Wymiana okien
z dofinansowaniem
Jak obniżyć koszty remontu domu
i poprawić komfort budynku?

Skorzystaj z:

ulgi podatkowej

programu Czyste Powietrze

Wstęp
Termomodernizacja domu
pozwala obniżyć koszty
eksploatacji budynku
– zwłaszcza koszty ogrzewania.
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Zdrowe i wygodne życie zaczyna się w domu.
Dlaczego warto przeprowadzić termomodernizację budynku?

Zadbaj o zdrowy, ciepły dom
dzięki uldze podatkowej i programowi Czyste Powietrze.

Ulga podatkowa i Czyste Powietrze w praktyce.
Jak uzyskać dofinansowanie?

Wymiana okien w trakcie termomodernizacji.
Dlaczego kolejność prac jest ważna?

Dofinansowanie do montażu okien.
Na co można uzyskać dopłatę?

Przygotuj się do termomodernizacji.
Zgłoś się do programu lub skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej.

CZYTAJ

CZYTAJ

Co więcej, inwestycja w termomodernizację
nie musi też być bardzo droga. Dzięki udziałowi
w programie Czyste Powietrze, a także
wprowadzonej uldze podatkowej, można
w znacznym stopniu zaoszczędzić na pracach
remontowych i materiałach.

CZYTAJ

Przeczytaj nasz e-book i dowiedz się:
CZYTAJ

Jakie korzyści wiążą się
z termomodernizacją domu

Jak przeprowadzić termomodernizację

Z jakiej formy dofinansowania
możesz skorzystać

Dlaczego warto wymienić okna na nowe

Jak uzyskać dofinansowanie

Na co zwrócić uwagę przy montażu okien

CZYTAJ

CZYTAJ

Zdrowe i wygodne życie
zaczyna się w domu

Termomodernizacja domu nie musi być
trudna i kosztowna. Możesz skorzystać
z poniższych możliwości:

Dlaczego warto przeprowadzić termomodernizację budynku?
Komfort jest
najważniejszy

Dom to inwestycja
w zdrowie

Dom w miarę użytkowania starzeje
się. Często z biegiem lat zmieniają się
też potrzeby domowników. Na rynku
pojawiają się technologie, które wiele
lat temu były niedostępne.

W starych domach może występować
tzw. syndrom chorego budynku.
Niedogrzane i niedoświetlane
pomieszczenia, wilgoć, pleśń lub grzyb
negatywnie wpływają na zdrowie.

Podaruj budynkowi drugie życie dzięki

Odpocznij w zdrowym domu i zyskaj więcej

termomodernizacji. Odnowiony dom będzie
cieszył Cię każdego kolejnego dnia.

energii. Przekonaj się też, że możesz być mniej
podatny na infekcje i inne przewlekłe choroby.

Remont to koszty,
zadbaj o nie!

Niższe koszty
na długie lata

Teraz masz szansę obniżyć koszty
swojego remontu dzięki dostępnym
instrumentom finansowym.

W sezonie grzewczym Twoje rachunki
przyprawiają Cię o zawrót głowy?
Grzejesz dom bardzo mocno, a mimo
to nie czujesz się komfortowo?

Przeanalizuj dostępne opcje wsparcia
ze strony państwa. Dobierz taką formą
dofinansowania, która będzie dla Ciebie
najbardziej preferencyjna.

Obniż rachunki nawet o połowę dzięki
termomodernizacji budynku. Zapewnij sobie
komfortową temperaturę przez cały rok,
zwłaszcza zimą.

Ulgi termomodernizacyjnej

Programu Czyste Powietrze

Co to? Nowa ulga podatkowa, która pozwala odliczyć
materiały, urządzenia i usługi termomodernizacyjne od

Co to? Rządowy program, który ma na celu walkę
ze smogiem i poprawę efektywności energetycznej
budynków mieszkalnych.

podstawy opodatkowania za pomocą faktur VAT.
Dla kogo? Dla osób, które przygotowują się do
termomodernizacji domu, ale przy wyliczaniu
dofinansowania nie chcą brać pod uwagę kryterium
dochodowego.
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Dowiedź się więcej o tym,
jak stworzyć zdrowy dom

Dla kogo? Dla osób, które przygotowują się do
termomodernizacji domu i które przy rozliczeniu chcą
uwzględniać swoje kryterium dochodowe.

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT o
 d tej kwoty możesz
uzyskać dotację
z programu Czyste
Powietrze

CHEVRON-CIRCLE-RIGHT o
 tyle zmniejszysz swój
dochód, który podlega
opodatkowaniu, dzięki
uldze termomodernizacyjnej

PRZECZYTAJ RAPORTY BAROMETR ZDROWYCH DOMÓW

Zadbaj o zdrowy, ciepły dom

Zacznij od początku...

dzięki uldze podatkowej lub programowi Czyste Powietrze

Oszczędź energię

Obniż koszty

Zużywaj mniej energii
do ogrzewania i ciesz się
optymalną temperaturą w domu.

