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regulacji, których celem jest ekonomicznie uzasad-
niona poprawa charakterystyki energetycznej bu-
dynków na skutek zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię wykorzystywaną na potrzeby ogrzewania, 
chłodzenia, przygotowania ciepłej wody użytkowej 
i oświetlenia, a także zapewnienie odpowiedniego 
standardu energetycznego budynków wznoszonych 
oraz przebudowywanych.
W wyniku nowelizacji ww. rozporządzenia w sprawie 
warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, od dnia 1 stycznia 2014 r. 
zmianie i uzupełnieniu uległy wymagania dotyczące 
wyposażenia technicznego budynku, parametrów 
wpływających na jego energooszczędność oraz ja-
kość ochrony cieplnej. Zgodnie ze znowelizowany-
mi przepisami techniczno-budowlanymi budynek  
i jego instalacje ogrzewcze, wentylacyjne, klimaty-
zacyjne, ciepłej wody użytkowej, a w przypadku bu-
dynków użyteczności publicz-
nej, zamieszkania zbiorowego, 
produkcyjnych, gospodarczych 
i magazynowych – również oś- 
wietlenia wbudowanego, po-
winny być zaprojektowane  
i wykonane w sposób zapew-
niający spełnienie wymagań mi-
nimalnych. Poziom wymagań  
w zakresie oszczędności energii 
i izolacyjności cieplnej będzie 
stopniowo podnoszony, aż do 
roku 2021. Takie etapowe zmia-
ny pozwolą m.in. na płynne do-

stosowanie się rynku budowlanego do obowiązują-
cych wymogów prawnych i standardów europejskich.

Źródła finansowania

Wymienione poniżej działania dotyczące dofinanso-
wania inwestycji zmierzających do poprawy efektyw-
ności energetycznej w budynkach są głównym, ale 
nie jedynym, źródłem finansowego wsparcia inwe-
stycji wspierających rozwój budownictwa efektyw-
nego energetycznie oraz wykorzystania odnawial-
nych źródeł energii. Ważny jest odpowiedni podział 
dostępnych środków na poszczególne grupy bene-
ficjentów i określone inwestycje. Oprócz określe-
nia samych grup beneficjentów ważnym jest rów-
nież wskazanie samych źródeł finansowania działań,  
a co za tym idzie mechanizmów, z jakich będą mogli 
korzystać potencjalni zainteresowani beneficjenci. 

  Głównymi konsumentami energii w naszym 
kraju są gospodarstwa domowe, które zużywają 
około 20% energii finalnej, co przekłada się na cał-
kowite zużycie energii w sektorze budynków. Istot-
nym elementem bilansu jest  ciepło do ogrzewa-
nia. W budynkach mieszkalnych potrzeby związane 
z ogrzewaniem pochłaniają ok. 70% energii końco-
wej zużywanej przez przeciętne gospodarstwo do-
mowe. Wysokie koszty ogrzewania i życia energii na 
ogrzewanie wynikają z wysokiej energochłonności 
budynków. Przez lata sektor budownictwa mieszka-
niowego nie przywiązywał wagi do tego, jak i z cze-
go budujemy, zastępując jakość budynków ich ilością 
w aspekcie ciągle rosnących potrzeb. Budowało się 
byle jak, z byle jakich materiałów i za zwyczaj „sys-
temem gospodarczym” co przekładało się na jakość 
budownictwa w naszym kraju, regionie i kontynen-
cie. Dlatego też sektor budownictwa wskazywany jest 
w polityce klimatycznej Polski i UE jako ten, w któ-

rym podjęte uzasadnione ekonomicznie działania, 
będą prowadziły do znacznego ograniczenia emisji 
gazów cieplarnianych, racjonalizacji wykorzystania 
energii oraz zwiększenia udziału energii pochodzą-
cej z odnawialnych źródeł. O ograniczeniu strat cie-
pła z budynku przez zwiększenie izolacyjności, a tym 
samym zmniejszeniu zużycia energii na ogrzewanie  
w budynkach świadczą również zmiany zachodzą-
ce w przepisach dotyczących współczynnika prze-
nikania ciepła ścian zewnętrznych, stropów budyn-
ków oraz okien. Mając na uwadze powyższe, poziom 
wymagań oszczędności energii i izolacyjności ciepl-
nej obowiązujący od 1 stycznia 2014 r. w przeciągu 
najbliższych 5 lat będzie wymagał weryfikacji oraz 
uaktualnienia tak, aby zapewnić optymalny pod 
względem kosztów poziom wymagań minimalnych 
dotyczących charakterystyki energetycznej.
Implementacja dyrektywy 2010/31/UE obejmuje mo-
dyfikację istniejących oraz wprowadzenie nowych 

W publikacji postarałam się przedstawić dostępne źródła dofinansowania inwestycji 
wspierających rozwój budownictwa efektywnego energetycznie oraz wykorzystania 
odnawialnych źródeł energii. Ważny jest odpowiedni podział dostępnych środków 
na poszczególne grupy beneficjentów i określone inwestycje. Przedstawiono 
dostępność środków finansowych w ramach poszczególnych programów i możliwe 
źródła finansowania oraz uwzględniono wymagania krajowe w zakresie efektywności 
energetycznej  jako elementu strategii państwa jest promocja oraz tworzenie 
odpowiednich regulacji dotyczących oszczędności energii oraz ochrony środowiska.

