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Skorzystaj z ulgi termomodernizacyjnej i jeszcze w tym roku kup materiały 

budowlane 

 

Stolarka okienna dobrej jakości to nie tylko komfort w pomieszczeniu, ale też szansa na 

zmniejszenie rachunków. Od tego roku właściciele budynków jednorodzinnych mogą skorzystać 

z ulgi podatkowej na materiały budowlane i urządzenia, a także usługi związane z ich 

termodernizacją. Decydując się na zakup okien połaciowych i systemów montażowych w 

listopadzie lub grudniu, możemy ich koszt odliczyć od podstawy opodatkowania w zeznaniu 

podatkowym za rok 2019.  

Termomodernizacja domu pozwala obniżyć koszty eksploatacji budynku, zwłaszcza koszty ogrzewania. Zdarza 

się, że zimą zastanawiamy się dlaczego mimo sprawnego ogrzewania nie jesteśmy w stanie zapewnić 

domownikom komfortu cieplnego. Często jest to spowodowane złej jakości i przestarzałymi oknami, których 

powierzchnia nie pozwala na optymalne doświetlenie pomieszczeń i korzystanie z benefitów energii słonecznej 

przenikającej przez szyby. Co więcej, w nieremontowanych domach może występować tzw. syndrom chorego 

budynku. Niedogrzane i niedoświetlone pomieszczenia, wilgoć, pleśń i grzyb negatywnie wpływają na nasze 

zdrowie. Często to właśnie te elementy przyczyniają się do wzrostu zachorowalności na astmę, ostre nieżyty 

nosa, egzemę i alergie. Wymiana stolarki okiennej może znacznie poprawić warunki termiczne panujące w 

naszym domu, a dodatkowo poprawić estetykę i funkcjonalność poddasza.  

Ulga termodernizacyjna wprowadzona w 2019 roku przysługuje właścicielom lub współwłaścicielom budynków 

mieszkalnych jednorodzinnych. Kwota odliczenia od podatku nie może przekroczyć 53 000 zł, a wysokość 

wydatków ustala się na podstawie faktur za materiały i usługi. Przedsięwzięcie modernizacyjne, na które 

zakupiono materiały, musi zostać zakończone w ciągu 3 lat licząc od końca roku podatkowego, w którym 

poniesiono pierwszy wydatek. To oznacza, że jeśli w tym roku kupimy okna, a nie zdążymy ich zamontować, 

to i tak ich koszt możemy odliczyć w zeznaniu podatkowych za 2019 r. decydując się na realizację 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w naszym domu. W ustawie rozumiane jest ono m.in. jako ulepszenie, 

które zmniejsza zapotrzebowanie na energię dostarczaną na potrzeby ogrzewania budynku. Aby skorzystać z 

ulgi nie musimy przeprowadzać audytu energetycznego.  

Co zmieniło się na rynku okien?  

Dawniej okna często były postrzegane jako miejsce strat ciepła. Rozwiązania obecne na rynku doskonalone są 

tak, aby miały jak największą izolacyjność cieplną i aby był źródłem pasywnej energii słonecznej zimą. Na 

energooszczędność okna wpływają przede wszystkim jego konstrukcja, parametry szyby oraz sposób montażu. 



W celu ograniczenia strat ciepła najlepiej wybierać trzyszybowe okna dachowe o niskim współczynniku 

przenikania ciepła Uw równym 1,1 (W/m2K), które już teraz spełniają wymagania zawarte w przepisach 

wchodzących w życie w 2021 roku. Takie okna zapewniają także wysoki stopień pozyskania energii słonecznej, 

wyrażony współczynnikiem przepuszczalności energii całkowitej g=0,55, gwarantujący korzystny bilans 

energetyczny. Wymiana okien jest też dobrą okazją do zwiększenia przeszkleń i dostępu do światła dziennego 

w pomieszczeniach. Zamiast jednego okna można zdecydować się na montaż dwóch okien obok siebie. Montaż 

nowych okien to także szansa na zmianę aranżacji i poprawę estetyki poddasza. Trzyszybowe okna dachowe 

dostępne są w dwóch wersjach wykończenia: drewniane lub drewniano-poliuretanowe - białe i w pełni odporne 

na wilgoć. W zależności od potrzeb, użytkownicy mogą także wybrać system otwierania: uchwyt w górnej 

części skrzydła lub klamkę na dole. Na rynku dostępne są także okna sterowane elektrycznie lub solarnie 

współpracujące z systemami inteligentnego zarządzania domem sprzyjającymi oszczędzaniu energii.  

„Jeśli zależy nam na energooszczędności musimy pamiętać też o prawidłowym montażu i odpowiedniej izolacji 

połączenia okna z dachem. Nawet najlepsze okna nie ochronią domu przed stratami ciepła, jeśli będą źle 

zamontowane. Możliwość odliczenia w zeznaniu podatkowym nie tylko okien połaciowych, ale także systemów 

montażowych jest kluczowa z punktu widzenia przeprowadzenia efektywnej termodernizacji. Jeśli chcemy mieć 

pewność, że okno dachowe zostanie poprawnie i szczelnie zainstalowane, warto skorzystać z gotowych 

produktów izolacyjnych zapewniających ciepły montaż” - przekonuje Tomasz Zakrzewski, kierownik produktów 

VELUX Polska.  