Skorzystaj z ulgi, dotacji lub
pożyczki, a po termomodernizacji płać mniej za eksploatację
budynku.

czyli jak przeprowadzić termomodernizację
domu i poddasza?

#1

Termomodernizacja
przegród zewnętrznych

Ociepl ściany zewnętrzne, dach, strop nad
nieogrzaną piwnicą oraz podłogi na gruncie.
Najlepiej wszystkie działania wykonaj
kompleksowo.

#2

Uszczelnienie lub wymiana stolarki
okiennej i drzwiowej

Zamontuj nowoczesne i energooszczędne okna pionowe
i dachowe. Pamiętaj o dobrych nawiewnikach w oknach
oraz o zatrudnieniu profesjonalnej ekipy montażowej.
Szczególnie w przypadku okien dachowych jakość
montażu jest bardzo ważna.

Ocieplenie przegród i montaż szczelnych okien to nie wszystko.
Zwróć uwagę na urządzenie grzewcze w domu.

Bądź ekologiczny!
Czy wiesz, że energooszczędny budynek z odpowiednim systemem grzewczym przyczynia się
do poprawy jakości powietrza na zewnątrz?
Z tego względu autorzy programu Czyste Powietrze zdecydowali się wspomóc Polaków
w termomodernizacji domów.

40%

budynków o niskim
standardzie energetycznym
jest odpowiedzialna za
powstawanie smogu.

70%
Ponad

domów w Polsce stanowią
budynki nieocieplone
lub ocieplone
w nieodpowiedni sposób.

Jeśli kocioł działa sprawnie, ale potrzebuje
wsparcia energetycznego, zoptymalizuj
istniejącą instalację grzewczą:
• zamontuj rekuperator,
• w
 ykorzystaj automatykę pogodową
i termostaty.

Jeśli urządzenie straciło swoją sprawność
i zużywa zbyt dużo energii, wymień instalację
grzewczą na spełniającą wymagania ulgi
i programu Czyste Powietrze:
• z amontuj nowe, bardziej wydajne źródło ciepła,
• zastosuj odnawialne źródła energii (panele
fotowoltaiczne, kolektory, pompy ciepła)

Jeśli wymienisz kocioł przed zmianą ocieplenia oraz stolarki okiennej i drzwiowej,
będziesz potrzebował mocniejszego urządzenia o większym poborze energii, aby
zaspokoiło zapotrzebowanie energetyczne domu przed modernizacją. Koszt paliwa do tego
urządzenia może być znacznie wyższy. Istnieje ryzyko, że Twoje rachunki wzrosną!

Ulga podatkowa i Czyste Powietrze
Jak uzyskać dofinansowanie?

Co można odliczyć od podatku
lub uwzględnić dotacji bądź pożyczce?

Materiały
budowlane

Ulga termomodernizacyjna
wprowadzona w 2019 roku, daje możliwość
odliczenia od podstawy opodatkowania
wydatków termomodernizacyjnych
(tylko na podstawie faktur VAT).

Instalacje
grzewcze

Usługi
termomodernizacyjne

Ulga podatkowa krok po kroku
Czy wiesz, że już w 2019 roku możesz odliczyć pierwsze wydatki poniesione na termomodernizację?

Program Czyste Powietrze
działający od 2018 roku, pozwala uzyskać dotację
lub niskooprocentowaną pożyczkę na podstawie
kryterium dochodowego.

Czyste Powietrze
w praktyce
Zobacz, jak łatwe i proste jest
składanie wniosków

Zbierz faktury VAT
za zakupione materiały i usługi

Wypełnij roczną deklarację
podatkową PIT i odlicz poniesione
wydatki dla PIT 36, PIT 36L, PIT 37
lub PIT 28

Wyślij rozliczenie z podatkiem
pomniejszonym o wyliczoną ulgę
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Zapoznaj się z wymaganą
dokumentacją

Zarejestruj się na portalu
dla beneficjenta.

Wypełnij wniosek elektroniczny
wraz z załącznikami.

Złóż wszystkie
dokumenty.

Obserwuj status
wniosku.

KLIKNIJ TUTAJ lub wybierz
inny WFOŚiGW, któremu
podlegasz

To bardzo łatwe
– zajmie Ci tylko kilka minut.

Instrukcję wypełniania
dokumentów znajdziesz m.in.
TUTAJ.

Zrób to przez portal, a potem
w WFOŚiGW lub przez system
ePUAP.

Poczekaj na kontakt osoby
z WFOŚiGW, a jeśli trzeba
wprowadź korektę.