Programy wsparcia 
instalacji OZE w Polsce 

Joanna Kawa* 

Dyrektywy UE jako źródło prawa wspólnotowego oprócz celów zakreślają również obo-
wiązki państw członkowskich stworzenia instrumentów finansowych, aby cele zakreślo-
ne w dyrektywach mogły być osiągnięte.  Instrumenty wsparcia, jakie są dostępne w na-
szym systemie finansowym, podlegają ścisłej kontroli prawno-formalnej i celowościowej, 
u podstaw której leży rozwój OZE w naszym kraju. Energetyka odnawialna w naszym sys-
temie nie odnosi się li tylko do energii elektrycznej, ale również i energii cieplnej. 
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Instrumenty: kredyt z dotacją łącznie do 100% kosz-
tów kwalifikowanych, w tym:
• dotacja 20-40% kwoty dofinansowania (15 lub 30% 
po 2015 r.);
• pożyczka o oprocentowaniu w skali roku – 1% (okres 

finansowania pożyczką/kredytem do 15 lat).
Beneficjenci: osoby fizyczne posiadające prawo do 
dysponowania budynkiem mieszkalnym; wspólno-
ty i spółdzielnie mieszkaniowe; jednostki samorzą-
du terytorialnego i ich związki.

Programy NFOŚiGW

Każde z powyższych źródeł zawiera kilka instrumentów, 
z których będą mogli korzystać beneficjenci. Główny 

strumień dostępnych środków finansowych będzie do-
stępny w ramach instrumentów Narodowego Funduszu 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – NFOŚiGW. 
Poniżej 6 ważnych dla beneficjentów programów. 

1. Dopłaty do kredytów na budowę domów 
energooszczędnych
Jednym z warunków uzyskania wsparcia jest osiągnię-
cie wymaganego zapotrzebowania na energię użytko-
wą poprzez spełnienie warunków z wytycznych (zał. 
do Programu): minimalnych wymagań technicznych, 
wymagań dla projektu budowlanego, wymagań dla 
zrealizowanego przedsięwzięcia, zapewnienia jakości 
robót budowlanych. Standard NF40 i NF15 dla budyn-
ków mieszkalnych jest szeregiem wymogów opraco-
wanych specjalnie na potrzeby omawianego programu 
finansowania, które w wielu aspektach przewyższają  
i poszerzają te wynikające z obowiązujących przepisów 
prawa oraz definicji budynku o niskim zużyciu energii.
Cel: oszczędność energii i ograniczenie lub uniknię-
cie emisji CO2 przez dofinansowanie przedsięwzięć 
poprawiających efektywność wykorzystania ener-
gii w nowobudowanych budynkach mieszkalnych.
Budżet: wypłaty środków z podjętych i planowa-
nych zobowiązań dla bezzwrotnych form dofinan-
sowania programu wynoszą 300 000 tys. zł. Środki 

pozwolą na realizację ok. 12 tys. budynków miesz-
kalnych jednorodzinnych i mieszkań w budynkach 
mieszkalnych wielorodzinnych
Czas: program jest wdrażany w latach 2013-2022. 
Wydatkowanie środków w terminie do 31.12.2022 r. 
Instrumenty: dotacja na częściową spłatę kapitału kre-
dytu bankowego realizowana za pośrednictwem banku 
na podstawie umowy o współpracy zawartej z NFOŚiGW.
Beneficjenci: osoby fizyczne budujące nowe bu-
dynki mieszkalne jednorodzinne, osoby fizyczne 
kupujące nowo budowane budynki mieszkalne jed-
norodzinne i mieszkania w budynkach mieszkal-
nych wielorodzinnych od deweloperów (spółdziel-
ni mieszkaniowych)
Efekty: zakończone budowy 62 budynków jedno-
rodzinnych w standardzie NF 40 i NF 15 na dotację  
w wysokości: 1 960 tys. zł.; 
• ponad sto budynków powstających w standardzie 
NF15 i NF40; 
• 14 pozytywnie zweryfikowanych osiedli domów 
jednorodzinnych i wielorodzinnych.

2. LEMUR – Energooszczędne budynki 
użyteczności publicznej
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elek-
trycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolek-
tory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej do 300 kWt;
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, 
oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikrobiogazow-
nie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe, dla 
potrzeb budynków mieszkalnych jednorodzinnych lub 
wielorodzinnych, w tym również będących w budowie. 
Wymagana jest wysoka jakość instalowanych urzą-

dzeń, gwarancja producenta głównych urządzeń na 
co najmniej 5 lat, rękojmia wykonawcy na co najmniej 
3 lata, projektowanie i montaż przez osoby posiada-
jące uprawnienia.
Cel: celem programu jest osiągnięcie efektu ekolo-
gicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknię-
ciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych przez zakup i montaż ma-
łych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
Budżet: budżet programu wynosi 800 mln zł.
Czas: lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów 
kredytu do 2020 r.

