
PODSTAWOWY POZIOM DOFINANSOWANIA  

Dla kogo: 

Osoby fizyczne, będące właścicielami/współwłaścicielami budynków mieszkalnych 

jednorodzinnych lub wydzielonych w budynkach jednorodzinnych lokali mieszkalnych z 

wyodrębnioną księgą wieczystą, o dochodzie rocznym nieprzekraczającym kwoty 100 000 zł. 

W przypadku uzyskiwania dochodów z różnych źródeł, dochody sumuje się, przy czym suma ta 

nie może przekroczyć kwoty 100 000 zł. 

Podstawowy poziom dofinansowania – Opcja I: 

Inwestycja obejmującą 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, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 

–  dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod 

warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja 

projektowa, ekspertyzy. 

Kwota maksymalnej dotacji – Opcja I: 

– 25 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej; 

– 30 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Podstawowy poziom dofinansowania – Opcja II: 

Przedsięwzięcie obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

– zakup i montaż innego źródła ciepła niż wymienione w opcji 1 (powyżej) 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, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż); 

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem 

wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, 

ekspertyzy. 

 



Kwota maksymalnej dotacji: 

– 20 000 zł – gdy przedsięwzięcie nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej’ 

– 25 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Podstawowy poziom dofinansowania – Opcja II: 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, 

a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła,  

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż), 

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego 

(pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji 

projektowej, ekspertyz. 

Kwota maksymalnej dotacji – Opcja III: 

– 10 000 zł. 

 

PODWYŻSZONY POZIOM DOFINANSOWANIA  

Dla kogo – wystarczy spełnić następujące warunki: 

1) być właścicielami/współwłaścicielami budynku mieszkalnego jednorodzinnego lub 

wydzielonego w budynku jednorodzinnym lokalu mieszkalnego z wyodrębnioną księgą 

wieczystą; 

2) przeciętny miesięczny dochód na jednego członka ich gospodarstwa domowego nie 

przekracza kwoty: 

a) 1400 zł w gospodarstwie wieloosobowym; 

b) 1960 zł w gospodarstwie jednoosobowym. 

Podwyższony poziom dofinansowania – Opcja I: 

Inwestycja obejmujące demontaż nieefektywnego źródła ciepła na paliwo stałe oraz: 

– zakup i montaż źródła ciepła do celów ogrzewania lub ogrzewania i cwu albo 

– zakup i montaż kotłowni gazowej w rozumieniu Załącznika 2a do Programu. 

Dodatkowo mogą być wykonane (można wybrać więcej niż jeden 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, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż); 

– dokumentacja dotycząca powyższego zakresu: audyt energetyczny (pod warunkiem 

wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacja projektowa, 

ekspertyzy. 



Kwota maksymalnej dotacji dla opcji I: 

– 32 000 zł – gdy inwestycja nie obejmuje mikroinstalacji fotowoltaicznej; 

– 37 000 zł – dla przedsięwzięcia z mikroinstalacją fotowoltaiczną. 

Podwyższony poziom dofinansowania – Opcja II: 

Przedsięwzięcie nie obejmujące wymiany źródła ciepła na paliwo stałe na nowe źródło ciepła, 

a obejmujące (dopuszcza się wybór więcej niż jednego elementu z zakresu): 

– zakup i montaż wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; 

– zakup i montaż ocieplenia przegród budowlanych, okien, drzwi zewnętrznych, 

drzwi/bram garażowych (zawiera również demontaż); 

– wykonanie dokumentacji dotyczącej powyższego zakresu: audytu energetycznego 

(pod warunkiem wykonania ocieplenia przegród budowlanych), dokumentacji 

projektowej, ekspertyz. 

Kwota maksymalnej dotacji dla opcji II: 

– 15 000 zł. 

 

 


