
 

Płacisz za dużo za ogrzewanie budynku? 

Jesteś już zmęczony ciągłą pracą we własnej kotłowni? 

Na ścianach pojawia się grzyb, pleśń? 
 

Skorzystaj z dofinansowania  czyste powietrze i uzyskaj zwrot poniesionych kosztów (do 37 tyś zł) na  zakupu nowego 

źródła ciepła, remont instalacji c.o., ocieplenia: ścian, stropu, dachu, wymianę okien i drzwi i montażu ogniw 

fotowoltaicznych.  

 

Z nami unikniesz ryzyka odrzucenia wniosku czyste powietrze! 
 

Dla kogo jest skierowana nasza oferta? 

 

Do osób, które: 

1. Chcą skorzystać z dofinansowania, ale nie wiedzą od czego zacząć i nie mają czasu na dokładne poznanie 

skomplikowanych procedur i regulaminów dofinansowania 

2. Szukają porady audytora energetycznego, celem wskazania optymalnego zakresu termomodernizacji budynku 

3. Boją się odrzucenia wniosku, chcą mieć gwarancje pozytywnego rozpatrzenia wniosku czyste powietrze i 

oczekują szybkiego zwrotu środków 

4. Chcą zastosować materiał izolacyjny, zakupić odpowiedni sprzęt grzewczy czy wyposażyć budynek w 

odpowiednią  stolarkę okienną i drzwiową o parametrach, które spełnią wytyczne Programu Czyste Powietrze  

5. Planują wykonanie modernizacji, ale z uwagi na wysokie koszty prac, szukają wsparcia finansowego 

6. Szukają sprawdzonych firm specjalizujących się w usługach związanych z  termomodernizacjami budynków, 

wynikających z Programu Czyste Powietrze. 

 

 

Co gwarantujemy: 

1. Wnioski  - kompleksowe przygotowanie wniosku o dofinansowanie  i wymaganych załączników. 

2. Rozliczenie - kompleksowe przygotowanie wniosku o płatność i wymaganych załączników o wypłatę środków 

(przygotowanie protokołów odbioru, oświadczeń, zestawień) 

3. Wsparcia w zakresie termomodernizacji budynków 

4. Konsultacje i doradztwo w zakresie modernizacji udzielonego przez audytora energetycznego w trakcie 

opracowywania audytu energetycznego 

5. Zwrot kosztów audytu energetycznego w kwocie maks. 1 tys. zł 

6. Gwarancję  przyznania dofinansowania. 

 

Kim jesteśmy. 

Przygotowujemy dokumenty do programu czyste powietrze od samego początku uruchomienia programu, to jest od 

września 2018 r.  W tym czasie sporządziliśmy już ponad 1000 wniosków, a szacunkowa kwota wypłat naszych 

klientów, przekroczyła już kilkanaście milionów złotych. 

Aktualnie prowadzimy dwa stacjonarne Oddziały: w głównej Siedzibie firmy JSystem w Krośnie oraz w Oddziale w  Jaśle 

do którego serdecznie zapraszamy. 
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             wnioski i rozliczenia programu czyste powietrze 
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             pomiary szczelności budynków, badania termowizyjne 

             kable grzewcze, folie grzewcze 
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Tabela 1 Maksymalne kwoty jednostkowe dofinasowania z programu czyste powietrze 

 
  



 
Tabela 2 Maksymalne kwoty dofinasowania 

 
  



 

 