3. BOCIAN – rozproszone, odnawialne źródła energii
Program obejmuje budowę, rozbudowę lub przebu-
dowę instalacji odnawialnych źródeł energii o mocach 
mieszczących się w określonych przedziałach np. elek-
trownie wiatrowe do 3 MWe, systemy fotowoltaiczne 
od 200 kWp do 1 MWp, energia z wód geotermalnych 
od 5MWt do 20 MWt, małe elektrownie wodne 5 MW.
Cel: ograniczenie lub uniknięcie emisji CO2 przez 
zwiększenie produkcji energii z instalacji wykorzy-

stujących odnawialne źródła energii.
Budżet: planowane zobowiązania dla zwrotnych form do-
finansowania wynoszą 420 mln zł ze środków NFOŚiGW.
Czas: okres wdrażania w latach 2014-2022 r.
Instrumenty: pożyczka.
Beneficjenci: przedsiębiorcy w rozumieniu art. 43 
Kodeksu cywilnego podejmujący realizację przed-
sięwzięć z zakresu odnawialnych źródeł energii na 
terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

4. Inwestycje energooszczędne w małych 
i średnich przedsiębiorstwach
Inwestycje LEME – przedsięwzięcia obejmujące re-
alizację działań inwestycyjnych w zakresie:
a. poprawy efektywności energetycznej lub zasto-
sowania odnawialnych źródeł energii,
b. termomodernizacji budynku/ów lub zastosowa-
nia odnawialnych źródeł energii, realizowane przez 
zakup materiałów/urządzeń/technologii zamieszczo-
nych na Liście LEME.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w for-
mie kredytu z dotacją nie przekracza 250 000 EUR;
Inwestycje
Wspomagane przedsięwzięcia obejmujące realiza-
cję działań inwestycyjnych, które nie kwalifikują się 
jako Inwestycje LEME, w zakresie:
c. poprawy efektywności energetycznej lub odna-
wialnych źródeł energii, w wyniku których zostanie 
osiągnięte min. 20% oszczędności energii,
d. termomodernizacji budynku/ów lub odnawialnych 
źródeł energii w wyniku których zostanie osiągnięte 
minimum 30% oszczędności energii.
Dotyczy przedsięwzięć, których finansowanie w for-

mie kredytu z dotacją nie przekroczy 1 mln EUR.
Cel: celem programu jest ograniczenie zużycia ener-
gii w wyniku realizacji inwestycji w zakresie efektyw-
ności energetycznej i zastosowania odnawialnych 
źródeł energii w sektorze małych i średnich przed-
siębiorstw. W rezultacie realizacji programu nastąpi 
zmniejszenie emisji CO2.
Budżet: planowane zobowiązania dla bezzwrotnych 
form dofinansowania wynoszą 60 mln zł.
Czas: okres wdrażania w latach 2014-2016 z możli-
wością zawierania umów do 2015 r.
Instrumenty: dotacje na częściowe spłaty kapita-
łu kredytów udzielane są w ramach limitu przyzna-
nego bankowi przez NFOŚiGW.
Beneficjenci: zarejestrowane w Polsce mikroprzed-
siębiorstwa, małe i średnie przedsiębiorstwa (zwane 
dalej MŚP), tj. przedsiębiorstwa zatrudniające mniej 
niż 250 pracowników, których roczne obroty nie prze-
kraczają 50 mln EUR lub aktywa nie przekraczają war-
tości 43 mln EUR oraz spełniające pozostałe warunki 
określone w definicji mikro, małych i średnich przed-
siębiorstw zawartej w załączniku I do rozporządze-
nia Komisji (WE) nr 800/2008 z dnia 6 sierpnia uznają-

http://www.instalreporter.pl


26s t r.0 7 / 2 0 1 5
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

• pożyczka o oprocentowaniu w skali roku – 1% (okres 
finansowania pożyczką/kredytem do 15 lat).
Beneficjenci: 
osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowa-
nia budynkiem mieszkalnym;
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.
W dniu 12 czerwca 2015 r. BOŚ Bank jako jedy-
ny bankowy operator programu Prosument za 
zgodą NFOŚiGW czasowo wstrzymał przyjmowanie 
wniosków o EKOkredyt PROSUMENT. Program Pro-
sument będzie w tym miesiącu przedmiotem obrad 
Rady Nadzorczej NFOŚiGW. Zakończyły się właśnie 
konsultacje społeczne w sprawie znam w zapisach 
programu. Zmiany, jakie mają zostać wprowadzone, 
nakierowane są na dostęp większej liczby potencjal-
nych beneficjentów do programu oraz dostosowa-
nie jego warunków do ustawy OZE. Zamiany mają 
obejmować takie zagadnienia, jak: 
• wykluczenie podwójnego finansowania Prosument 
– taryfy gwarantowane zakreślone ustawą OZE oraz 
rozliczanie nadprodukcji energii w bilansowaniu pół-
rocznym (net-meteringu) zgodnie z ustawą;
• zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produk-
cji ciepła z instalacjami wytwórczymi energii elek-
trycznej;
• obniżenie maksymalnego jednostkowego kosztu 
kwalifikowanego dla kolektorów słonecznych i sys-
temów fotowoltaicznych;
• dla jednostek samorządu terytorialnego – obniże-
nie minimalnej kwoty wniosku do 500 tys. zł, dopusz-
czenie stowarzyszeń jst i spółek gminnych, 
• dla WFOŚiGW – rozszerzenie katalogu beneficjen-
tów o samorządy, ich związki, ich stowarzyszenia  
i spółki gminne;
• zmiany wymagań technicznych w przypadku źró-
deł opalanych biomasą, pomp ciepła, układów fo-
towoltaicznych, mikrokogeneracji;
• określenie terminu wprowadzenia obowiązku po-
siadania przez instalatorów uprawnionych do mon-
tażu instalacji certyfikatów UDT.

