

bez kompleksowej 
termomodernizacji:  

25 000 zł  
(dodatkowo audyt 

energetyczny:  1 200 zł)  
z kompleksową 

termomodernizacją:  
48 000 zł  

(dodatkowo audyt 
energetyczny:  1 200 zł)

Nie dotyczy 
 

bez kompleksowej 
termomodernizacji: 

40 000 zł 
(dodatkowo audyt energetyczny:   

1 200 zł) 
z kompleksową 

termomodernizacją: 
70 000 zł 

(dodatkowo audyt energetyczny:   
1 200 zł)

Nie dotyczy 
 

 

OPIS 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NR 1 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz zakup i montaż pompy ciepła typu powietrze-woda albo gruntowej pompy ciepła 
do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu.  
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych),  
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,  
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),  
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.  
 



OPIS 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NR 2 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz:  
- zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w pkt 1 (powyżej) wskazanego w Załączniku 2 do Programu do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo  
- zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2 do Programu.  
Dodatkowo mogą być wykonane (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu):  
- demontaż oraz zakup i montaż nowej instalacji centralnego ogrzewania lub cwu (w tym kolektorów słonecznych, pompy ciepła wyłącznie do cwu)  
- zakup i montaż mikroinstalacji fotowoltaicznej,  
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),  
- dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny, dokumentacja projektowa, ekspertyzy.  
 

OPIS 
PRZEDSIĘWZIĘCIA 

NR 3 

Przedsięwzięcie nieobejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu 
pod warunkiem, że w budynku znajduje się ekologiczne źródło ciepła minimum 5 klasy w przypadku kotłów na paliwo stałe):  
- zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  
- zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, bram garażowych (zawiera również demontaż),  
- wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego, dokumentacji projektowej, ekspertyz. 
 

Ostateczna wartość dotacji ustalana jest na podstawie rodzaju i zakresu realizowanego przedsięwzięcia oraz wydatków poniesionych przez 
Beneficjentów. 

Zmieniona wersja Programu przewiduje dodatkowe dofinansowanie dla Beneficjentów, którzy zdecydują się na przeprowadzenie kompleksowej 
termomodernizacji budynku. Przyznanie i wypłacenie wyższej kwoty dotacji do przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją budynku/lokalu 
mieszkalnego, możliwe będzie po spełnieniu łącznie następujących warunków: 

1. Został przeprowadzony audyt energetyczny budynku/lokalu mieszkalnego i został złożony wraz z wnioskiem o płatność dokument podsumowujący audyt 
energetyczny, sporządzony na obowiązującym w ramach Programu wzorze; 

2. Osiągnięto co najmniej jeden wskaźnik kompleksowej termomodernizacji: 
a) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową do 80 kWh/(m2*rok) lub 
b) zmniejszenie zapotrzebowania na energię użytkową o minimum 40%; 

3. Zrealizowany został w całości wariant z audytu energetycznego gwarantujący osiągnięcie co najmniej jednego ze wskaźników określonych w pkt 2,       
nie później, niż do dnia zakończenia realizacji przedsięwzięcia. 

Koszt przeprowadzenia audytu energetycznego stanowić będzie dodatkowe dofinansowanie – nie będzie wliczany do maksymalnego poziomu dotacji 
przysługującej Beneficjentowi, ale zostanie wypłacony tylko wtedy gdy termomodernizacja zostanie zrealizowana w całości  zgodnie ze wskazaniami        
z przeprowadzonego audytu. 

Koszty kwalifikowane nie obejmują podatku od towarów i usług (VAT). Dotacja w ramach Programu będzie udzielana w odniesieniu do kosztów netto.  

Przykład 1 – podwyższony poziom dofinansowania:  

Wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie z właściwym WFOŚiGW i będzie korzystał z podwyższonego poziomu dofinansowania. Umowa obejmowała 
min. wymianę starego kopciucha, na kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Zgodnie z załącznikiem nr 2a maksymalna intensywność 
dofinansowania wynosi 70% lecz nie więcej niż 14.300,00 zł netto. 
Wartość faktury na całość zadania wyniosła netto 18.518,52 zł netto +  VAT 8% 1.481,48 zł = brutto 20.000,00 zł, a więc  
Wnioskodawca otrzyma dotację: 70% z kwoty netto 18.518,52 zł czyli: 12.962,96 zł netto. 

