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1.  Czym zajmuje się fundacja 

2.  Założenia Programu Czyste Powietrze 

3.  Dlaczego warto zrobić audyt 

4.  Zasady termomodernizacji 

5.   Smog - czym jest i jak powstaje 

6.   Nowoczesne źródła ciepła 
 

 

Plan Spotkania 
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Główny cel fundacji 

• Pomoc społeczeństwu w pozyskaniu środków z Programu 
Czyste Powietrze.  

• Walka o poprawę stanu środowiska naturalnego. 
• Wymiana starych pieców na niskoemisyjne  

i energooszczędne. 
 

Zanieczyszczenie powietrza to problem, 
który dotyczy każdego z nas. Tylko 

wspólne działania mogą polepszyć jego 
stan i jakość naszego życia. 
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Jak pomagamy? 
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Jak pomagamy? 
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Komu pomagamy? 

Z pomocy fundacji może skorzystać  

każdy kto chce podjąć działania zmierzające do poprawy jakości powietrza 

w swoim najbliższym otoczeniu. 
 
 

W szczególności pomagamy tym, którzy mają  

ograniczone możliwości termomodernizacji swojego domu.  
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Narzędzia walki z zanieczyszczeniem powietrza 

 
W poszczególnych gminach można także skorzystać z programów 
dotacyjnych obsługiwanych przez jednostki samorządowe np. RPO, 
JAWOR, PONE;  

17 września 2018 r. wraz z wejściem w życie ogólnopolskiego programu 
Czyste Powietrze otrzymaliśmy jedno, ale bardzo duże narzędzie do walki 
z zanieczyszczeniem powietrza. 
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Koszty kwalifikowane – to koszty, na które można uzyskać dotację w Programie 

Czyste Powietrze i zapisane w jego regulaminie. 
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Wysokość Dotacji 

Podane dochody są kwotami netto! 
14 
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Wysokość Dotacji 

Podane dochody są kwotami netto! 15 

/osoby, które mogą dokonać odpisu podatkowego/ 



Przykład wyliczenia dochodu 

wartość rocznego 

dochodu w PLN 

członka 

gospodarstwa 

domowego 

= 

przychody wykazane 

w odpowiednim 

formularzu PIT za 

ostatni rok 

podatkowy, 

w tym m.in. 

- z tytułu pracy, 

- emerytury 

- renty 

_ 

- 

a) koszty uzyskania 

przychodu, 

b) składki na  

ubezpieczenie 

społeczne, 

c) składki na 

ubezpieczenie  

zdrowotne, 

d) podatek dochodowy 

e) Alimenty* 

f) 500+ 

+ 

inne dochody 

niepodlegając

e 

opodatkowani

u na 

podstawie 

 przepisów  

o podatku 

dochodowym 

 od osób 

fizycznych 
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Przykład wyliczenia dochodu rolnika 
Osoby, które posiadają gospodarstwo rolne i nie mają dochodu (nie składają PITu)! 
 
Pobierają zaświadczenie o wielkości areału.  
Na tej podstawie przeliczają jaki mają dochód. Co roku GUS podaje do informacji jaki dochód jest 
z 1 ha. Zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 września 
2018 r. przeciętny dochód z pracy w indywidualnych gospodarstwach rolnych z 1 ha 
przeliczeniowego wynosił w 2017 r. 3.399 zł (jest to dochód roczny). 
 
Przykład:  
Beneficjent ma 6ha, gospodarstwo domowe stanowią 3 osoby i nikt nie zarabia poza działalnością 
rolną. 
(6 ha*3399zł/12 miesięcy)/3osoby =566,5 
Ogólnie dochody z działalności rolnej są nieopodatkowane, ale są wyjątki - rolnicy wiedzą czy ich 
działalność kwalifikuje się do opodatkowania. 
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UWAGA! 
Do programu można przystąpić tylko jeżeli posiada się zgodę 

wszystkich współwłaścicieli! 

Prowadzona działalność gospodarcza nie może stanowić więcej niż 30% powierzchni 
nieruchomości. Przekroczenie tej wartości dyskwalifikuje beneficjenta z możliwości 

skorzystania z programu. 
 