ce niektóre rodzaje pomocy za zgodne ze wspólnym 
rynkiem w zastosowaniu art. 87 i 88 Traktatu (ogól-

ne rozporządzenie w sprawie wyłączeń blokowych) 
(Dz.Urz. UE L 214 z 09.08.2008, str. 3). 

5. KAWKA – Likwidacja niskiej emisji wspierają-
ca wzrost efektywności energetycznej i rozwój 
rozproszonych odnawialnych źródeł energii
Dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia ujęte  
w obowiązujących, na dzień ogłoszenia przez WFOŚiGW 
konkursu, programach ochrony powietrza, w szczególności:
1) przedsięwzięcia mające na celu ograniczanie niskiej 
emisji związane z podnoszeniem efektywności energe-
tycznej oraz wykorzystaniem układów wysokospraw-
nej kogeneracji i odnawialnych źródeł energii, m.in.:
a. likwidacja lokalnych źródeł ciepła,
b. zastosowanie kolektorów słonecznych celem ob-
niżenia emisji,
c. termomodernizacja budynków wielorodzinnych 
zgodnie z zakresem wynikającym z wykonanego 
audytu energetycznego, jako element towarzyszą-
cy wymianie źródła ciepła;
2) kampanie edukacyjne (dotyczy beneficjentów) 
pokazujące korzyści zdrowotne i społeczne z eli-
minacji niskiej emisji.

Cel: Celem programu jest osiągnięcie efektu eko-
logicznego polegającego na ograniczeniu lub unik-
nięciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji 
energii ze źródeł odnawialnych przez zakup i mon-
taż małych lub mikroinstalacji odnawialnych źró-
deł energii.
Budżet: 800 mln zł.
Czas: lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów 
kredytu do 2020 r.
Instrumenty: kredyt z dotacją łącznie do 100% kosz-
tów kwalifikowanych, w tym:
• dotacja 20-40% kwoty dofinansowania (15 lub 30% 
po 2015 r.);
• pożyczka o oprocentowaniu w skali roku – 1% (okres 
finansowania pożyczką/kredytem do 15 lat).
Beneficjenci: 
• osoby fizyczne posiadające prawo do dysponowa-
nia budynkiem mieszkalnym;
• wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe;
• jednostki samorządu terytorialnego i ich związki.

6. Prosument – linia dofinansowania 
z przeznaczeniem na zakup i montaż mikro-
instalacji odnawialnych źródeł energii
Finansowane będą instalacje do produkcji energii elek-
trycznej lub ciepła i energii elektrycznej wykorzystujące:
• źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz 
kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy ciepl-
nej do 300 kWt;
• systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatro-
we oraz układy mikrokogeneracyjne (w tym mikro-
biogazownie) o zainstalowanej mocy elektrycznej do 
40 kWe, dla potrzeb budynków mieszkalnych jedno-
rodzinnych lub wielorodzinnych, w tym również bę-
dących w budowie.
Wymagana jest wysoka jakość instalowanych urządzeń, 

gwarancja producenta głównych urządzeń na co najmniej 
5 lat, rękojmia wykonawcy na co najmniej 3 lata, projek-
towanie i montaż przez osoby posiadające uprawnienia.
Cel: Celem programu jest osiągnięcie efektu ekolo-
gicznego polegającego na ograniczeniu lub uniknię-
ciu emisji CO2 w wyniku zwiększenia produkcji energii 
ze źródeł odnawialnych przez zakup i montaż ma-
łych lub mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii.
Budżet: 800 mln zł.
Czas: lata 2014-2022 z możliwością zawierania umów 
kredytu do 2020 r.
Instrumenty: kredyt z dotacją łącznie do 100% kosz-
tów kwalifikowanych, w tym:
• dotacja 20-40% kwoty dofinansowania (15 lub 30% 
po 2015 r.);