Jak wymienić okna dachowe?
Poznaj 3 dostępne sposoby

Wymiana okna dachowego z wymianą wnęki
okiennej
• Z
 yskasz pewność, że nowe okno jest prawidłowo
i szczelnie połączone z konstrukcją dachu
• Poprawisz komfort cieplny na poddaszu
• Polepszysz estetykę zarówno okna, jak i wnęki

Wymiana okien dachowych
w trakcie termomodernizacji

Wymiana okna dachowego z częściowym
zachowaniem wnęki
• Poświęcisz mniej czasu na wymianę okna
• Częściowo uszczelnisz przestrzeń wokół okna
• Zachowasz dawny wygląd wnęki

Dlaczego jest ważna?

Wymiana okna dachowego z zachowaniem
wnęki okiennej

Możesz zwiększyć ilość światła
dzięki większym przeszkleniom lub oknom
dachowym połączonym w zestawy kombi.

Pozbądź sie przewiewów od okien
dzięki montażowi nowej wnęki okiennej.

Możesz poprawić estetykę poddasza
dzięki nowoczesnymi energooszczędnym
oknom dachowym.

• Poświęcisz najmniej czasu na wymianę okna
• Zmniejszysz koszty wymiany okna
• Zachowasz dawny wygląd wnęki

Na co zwrócić uwagę
przy wyborze okna?
Ramy
W łazience i kuchni sprawdzą
się wodoodporne okna
drewniano-poliuretanowe

Ciepły montaż – jakie są elementy
kompletnego systemu BDX?
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Rama izolacyjna BDX

Izolacja BFX

To rama izolacyjna
z polietylenu, która zapewnia
idealne dopasowanie do okna
i konstrukcji dachu. Ociepla też
powierzchnię zewnętrzną okna.

Pakiety szybowe
Najwięcej ciepła zatrzymują
energooszczędne pakiety
3-szybowe

Dodatki
Dla zapewnienia prywatności
oraz kontroli światła i ciepła,
warto instalować rolety
i markizy okienne.

Najwięcej korzyści niesie za sobą wymiana okna dachowego wraz z montażem
nowej wnęki. To pozornie najdroższe i najbardziej czasochłonne rozwiązanie
pozwala Ci całkowicie uszczelnić przestrzeń wokół okna, a jednocześnie poprawić
estetykę poddasza. Dowiedz się więcej!
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To wokółokienna włóknina
polipropylenowa, która sprawia,
że połączenia okna z dachem są
szczelne – odporne na wilgoć
i wiatr. Jednocześnie pozwala
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zachować konieczną wentylację
warstw w dachu.

1

#3

3

#4

Paroizolacja BBX

Rynna odwadniająca

To wokółokienna folia
montowana wewnątrz
pomieszczenia, która zapobiega
kondensacji pary wodnej.

To teleskopowy element
chroniący okno przed wodą
opadową, która mogłaby dostać
się pod pokrycie dachowe.

Przeczytaj więcej na stronie VELUX
Zobacz system ciepłego montażu VELUX

Dofinansowanie
na montaż okien

Sprawdź, które okna spełniają wymagania
programu lub mogą zostać odliczone od podatku

OKNA STANDARD PLUS

GLL

GLL B

GLU

GLU B

Okna drewniane,
górne otwieranie

Okna drewniane,
dolne otwieranie

Okna drewniano-poliuretanowe, Okna drewniano-poliuretanowe,
górne otwieranie
dolne otwieranie

Okna sterowane elektrycznie,
w systemie VELUX INTEGRA®

Okna dachowe,
klapowo-obrotowe

Okna kolankowe

OKNA PREMIUM

Na co możesz uzyskać wsparcie finansowe?

Materiały

Montaż

W przypadku okien dachowych możesz uzyskać dofinansowanie zarówno na okna oraz prace
wykonawcze, jak i na cały system ciepłego montażu razem z nową wnęką okienną.

Zapoznaj się z ofertą

Balkony dachowe

Przygotuj się do termomodernizacji
Zgłoś się do programu lub skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej
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Zapoznaj się
ze wszystkimi
wymaganiami.

Określ, jakich zmian
chcesz dokonać.

Zatrudnij
specjalistów.

Postaraj się
o dofinansowanie.

Pamiętaj:

Czas realizacji przedsięwzięcia
nie może przekroczyć 3 lat.

Możesz dokonać odliczeń
w kolejnych latach.

Remont może trwać dłużej, ale
w dofinansowaniu będą uwzględnione
tylko faktury sprzed maksymalnie 3 lat.

Jeśli kwota brutto odliczenia za materiały
i usługi nie będzie miała pokrycia
w rocznym dochodzie, masz 6 lat na
wykonanie kolejnych odliczeń.

Jeśli kocioł spełnia warunki programu
Czyste Powietrze, nie musisz kupować
nowego urządzenia.
Możesz wykonać inne prace termomodernizacyjne np. wymianę okien, ocieplenie
domu.

Nie musisz przeprowadzać audytu, jeśli
korzystasz z ulgi termomodernizacyjnej.
Sam określasz zakres termomodernizacji
i decydujesz, jakie prace chcesz wykonać.
Audyt energetyczny lub pomoc fachowca
może być jednak pomocna, aby określić,
co w Twoim domu generuje straty energii.

