
Czy dostaniesz dotację na drzwi CAL 
z Czystego Powietrza 3.0?

Lista sprawdzająca

Kiedy mogę kupić drzwi CAL z dotacji?

Ile będę mieć czasu na realizację?

Co mogę sfinansować?

Zaznacz odpowiedzi: 

Jesteś właścicielem lub współwłaścicielem domu, w którym potrzeba Prawdziwych Drzwi CAL?

TAK NIE

Dom/lokal jest oddany do użytkowania? (tj. wymieniasz drzwi na te z CALa, a nie wstawiasz nowe)

Dochód roczny wnioskodawcy nie przekracza 135 000 zł?
Kwotę sprawdzisz w ostatnim złożonym PIT w polu „Podstawa obliczenia podatku”.

Dom jest starszy niż 1.I.2014 r.? (data zgłoszenia budowy)
Jeśli jest nowszy, domu nie można ocieplić ani wymienić stolarki na CALową. Można wymienić źródło ciepła.

Dom NIE będzie ogrzewany tradycyjnym kominkiem?
Jeśli będzie kominek, to tylko spełniający normy ekoprojektu albo będzie trwale odłączony (cele dekoracyjne).

Możesz poczekać od kilku do kilkunastu miesięcy* na zwrot kosztów Prawdziwych Drzwi  CAL?
*okres różni się w poszczególnych Wojewódzkich Funduszach Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Możliwe jest częściowe 
prefinansowanie wydatków przez WFOŚiGW i/lub ścieżka z kredytem bankowym.

Po pracach w domu NIE będzie funkcjonował ŻADEN piec na paliwo stałe poniżej 5. klasy?

Termika domu i inwestycje z programu będą trwałe przez co najmniej 5 lat?

Prawdziwe Drzwi CAL mają współczynnik przenikalności cieplnej Ud wymagany w Programie (maks. 1,3 W/m2K)

Drzwi CAL możesz kupić już dziś, a na złożenie wniosku o dofinansowanie w Programie masz 6 miesięcy od 
daty pierwszej faktury. Pamiętaj, że faktura musi być wystawiona na wnioskodawcę. 

Od 18 do 36 miesięcy od daty złożenia wniosku w zależności od wybranego wariantu finansowania.

Wszystkie katalogowe drzwi zewnętrzne CAL mieszczą się w górnych granicach wydatków objętych dotacją 
Czyste Powietrze. Zobacz tabelę na drugiej stronie!

Czy dom jest jednorodzinny?
Jeśli nie, to czy składa się maksymalnie z dwóch lokali?
Jeśli lokali jest więcej niż dwa, pytaj w swoim urzędzie gminy o Program Ciepłe Mieszkanie. 

Jeśli na wszystkie 10 pytań odpowiesz TAK, to ŚWIETNIE!
Kwalifikujesz się z wymianą drzwi do Programu Czyste Powietrze – choćby dziś!

bit.ly/cal-gdzie-kupic
Zeskanuj

Sprawdź, gdzie kupić drzwi CAL

https://www.drzwi-cal.pl/gdzie-kupic/?utm_source=pdf&utm_medium=page&utm_campaign=czyste-powietrze-3


Przykładowe zakresy prac i poziomy dofinansowania
w zależności od dochodu rodziny:

UWAGA!

Co możesz zrobić?

Co jeszcze jest ważne?

Czy zamawiać z montażem?

O zakwalifikowanie do poszczególnych progów dofinansowania (od 40 do 100% kosztów netto) pytaj w punk-
cie konsultacyjnym Programu Czyste Powietrze w Twojej gminie albo na infolinii 22 340 40 80.

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Twoim województwie 

podpisze z Tobą umowę dotacji, jeśli suma dotacji będzie nie mniejsza niż 3 000 zł. 
To oznacza, że zbyt „mały” wniosek, np. tylko na drzwi z montażem, poniżej 7 500 zł netto 

przy 40% dofinansowaniu będzie odrzucony.

- zaplanuj szerszą termomodernizację

- lub wybierz drzwi w wyższym standardzie – i tak się zwrócą!

Współczynnik przenikalności cieplnej to nie jedyny argument za drzwiami CAL!

Montaż przez Autoryzowaną Grupę Montażową jest zawsze pewniejszy i daje gwarancję 

maksymalnego wykorzystania właściwości drzwi do ogrzania domu. Ale czy jest dodatkowym kosztem?

Montaż będzie uwzględniony na fakturze i razem z drzwiami zamontowanymi w domu jednorodzinnym 

opodatkowany będzie stawką VAT 8% (podatek ten nie jest zwracany w Programie Czyste Powietrze 3.0).

Drzwi bez montażu objęte są stawką VAT 23%. W większości przypadków zakup drzwi CAL z montażem 

będzie więc korzystniejszy również finansowo.

Podstawowy poziom 
dofinansowania

Podwyższony poziom 
dofinansowania

(niskie dochody w rodzinie)

Najwyższy poziom 
dofinansowania

(b. niskie dochody w rodzinie)

Wymieniasz tylko stolarkę 
(bez audytu)

40% ceny netto drzwi 
maks. 13 000 zł

70% ceny netto drzwi
maks. 25 000 zł

100% ceny netto drzwi
maks. 40 000 zł

Wymieniasz stolarkę i źródło 
ciepła na przyłącze gazowe

(bez audytu)

40% ceny netto drzwi
maks. 25 000 zł

70% ceny netto drzwi
maks. 32 000 zł

100% ceny netto drzwi
maks. 50 000 zł

Kompleksowa 
termomodernizacja z wodną 
lub gruntową pompą ciepła, 

fotowoltaiką i audytem

40% ceny netto drzwi
maks. 66 000 zł

+1200 zł na audyt

70% ceny netto drzwi
maks. 99 000 zł

+1200 zł na audyt

100% ceny netto drzwi
maks. 135 000 zł
+1200 zł na audyt

bit.ly/cal-gdzie-kupic
Zeskanuj

Sprawdź, gdzie kupić drzwi CAL

https://czystepowietrze.gov.pl/czyste-powietrze/
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