NFOŚiGW – zmiany  
w Programie Prosument

Rada Nadzorcza NFOŚiGW zatwierdziła zmiany w progra-
mie priorytetowym Prosument. Do głównych zmian należy 
zniesienie obowiązku łączenia instalacji do produkcji cie-
pła z instalacjami wytwórczymi energii elektrycznej oraz 
wydłużenie do końca 2016 r. okresu, w którym beneficjen-
ci będą mogli otrzymać preferencyjne warunki wsparcia tj. 
wyższą dotację. Na inwestycje w systemy fotowoltaiczne, 
małe elektrownie wiatrowe i mikrokogenerację o mocy do 
40 kWp można otrzymać dofinansowanie do 40% kosztów 
kwalifikowanych. W kolejnych latach pomoc spada do 30%. 
Preferencyjne finansowanie źródeł ciepła obejmuje zakup 
i instalację kotłów opalanych biomasą, pomp ciepła i ko-
lektorów słonecznych o zainstalowanej mocy cieplnej do 
300 kWt. Dla tych przedsięwzięć dofinansowanie wynosi do 
końca 2016 r. 20% kosztów kwalifikowanych, potem zaś – 
15%. Zwiększono budżet programu przeznaczony na po-
moc bezzwrotną z 240 mln zł na 280 mln zł.
Znowelizowany program wprowadza niższe stawki dotyczą-
ce maksymalnych, jednostkowych kosztów kwalifikacji insta-
lacji. Wprowadzono też zmiany w niektórych zapisach doty-
czących wymagań technicznych, m.in. dotyczących kotłów 
na biomasę, pomp ciepła, układów fotowoltaicznych, a także 
osób uprawnionych do projektowania i montażu instalacji.
Dodano też zapis, że w przypadku skorzystania z dofinan-
sowania NFOŚiGW na instalacje o mocy 0-10 kW benefi-
cjent po 1 stycznia 2016 roku nie może korzystać z taryf 
gwarantowanych, o których jest mowa w Ustawie o OZE.
Znacząco, bo – z 1 mln zł do 200 tys. zł obniżono dolny 
próg inwestycji realizowanych przez jednostki samorzą-
du terytorialnego. 
Zmienione zapisy programu będą obowiązywały dla no-
wych naborów prowadzonych przez NFOŚiGW – oraz dla 
wniosków o dofinansowanie składanych po 31 lipca 2015 r.  
www.nfosigw.gov.pl
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Środki zagraniczne: Norweski Mechanizm Finan-
sowy i Mechanizm Finansowy Europejskiego Ob-
szaru Finansowego – PL04 Oszczędzanie energii  
i promowanie odnawialnych źródeł energii
W ramach Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go i Mechanizmu Finansowego Europejskiego Ob-
szaru Finansowego, spośród różnych programów 
realizowanych na obszarze kraju w perspektywie 
2009-2014, zadania z zakresu efektywności ener-
getycznej w budynkach, są realizowane w ramach 
programu PL04 Oszczędzanie energii i promowanie 
odnawialnych źródeł energii. Program PL04 obej-
muje swym zakresem termomodernizację budyn-
ków użyteczności publicznej, przeznaczonych na 

potrzeby: administracji publicznej, oświaty, opie-
ki zdrowotnej, społecznej lub socjalnej, szkolnic-
twa wyższego, nauki, wychowania, turystyki, spor-
tu. Dodatkowo program ma na celu modernizację 
lub zastąpienie istniejących źródeł energii, wraz 
z ewentualną wymianą lub przebudową przesta-
rzałych lokalnych sieci zaopatrujących budynki 
użyteczności publicznej nowoczesnymi, energo-
oszczędnymi i ekologicznymi źródłami ciepła lub 
energii elektrycznej o łącznej mocy nominalnej 
do 5 MW w tym: pochodzącymi ze źródeł odna-
wialnych lub źródłami ciepła i energii elektrycznej 
wytwarzanymi w skojarzeniu. Program przewidu-
je również instalację, modernizację lub wymianę 

System zielonych inwestycji (GIS – Green Invest-
ment Scheme) jest pochodną mechanizmu handlu 
uprawnieniami do emisji. Idea i cel GIS sprowadzają 
się do stworzenia i wzmacniania proekologicznego 
efektu wynikającego ze zbywania nadwyżek jedno-
stek AAU (jednostki przyznanych emisji).
Dzięki uzyskaniu dofinansowania z tego programu, 
możliwe jest zmniejszenie zużycia energii w budyn-
kach użytkowanych. Działania obejmują m.in. ter-
momodernizację budynków użyteczności publicz-
nej, a w szczególności ocieplenie obiektu, wymianę 
okien, wymianę drzwi zewnętrznych, przebudowę 
systemów grzewczych, wymianę systemów wen-
tylacji i klimatyzacji, przygotowanie dokumenta-
cji projektowej dla przedsięwzięcia, zastosowa-
nie systemów zarządzania energią w budynkach, 
wykorzystanie technologii odnawialnych źródeł 
energii, czy wymianę oświetlenia wewnętrznego 
na energooszczędne (dodatkowe zadanie reali-
zowane równolegle z termomodernizacją obiek-
tów). W ramach programu mogą być realizowane 
projekty grupowe.
Cel: ograniczenie lub uniknięcie emisji dwutlenku 
węgla poprzez dofinansowanie przedsięwzięć po-
prawiających efektywność wykorzystania energii 

przez budynki użyteczności publicznej.
Budżet: planowane zobowiązania dla bezzwrotnych 
form dofinansowania wynoszą 298 329 tys. zł – ze 
środków pochodzących z transakcji sprzedaży jed-
nostek przyznanej emisji (dotacji z GIS) lub innych 
środków NFOŚiGW.
Czas: program jest wdrażany w latach 2010-2017 r.
Instrumenty: dotacja lub pożyczka.
Beneficjenci: 
• jednostki samorządu terytorialnego oraz ich związki;
• podmioty świadczące usługi publiczne w ramach 
realizacji zadań własnych jednostek samorządu te-
rytorialnego niebędące przedsiębiorcami;
• Ochotnicza Straż Pożarna;
• uczelnie w rozumieniu ustawy z dnia 27 lipca 2005 r.  
– Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz.U. z 2012 r. poz. 
572, z nóź. zm.) oraz instytuty badawcze;
• samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej 
oraz podmioty lecznicze prowadzące przedsiębior-
stwo w rozumieniu art. 551 Kodeksu cywilnego w za-
kresie udzielania świadczeń zdrowotnych;
• organizacje pozarządowe, Kościoły i inne związ-
ki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i in-
nych związków wyznaniowych oraz kościelne oso-
by prawne.