Kompleksowy system montażu obejmuje: kołnierz uszczelniający dopasowany do rodzaju pokrycia dachowego 

oraz produkty izolacyjne gwarantujące wykonanie tzw. ciepłego i szczelnego montażu. O polecenie 

wykwalifikowanego dekarza możemy zapytać w hurtowniach i punktach dystrybucji okien dachowych. Jeśli 

wolimy szukać wykonawcy na własną rękę, możemy skorzystać z lokalizatorów dekarzy dostępnych na 

stronach internetowych producentów okien np. www.znajdzdekarza.velux.pl. Za pomocą kilku kliknięć, 

znajdziemy fachowca w swojej okolicy. 

Sposoby wymiany okien dachowych  

Przez lata wraz z postępem technologii zmieniały się parametry i typy okien dachowych, jednak ich wymiary 

zewnętrzne pozostawały takie same. Systematycznie obniżano też poziom montażu okna w konstrukcji dachu. 

Warto wiedzieć, że im jest ono w nim głębiej osadzone, tym straty ciepła są mniejsze. Obecnie okna dachowe 

można montować na dwóch poziomach: standardowym lub obniżonym o 4 cm. Decyzje trzeba podjąć na 

etapie zakup, gdyż do każdego rodzaju montażu dedykowane są specjalne rodzaje kołnierzy uszczelniających. 

Wymiana okna dachowego w zdecydowanej większości przypadków nie jest skomplikowanym procesem i 

zwykle zajmuje jeden dzień. Nie musi wiązać się także z dużym remontem. Zależnie od dotychczasowego 

wykończenia i sposobu instalacji okna może zdecydować się na jeden z trzech sposobów wymiany okna 

dachowego. Na rynku dostępne są specjalne kołnierze renowacyjne umożliwiające wymianę okna dachowego 

bez uszkadzania wnęki okiennej lub z jej częściową wymianą. Wówczas wymiana takiego okna potrwa 4-6 

godzin, a koszt robocizny nie powinien przekroczyć 800 zł netto. Jeśli jednak chcemy mieć pewność, że nowe 

http://www.znajdzdekarza.velux.pl./


okno spełnia najnowsze i najlepsze standardy termoizolacyjne, warto zdecydować się na wymianę okna wraz 

z wymianą wnęki. Będzie to także okazja do poprawienia komfortu pomieszczenia oraz zmiany charakteru 

wnętrza. Ta metoda wymiany może wydawać się najbardziej skomplikowana, ale dzięki zakupowi okna wraz z 

systemem izolacyjnym do ciepłego montażu i gotową wnęką z paraizolacją zyskamy gwarancję prawidłowego 

i ciepłego montażu. Wymiana okna z zastosowaniem tej metody nie powinna potrwać dłużej niż 8 godzin, a 

koszt robocizny waha się miedzy 800 a 1500 zł netto.  
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Informacje o Grupie VELUX 
Od ponad 75 lat Grupa VELUX tworzy lepsze warunki do życia dla ludzi na całym świecie, dostarczając więcej światła 
dziennego i świeżego powietrza przez dach. Oferta VELUX obejmuje okna do poddaszy oraz system doświetleń 
modułowych, żaluzje  rolety dekoracyjne, różnego rodzaju osłony przeciwsłoneczne, rolety zewnętrzne oraz systemy i 
rozwiązania stosowane w inteligentnych domach. Produkty te pomagają stworzyć zdrowy i zrównoważony klimat 
wewnętrzny, idealny do pracy, nauki, zabawy i odpoczynku. Działamy globalnie – z przedstawicielstwami handlowymi i 

zakładami produkcyjnymi w ponad 40 krajach, zatrudniamy około 10 200 pracowników. Grupa VELUX należy do VKR 
Holding A/S, którego jedynym właścicielem są organizacje non-profit (FUNDACJE VELUX) oraz rodzina założyciela. W 2016 
roku VKR Holding osiągnął przychody w wysokości 2,4 mld euro, a FUNDACJE VELUX przekazały na cele charytatywne 155 
milionów euro. Więcej informacji na stronie www.velux.com 
    
Informacja o Grupie VELUX i spółkach siostrzanych w Polsce 
Grupa VELUX i spółki siostrzane w Polsce, należące do duńskiego holdingu VKR, są największym producentem  
i eksporterem okien dachowych w Polsce, a ich poziom obrotów wynosi 1,98 mld zł. Zatrudniają około 4300 osób, w tym 
większość w czterech zakładach zlokalizowanych w Gnieźnie (dwie fabryki), Namysłowie i Wędkowach koło Tczewa. Firma 
cały czas się rozwija i inwestuje w nowe technologie, dbając jednocześnie o najwyższe standardy jakości, bezpieczeństwa 
pracy i ochrony środowiska. W ciągu ostatnich trzech lat (2016-2018) Grupa VELUX i spółki siostrzane zainwestowały w 
Polsce 220 mln zł w modernizację i rozwój fabryk. Grupa VELUX jest obecna w Polsce od ponad 29 lat. Aktywnie uczestniczy 
w życiu gospodarczym i społecznym kraju, w tym życiu społeczności lokalnych. W Polsce działają FUNDACJE VELUX, 
które przekazały ponad 131 mln zł na wsparcie organizacji społecznych realizujących projekty zapobiegające wykluczeniu 
społecznemu dzieci i młodzieży. Podstawą działalności firmy VELUX jest społeczna odpowiedzialność, której koncepcja i 

obszary działania zostały przedstawione w lokalnym raporcie CSR, będącym jednocześnie pierwszym takim raportem w 
branży stolarki. Więcej informacji na www.velux.pl. 
 