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej w nieruchomości wysokość 
dotacji zostanie pomniejszona o procent powierzchni jaka jest wydzielona na jej 

prowadzenie. 
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Ocena energetyczna, 

certyfikat energetyczny, 

audyt energetyczny 

 

 TO NIE TO SAMO! 
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Najczęstsze błędy przy wykonywaniu wymiany źródła  
ogrzewania i termomodernizacji 
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Straty ciepła wokół otworów okiennych 
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Ciepły montaż okien i drzwi 
 

● Montaż w warstwie izolacji (jeśli to możliwe) 

● Wykorzystanie dodatkowych taśm uszczelniających 

● Właściwy sposób ocieplenia wokół okna 
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Straty ciepła przez dach 

29 



Ocieplenie dachu 
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Widoczne punkty kołków na elewacji Punkty przemarzania w miejscach kołków 
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Mocowanie płyt styropianowych  



Mocowanie płyt styropianowych  

Zaślepki do styropianu Kołek z trzpieniem metalowym 
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Istota wentylacji w modernizowanych budynkach 



 

 

SMOG - cichy zabójca 

Smog – zjawisko atmosferyczne powstałe w wyniku wymieszania się powietrza z dymem i spalinami. 
Etymologia pojęcia „smog” wskazuje na połączenie słów smoke (dym) i fog (mgła). 
Najgroźniejsze składniki: 
• tlenki siarki 
• tlenek azotu 
• substancje stałe, czyli pyły zawieszone PM 2,5 i PM 10 
• wielopierścieniowe węglowodory aromatyczne (WWA) 

 
 
 
 
Smog prowadzi także do zanieczyszczenia gleby, w tym ziemi uprawnej. Badania gleb ornych 

wykazały wzrost stężenia WWA na gruntach wykorzystywanych pod uprawę roślin. 
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Źródła zanieczyszczeń powietrza 

35 



Niska emisja – skutki zdrowotne 

o Schorzenia układu oddechowego  
o Alergie 
o Zaburzenia pracy układu krążenia 
o Łzawienie 
o Podrażnienia skóry 
o Astma 
 

Według Światowej Organizacji Zdrowia (WHO) każdego roku na skutek wdychania 

zanieczyszczonego powietrza na całym świecie przedwcześnie umierają 2 miliony 

ludzi, 400 tys. w Europie i 43 tys. w Polsce wg EAŚ 
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Wielki Smog w Londynie 5 - 9 grudnia 1952 r. 
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Wielki Smog w Londynie 5 - 9 grudnia 1952 r. - skutki zdrowotne 
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Ekologiczne źródła ciepła 
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Budowa kotła                                              OPOP H8-C: 
 

Budowa kotłów  
5 klasy i Ecodesign 

Komora spalania 

Palnik retortowy 

Komora 
popielnika 

Czujnik temp. podajnika Śruba 
zabezpieczająca 
silnik podajnika 

Podajnik ślimakowy 

Wymiennik ciepła/ 
Zawirowywacze spalin 

Wentylator 

Najważniejsze zalety: 
• Niski koszt eksploatacji 
• W przypadku pelletu brak 

konieczności rozpalania 
• Zautomatyzowana praca 
 
Wady: 
• Wysoki koszt inwestycyjny 
• Wymaga dużo miejsca 
• Wymaga obsługi 
• Wymagania odnośnie komina 
 

40 



Przykłady realizacji firm partnerskich  
- kotły stałopalne 
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Zasada działania gazowych kotłów kondensacyjnych 
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Przykłady realizacji firm partnerskich  
- kotły gazowe kondensacyjne 
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Zasada działania pomp ciepła 

Najważniejsze zalety: 
• Niski koszt eksploatacji 
• Bezobsługowa praca 
• Brak emisji pyłów i gazów cieplarnianych 
 
Uwaga! Dobór pompy ciepła wymaga starannej 
analizy istniejącego systemu grzewczego. 
 
Montując pompę ciepła można uzyskać specjalną 
obniżoną taryfę energetyczną. 
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Przykłady realizacji firm partnerskich  
- powietrzna pompa ciepła 
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Jak skorzystać z pomocy Fundacji? 
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1. Wypełnij zgłoszenie 
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2. Przekaż je  

naszemu doradcy 
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3. Skontaktujemy się  

z Państwem,  

aby umówić 

indywidualną wizytę. 
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4. Doradca firmy partnerskiej 

omówi z Państwem 

najbardziej efektywne 

działania 

termomodernizacyjne  

z wykorzystaniem dotacji. 
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DZIĘKUJEMY ZA UWAGĘ 
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