Przykład 2 – podstawowy poziom dofinansowania: 

Wnioskodawca zawarł umowę o dofinansowanie z właściwym WFOŚiGW i będzie korzystał z podstawowego poziomu dofinansowania. Umowa obejmowała 
min. wymianę starego kopciucha, na kocioł na pellet drzewny o podwyższonym standardzie. Zgodnie z załącznikiem nr 2 maksymalna intensywność 
dofinansowania wynosi 45% lecz nie więcej niż 9.100,00 zł netto. 
Wartość faktury na całość zadania wyniosła netto 18.518,52 zł netto +  VAT 8% 1.481,48 zł = brutto 20.000,00 zł, a więc  
Wnioskodawca otrzyma dotację: 45% z kwoty netto 18.518,52 zł czyli: 8.333,33 zł netto. 

 

Wnioski o dofinansowanie złożone przed dniem 3 stycznia 2023 r. rozpatrywane będą na podstawie Programu i pozostałych dokumentów programowych 
oraz wzorów w brzmieniu obowiązującym na dzień złożenia wniosku. 

W ramach nowej wersji Programu, obowiązującej od dnia 3 stycznia 2023 r., wprowadzono możliwość złożenia dwóch wniosków o dofinansowanie.  
Nie wlicza się do tej liczby wniosków, na podstawie których udzielono i wypłacono dofinansowanie w wersjach Programu obowiązujących do 14.05.2020 r. 
W przypadku zrealizowania przedsięwzięcia z kompleksową termomodernizacją w ramach pierwszego wniosku o dofinansowanie, złożenie drugiego wniosku nie 
jest możliwe. 

Jeżeli Wnioskodawca złożył wniosek o dofinansowanie przed dniem 3 stycznia 2023 r., ale: 

 nie zawarł umowy o dofinansowanie, może wycofać wniosek i złożyć go ponownie na nowych warunkach Programu, z zastrzeżeniem spełnienia 
wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie1, 

 zawarł umowę o dofinansowanie i nie rozliczył zadania, może ją rozwiązać i złożyć nowy wniosek o dofinansowanie, z zastrzeżeniem spełnienia 
wymogów dotyczących terminu rozpoczęcia i zakończenia przedsięwzięcia wskazanych w Programie1, 

 zawarł umowę o dofinansowanie i rozliczył tylko część zadania np. źródło ciepła, instalację Co i Cwu, instalację PV, a zakres umowy obejmował także 
ocieplenie przegród budowlanych (ściany zewnętrzne), których nie rozliczył. Wnioskodawca może w takim przypadku aneksować zawartą umowę – 
zmniejszyć zakres przedsięwzięcia o niezrealizowane inwestycje, a tym samym zakończyć przedsięwzięcie. Kolejny wniosek o dofinansowanie może 
zostać złożony na inne koszty kwalifikowane niż dofinansowane wcześniejszą dotacją/wcześniejszymi dotacjami, pod warunkiem zakończenia        
i rozliczenia wcześniejszego przedsięwzięcia/wcześniejszych przedsięwzięć (wypłaty środków finansowych na konto Wnioskodawcy).  

Z nową zmienioną wersją programu można zapoznać się na stronie:  

https://czystepowietrze.gov.pl/ 

https://www.wfosigw.katowice.pl/oferta-dla-osob-fizycznych/program-czyste-powietrze.html 

 
1 Rozpoczęcie przedsięwzięcia rozumiane jest jako poniesienie pierwszego kosztu (data wystawienia pierwszej faktury lub równoważnego dokumentu księgowego na materiał, 
usługę, urządzenie związane z realizowanym przedsięwzięciem). Data wystawienia faktury/dokumentu księgowego nie może być wcześniejsza niż 6 miesięcy przed datą złożenia 
wniosku o dofinansowanie. 


