
Zadbaj o zdrowie,  
oszczędzaj na rachunkach 
i ciesz się Gwarancją Spokoju 

Zyskaj nawet

na dofinansowaniu lub  
uldze termomodernizacyjnej

53 tys. z[



Program
CZYSTE POWIETRZE

Zyskaj dotację  
w wysokości ponad:

47 tys. z[

DLA KOGO: dla właścicieli budynków:

 nowo powstałych 

 istniejących (rodzaje przedsięwzięć 
finansowanych są określane na podstawie daty 
wydania pozwolenia na budowę – program 
bierze pod uwagę te, które zostały wydane do 
15.12.2002 r. i po 15.12.2002 r.)

 Program „Czyste Powietrze” określa 
intensywność dofinansowania na podstawie 
kwoty miesięcznego dochodu na osobę 
w rodzinie.

FORMY WSPARCIA: 
 dotacja

 pożyczka

WNIOSKI: można składać w trybie ciągłym. 
Lista adresów dostępna na: 
www.mos.gov.pl/czyste-powietrze

START PROGRAMU: 19.09.2018 r.

Źródło: MuratorPlus

Maksymalne odliczenie  
od dochodu:

53 tys. z[

DLA KOGO: podatnicy podatku PIT, opłacający 
podatek według skali podatkowej (zarówno według 
stawki 18%, jak i 32%), 19% stawki podatku 
liniowego oraz opłacający ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych, będący właścicielami lub 
współwłaścicielami jednorodzinnych budynków 
mieszkalnych.

Podatkowa ulga termomodernizacyjna obejmuje 
wyłącznie termomodernizację budynków 
jednorodzinnych.

FORMY WSPARCIA: możliwość odliczenia 
wydatków od dochodu

WNIOSKI:
 co rok w okresie maksymalnie trzech lat

 można składać w urzędzie skarbowym 
(rozliczenie PIT). 

START PROGRAMU: 01.01.2019 r.

Ulga podatkowa
TERMO MODERNIZACYJNA

Źródło: MuratorPlus

Więcej informacji znajdziesz na: www.krispol.pl/termomodernizacja



Myślisz o termomodernizacji? 
Wybierz komplet stolarki KRISPOL.

BRAMY

 personalizowana brama VENTE – solidna, 

bezpieczna, funkcjonalna

 brama segmentowa daje możliwość 

uzyskania maksymalnej przestrzeni dla 

auta parkującego wewnątrz garażu i na 

podjeździe

 spójna wizualnie z pozostałymi 

elementami stolarki

VENTE K2R RFS 60 jest najcieplejszą bramą 

garażową KRISPOL. Wyjątkowo wysoki 

poziom izolacji zapewniają ocieplone panele 

o grubości zwiększonej do 60 mm na całej 

wysokości, wzmocniony system uszczelnień, 

a także dopracowana w każdym detalu kon-

strukcja. Współczynnik U=0,9 [W/m2K].

 eleganckie i trwałe okna klasy 

Premium 

 energooszczędne pakiety 

3-szybowe

 korzystne współczynniki izolacyj-

ności termicznej i akustycznej

 możliwość doboru  

kolorystycznego do pozosta-

łych elementów stolarki

W zależności od wybranego 
modelu (FEN 92, FEN 85 PLUS, 
FEN 85, FEN 76) współczynnik 
przenikania ciepła w oknach 
KRISPOL wynosi nawet 
0,75 [W/m2K].

OKNA

Więcej informacji znajdziesz na: www.krispol.pl/termomodernizacja

 19 unikalnych modeli 

 nowoczesne i klasyczne rozwiązania

 możliwość malowania gładkiego (ponad 

200 kolorów), malowania strukturalnego, 

okleinowania (także w technice „bikoloru”)

System aluminiowych drzwi SOLANO jest 

oparty na profilach o głębokości zabudowy 

90 mm. Wypełnienie stanowią panele z blach 

aluminiowych, z niezwykle grubą warstwą 

izolatora w postaci pianki poliuretanowej.

Panele są obustronnie nakładkowe, co pozwala 

uzyskać elegancką i jednolitą płaszczyznę 

z ościeżnicą. Dzięki dopracowanej w każdym 
detalu budowie, drzwi osiągają współczynnik 
przenikania ciepła już od 0,8 [W/m2K].

DRZWI

Partner kampanii 
DOBRY MONTAŻ
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WYMIANA OKIEN, DRZWI BALKO-
NOWYCH, DRZWI ZEWNĘTRZNYCH, 
BRAM GARAŻOWYCH, OKIEN  
POŁACIOWYCH

Demontaż starego pieca i wymiana 
na nowe źródło ciepła

Docieplenie przegród zewnętrznych 
i wewnętrznych

Montaż lub modernizacja instalacji 
ogrzewania i ciepłej wody użytkowej

Właścicieli lub współwłaścicieli  
domów jednorodzinnych

Osób, które planują bądź rozpoczęły  
budowę domu jednorodzinnego

Zakup i montaż urządzeń oraz instalacji:
	kotły na paliwo stałe
	węzły cieplne
	systemy ogrzewania elektrycznego
	kotły olejowe
	kotły gazowe kondensacyjne
	pompy ciepła powietrzne
	pompy ciepła odbierające ciepło 

z gruntu lub wody

Zakup i montaż odnawialnych 
źródeł ciepła:
	kolektory słoneczne
	instalacje fotowoltaniczne

Termomodernizację  
i wymianę pieca

Budynki istniejące

DLA KOGO?

NA CO?

DOFINANSOWANIE

Budynki nowo budowane

Właścicieli lub współwłaścicieli  
jednorodzinnych budynków mieszkalnych 

płacących podatek PIT według skali 
podatkowej (zarówno według stawki 
18%, jak i 32%), 19% stawki podatku 
liniowego oraz opłacający ryczałt od 
przychodów ewidencjonowanych.

DLA KOGO? NA CO? FORMY WSPARCIA

Rozporządzenie Ministra Inwestycji 
i Rozwoju określa, jakie materiały 

budowlane, urządzenia i usługi można 
kupić na fakturę, żeby skorzystać z ulgi  
– M.IN. ENERGOOSZCZĘDNE BRAMY, 

OKNA I DRZWI.

Odliczenie od dochodu wydatków na 
termomodernizację, nie więcej jednak 
niż 53 tys. zł. Czas realizacji nie może 

przekraczać 3 lat. Jeżeli kwota odliczenia 
nie ma pokrycia w rocznym dochodzie 

podatnika, może on dokonywać odliczeń 
w kolejnych latach, ale maks. przez 6 lat, 

licząc od końca roku podatkowego, 
w którym poniesiono pierwszy wydatek.

Źródło: MuratorPlus