węzłów cieplnych o łącznej mocy nominalnej do 
3 MW, zaopatrujących budynki użyteczności pu-
blicznej.
Cel: celem przedmiotowego programu jest poprawa 
efektywności energetycznej i wzrost produkcji ener-
gii pochodzącej ze źródeł odnawialnych.
Budżet: całkowita wartość przedmiotowego pro-
gramu to 145 525 170 EUR, z czego na efektywności 
energetyczną w budynkach oraz zwiększenie energii 
pochodzącej ze źródeł odnawialnych zostało prze-
znaczone 67 394 000 EUR.
Czas: program, w części dotyczącej efektywności 
energetycznej w budynkach, realizowany jest w okre-
sie od grudnia 2012 r. do kwietnia 2016 r.
Instrumenty: dofinansowanie projektów, w części 
dotyczącej efektywności energetycznej budynków, 

następuje przez otwarty nabór na projekty, w któ-
rych dofinansowanie może maksymalnie wynieść do 
80% kosztów kwalifikowalnych projektów. 
Beneficjenci: beneficjentami, w części dotyczącej 
efektywności energetycznej w budynkach, są pod-
mioty publiczne oraz podmioty prywatne realizują-
ce zadania publiczne.
Efekty: w efekcie przeprowadzonego pierwsze-
go naboru w zakresie efektywności energetycz-
nej dotychczas zatwierdzono do dofinansowania 
79 projektów na łączną kwotę 213 222, 755 tys. zł 
(ok. 51 476 969 EUR). W chwili obecnej trwa pro-
ces podpisywania umów z beneficjentami końco-
wymi. W okresie od 4 lipca 2014 r. do 15 września 
2014 r. trwał kolejny nabór na projekty do dofi-
nansowania.

Szwajcarsko-Polski Program Współpracy. 
Cel 2: Zwiększenie efektywności energetycznej  
i redukcja emisji, w szczególności gazów cieplar-
nianych i niebezpiecznych substancji.
W ramach projektów podejmowane są działania 
zmierzające do poprawy efektywności energetycz-
nej przez wprowadzenie systemów energii odnawial-
nej, odnowy, remontu i modernizacji komunalnych 
sieci cieplnych na obszarach o przekroczonych do-
puszczalnych i docelowych poziomach zanieczysz-
czeń powietrza oraz odnowy, remontu i moderniza-
cji centralnych źródeł ciepła i instalacji grzewczych 
w publicznych zakładach opieki zdrowotnej świad-
czących usługi w zakresie hospitalizacji i publicz-
nych szkołach.
Cel: celem realizowanych zadań jest zwiększenie efek-
tywności energetycznej i redukcja emisji, w szcze-
gólności gazów cieplarnianych i niebezpiecznych 
substancji.
Budżet: całkowita wartość alokacji w celu z zakresu 
efektywności energetycznej wynosi 115 127 731 CHF.
Czas: rzeczowa realizacja projektów trwa od listo-
pada 2011 r. do końca 2016 r. W ramach programu 

nie przewiduje się kolejnych naborów.
Instrumenty: wsparcie otrzymały projekty wyłonio-
ne w ramach otwartego naboru, w których dofinan-
sowanie może maksymalnie wynieść 85% kosztów 
kwalifikowanych projektu.
Beneficjenci: beneficjentami korzystającymi ze 
wsparcia są instytucje sektora publicznego i pry-
watnego.
Efekty: w ramach projektów podejmowane są 
działania zmierzające do poprawy efektywności 
energetycznej poprzez wprowadzenie systemów 
energii odnawialnej, odnowy, remontu i moderni-
zacji komunalnych sieci cieplnych na obszarach  
o przekroczonych dopuszczalnych i docelowych po-
ziomach zanieczyszczeń powietrza oraz odnowy, re-
montu i modernizacji centralnych źródeł ciepła i in-
stalacji grzewczych w publicznych zakładach opieki 
zdrowotnej świadczących usługi w zakresie hospita-
lizacji i publicznych szkołach. Planowana jest insta-
lacja 17 023 kolektorów słonecznych na budynkach 
użyteczności publicznej oraz domach prywatnych, 
a także 15 pomp ciepła, z czego na chwilę obecną 
zainstalowano 4155 kolektorów oraz 9 pomp.
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Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko
Oś Priorytetowa I. Priorytet inwestycyjny 4.III 
Wspieranie efektywności energetycznej, inte-
ligentnego zarządzania energią i wykorzysta-
nia odnawialnych źródeł energii w infrastruktu-
rze publicznej, w tym w budynkach publicznych  
i w sektorze mieszkaniowym.
Przewiduje się wsparcie głębokiej kompleksowej mo-
dernizacji energetycznej budynków użyteczności pu-
blicznej i mieszkalnych wraz z wymianą wyposaże-
nia tych obiektów na energooszczędne w zakresie 
związanym m.in. z:
• ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi ze-
wnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wy-
mianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów 
wentylacji i klimatyzacji, związanym z zastosowa-
niem automatyki pogodowej i systemów zarządza-
nia budynkiem,
• budową lub modernizacją wewnętrznych instala-
cji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych 
źródeł ciepła,
• instalacją mikrogeneracji lub mikrotrigeneracji na 
potrzeby własne,
• instalacją OZE w modernizowanych energetycznie 

budynkach (o ile wynika to z audytu energetycznego),
• instalacją systemów chłodzących, w tym również 
z OZE.
Cel: zwiększenie efektywności energetycznej w bu-
downictwie wielorodzinnym mieszkaniowym oraz 
w budynkach użyteczności publicznej.
Budżet: 451 721 tys. EUR (w tym 180 700 tys. EUR 
budynki publiczne i 271 021 tys. EUR sektor miesz-
kaniowy), wkład ze środków UE (Fundusz Spójności).
Czas: czas trwania określono na: od 01.01.2014 r. do 
31.12.2023 r.
Beneficjenci: w ramach priorytetu inwestycyjnego 
wsparcie przewidziane jest dla organów władzy pu-
blicznej, w tym państwowych jednostek budżetowych 
i administracji rządowej oraz podległych jej organów 
i jednostek organizacyjnych, spółdzielni mieszkanio-
wych oraz wspólnot mieszkaniowych, państwowych 
osób prawnych, a także podmiotów będących do-
stawcami usług energetycznych w rozumieniu dy-
rektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/
UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektyw-
ności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE 
i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE  
i 2006/32/WE (Dz. Urz. UE L 315 z 14.11.2012, str. 1, 
z późn. zm.).

Kolejnym źródłem finansowania są Regionalne Prog- 
ramy Operacyjne (RPO). Zgodnie z Umową Partner-
stwa na 16 regionalnych programów w latach 2014-
2020 zostanie przeznaczonych 60% funduszy struk-
turalnych (Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego  
i Europejski Fundusz Społeczny). Każde z województw 
dysponuje pewną częścią wszystkich dostępnych  
w programie środków finansowych i opracowuje 
swój Regionalny Program Operacyjny. 
Wśród proponowanych działań znajdują się też te do-
tyczące poprawy efektywności energetycznej w bu-
downictwie. Beneficjenci, typ przedsięwzięcia oraz 
sposób finansowania ustalany jest indywidualnie dla 
każdego województwa, jednak w ramach określonych 

celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych.
Szczegółowa informacja dotycząca Regionalnych 
Programów Operacyjnych na lata 2014-2020 została 
przedstawiona w załączniku nr 3 do Krajowego pla-
nu. Informacja obejmuje działania planowane w ra-
mach priorytetu inwestycyjnego PI 4.III (wcześniej 
używana numeracja to PI 4.3) dotyczącego zwięk-
szenia efektywności energetycznej budynków uży-
teczności publicznej i mieszkalnych wielorodzin-
nych. Nie jest jednak wykluczona realizacja projektów  
z omawianego zakresu w innym priorytecie inwesty-
cyjnym, w tym w szczególności PI 4.II (promowanie 
efektywności energetycznej i korzystania z odna-
wialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach) oraz 
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PI 4.V (promowanie strategii niskoemisyjnych). Na-
leży mieć jednak na uwadze, że projekty dotyczące 
efektywności energetycznej budynków w tych prio-
rytetach inwestycyjnych będą, co do zasady, stano-
wić element większych przedsięwzięć wynikających 
z przeprowadzonych audytów energetycznych czy 
opracowanych strategii niskoemisyjnych, dlatego 
nie jest możliwe podanie tak szczegółowych infor-
macji jak w przypadku PI 4.III. 
Łączna kwota przewidziana na priorytet inwesty-
cyjny 4III to 1 545 941 800 EUR. W ramach priory-
tetu realizowane będą zadania polegające na głę-
bokiej kompleksowej modernizacji energetycznej 

budynków użyteczności publicznej oraz mieszkal-
nych wielorodzinnych wraz z wymianą wyposaże-
nia tych obiektów na energooszczędne w zakresie 
związanym m.in. z: 
• ociepleniem obiektu, wymianą okien, drzwi ze-
wnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne,
• przebudową systemów grzewczych (wraz z wymia-
ną i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wenty-
lacji i klimatyzacji,
• budową lub modernizacją wewnętrznych instala-
cji odbiorczych oraz likwidacją dotychczasowych 
źródeł ciepła,
• wykorzystanie technologii OZE w budynkach,
• instalacją systemów chłodzących, w tym również 
z OZE.
Realizowane inwestycje mają wynikać z audytów ener-
getycznych. Często projekty zakładają również budo-
wę lub przebudowę jednostek wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji.

Regionalne Programy 
Operacyjne (RPO)

Pobierz

Fundusz Termomodernizacji i Remontów
Zasady otrzymania dofinansowania ze środków Fun-
duszu Termomodernizacji i Remontów określa usta-
wa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomo-
dernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 r. poz. 712).
Podstawowym celem jest finansowa pomoc inwe-
storowi realizującemu przedsięwzięcie termomo-
dernizacyjne, remontowe lub remont istniejącego 
budynku mieszkalnego jednorodzinnego z udzia-
łem kredytów zaciąganych w bankach komercyj-
nych. Pomoc ta zwana odpowiednio: „premią ter-
momodernizacyjną", „premią remontową”, „premią 
kompensacyjną” stanowi spłatę części zaciągnięte-
go kredytu na realizację przedsięwzięcia lub remon-
tu. Szczegółowy sposób dofinansowania w ramach 
każdej z premii określa ustawa z dnia 21 listopada 
2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 
Premia termomodernizacyjna przysługuje w przy-
padku realizacji przedsięwzięć, których celem jest:
• zmniejszenie zużycia energii na potrzeby ogrzewa-

nia i podgrzewania wody użytkowej w budynkach 
mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz bu-
dynkach stanowiących własność jednostek samo-
rządu terytorialnego, które służą do wykonywania 
przez nie zadań publicznych,
• zmniejszenie kosztów pozyskania ciepła dostarcza-
nego do ww. budynków – w wyniku wykonania przy-
łącza technicznego do scentralizowanego źródła cie-
pła w związku z likwidacją lokalnego źródła ciepła,
• zmniejszenie strat energii pierwotnej w lokalnych 
sieciach ciepłowniczych oraz zasilających je lokal-
nych źródłach ciepła,
• całkowita lub częściowa zamiana źródeł energii na 
źródła odnawialne lub zastosowanie wysokospraw-
nej kogeneracji – z obowiązkiem uzyskania określo-
nych w ustawie oszczędności w zużyciu energii.
Cel: celem programu jest pomoc finansowa dla in-
westorów realizujących przedsięwzięcia termomo-
dernizacyjne, remontowe lub remonty budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych z udziałem kredytów 

zaciąganych w bankach komercyjnych (premia ter-
momodernizacyjna, remontowa, kompensacyjna).
Budżet: na dzień 22 grudnia 2014 r. BGK posiadał  
w ramach limitów dla premii termomodernizacyjnej 
– 191 800 tys., dla premii remontowej – 46 500 tys. zł, 
dla premii kompensacyjnej – 16 100 tys. zł.
Źródła finansowania:
1) środki przekazywane z budżetu państwa w wyso-
kości określonej corocznie w ustawie budżetowej;
2) odsetki od lokat środków funduszu w bankach;
3) wpływy z inwestycji środków funduszu w papie-
ry wartościowe;
4) darowizny i zapisy;
5) inne wpływy.
Czas: początek: 2009 r. Koniec: fundusz ma charak-
ter systemowy i obowiązujące przepisy nie regulują 
czasu zakończenia jego działania.
Beneficjenci: o premię termomodernizacyjną mogą 
się ubiegać właściciele lub zarządcy:
• budynków mieszkalnych;
• budynków zamieszkania zbiorowego;
• budynków użyteczności publicznej stanowiących 
własność jednostek samorządu terytorialnego i wy-
korzystywanych przez nie do wykonywania zadań 
publicznych;
• lokalnej sieci ciepłowniczej;
• lokalnego źródła ciepła.
Z premii mogą korzystać Inwestorzy, bez względu na 
status prawny, a więc np.: osoby prawne (np. spół-
dzielnie mieszkaniowe i spółki prawa handlowe-
go), jednostki samorządu terytorialnego, wspólno-
ty mieszkaniowe, osoby fizyczne, w tym właściciele 
domów jednorodzinnych. Premia nie przysługu-
je jednostkom budżetowym i zakładom budżeto-
wym.  

Programy wsparcia  
a rodzaje obiektów  
i grupy beneficjentów

Pobierz

Letnie promocje Zehnder

Zehnder rozpoczął akcję „Program ekspresssowej dosta-
wy grzejników Zehnder Charleston”. Czas trwania pro-
gramu: 1.06.2015-30.09.2015:
- grzejniki Zehnder Charleston w kolorze białym RAL 9016 
– dostawa w 8 dni roboczych!
- grzejniki Zehnder Charleston w kolorach z palety Zehnder 
i unikatowy Technoline dostawa w 12 dni roboczych!
Zehnder Charleston to grzejnik dekoracyjny, unikatowa 
technologia produkcji z zastosowaniem laserów dla dosko-
nałej obróbki powierzchni, najszersza na rynku paleta mo-
deli obejmująca wysokości od 190 mm do 6000 mm, po-
jedyncze żeberka od dwóch do sześciu kolumn, wszystkie 
warianty złącz łącznie z 5 wariantami VK, to tylko niektóre 
walory tego wyjątkowego produktu. 
Druga letnia promocja Zehnder dotyczy grzejników kon-
wektorowych. Teraz w cenie grzejnika Zehnder Terraline 
atrakcyjne kratki dekoracyjne. Szeroka paleta este-
tycznych modeli kratek do wyboru!
www.zehnder.pl
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