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dynków łączącego formę pożyczki i dotacji powinien 
zakładać także dostęp do systemu doradztwa ener-
getycznego oraz krajową kampanię informacyjno-
-promocyjno-edukacyjną.

System wsparcia powinien:
• promować kompleksowe remonty;
• bazować na preferencyjnych pożyczkach i ewentu-
alnych dotacjach dla działań ponadnormatywnych;;
• mieć jak najbardziej atrakcyjny wymiar (dotacje) dla 
specjalnych grup docelowych np. osób ubogich ener-
getycznie czy np. budynków znajdujących się na te-
renach uzdrowiskowych o dużym zanieczyszczeniu;
• być nieskomplikowany, a co za tym idzie atrakcyj-
ny i tańszy w obsłudze (ograniczenie kosztów trans-
akcyjnych).

Więcej informacji:
http://efektywnapolska.pl/
http://efektywnapolska.pl/przelom-w-modernizacj-
i-budynkow-jedno-rodzinnych-rzad-deklaruje-
program-modernizacji-budynkow/

Dlaczego Krajowy Program 
Modernizacji Budynków 
jednorodzinnych jest niezbędny?

Diagnoza
Według danych GUS ponad połowa Polaków miesz-
ka w domach jednorodzinnych. Niestety ponad 70% 
budynków jednorodzinnych w Polsce jest nieocieplo-
na w ogóle lub zaizolowana za cienką warstwą ocie-
plenia [1]. Słaba izolacyjność oraz fakt powszech-
nego wykorzystywania na cele grzewcze starych  
i nieefektywnych kotłów na wysokoemisyjne paliwa 
stałe wpływa negatywnie na jakość życia Polaków (nie-
dogrzanie, wysokie nakłady związane z zapewnieniem 
komfortu cieplnego, zła jakość powietrza – niska emisja).
Budynki jednorodzinne będące, ze względu na swo-
ją wysoką energochłonność problematycznym zaso-
bem budowlanym nie otrzymały do tej pory prawie 
w ogóle efektywnego wsparcia. Fundusz Termomo-
dernizacji i Remontów zapewniał wsparcie dla bu-
dynków wielorodzinnych a środki krajowe i europej-
skie wydawano na budynki użyteczności publicznej. 

Tymczasem, liczba budynków jednorodzinnych, któ-
re wymagają modernizacji to ok. 3,5 mln.

Rozwiązanie problemu
Polski rząd powinien opracować i zapewnić wdrożenie 
skutecznego Krajowego Programu Modernizacji Bu-
dynków (KPMB) jednorodzinnych, nad którym współ-
pracowałyby różne resorty w tym m.in. Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa, Ministerstwo Energii, 
Ministerstwo Środowiska a także Ministerstwo Roz-
woju czy Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej. 
Dlaczego zaangażowanie tak wielu różnych Mini-
sterstw jest niezbędne i celowe? Dobry KPMB od-
powiadałby na problemy leżące w zakresie odpo-
wiedzialności tych resortów m.in. jakości powietrza, 
ubóstwa energetycznego, innowacyjności.

Jak powinien wyglądać Krajowy Program Moder-
nizacji Budynków?
KPMB oprócz atrakcyjnego i łatwego w obsłudze (za-
równo dla beneficjenta, jak i dla jednostki udziela-
jącej wsparcia) systemu wsparcia modernizacji bu-

W poniedziałek 20.02.2017 r. na portalu Bankier.pl zamieszczono fragment 
wypowiedzi (przejdź) podsekretarz stanu w Ministerstwie Rozwoju, Jadwigi 
Emilewicz, w której deklaruje ona utworzenie systemu wsparcia termomodernizacji 
polskich domów do połowy roku. Inicjatywa Efektywna Polska jest w trakcie opracowywania koncepcji Krajowego Programu 
Modernizacji Budynków (KPMB) (przejdź), która będzie stanowić podstawę do dyskusji, współpracy z rządem RP. 

Przełom w modernizacji 
budynków jednorodzinnych 

Rząd deklaruje program modernizacji budynków

Trzecia edycja Biegu Instalatora już 14 maja 2017 roku  
w Bydgoszczy. Bieg Instalatora organizowany po raz trze-
ci przez redakcję portalu HVACR.pl to zawody na przełajo-
wej trasie 10 km po ścieżkach miejskiego parku położone-
go na północnym skraju Bydgoszczy.
Zawody przeznaczone są dla wszystkich, którym pokonanie  
10 000 m amatorsko lub zawodowo nie stanowi większego pro-
blemu. Dodatkowe klasyfikacje dotyczą biegaczy działających  
w branży instalacji budowlanych. Organizator wyróżni takie 
osoby indywidualnie oraz drużynowo. Drużyna musi składać 
się z minimum 3 osób. nagrody można zdobyć w 2 dodatkowych 
kwalifikacjach: ogólnej „instalator” oraz „wod-kan”, ponieważ 
III Bieg Instalatora odbędzie się przed 25. Targami WOD-KAN  
w Bydgoszczy. Pierwszy Bieg Instalatora odbył się 24 maja 
2015 roku i wzięło w nim udział 455 biegaczy. W II edycji 
8 maja 2016 w Bydgoszczy pobiegło 512 biegaczy. Dwie 
pierwsze edycje odbyły się pod mecenatem firmy Immer-
gas Polska i przy udziale Izby Gospodarczej „Wodociągi 
Polskie”. Pamiątkowy medal, wykonany na indywidual-
ne zamówienie, przybierze formę klucza instalatorskiego. 
Warto wspomnieć, że kluczo-medal 2015 zdobył IV miejsce  
w plebiscycie na Najpiękniejszy Medal Roku 2015 najwięk-
szego portalu dla biegaczy MaratonyPolskie.pl.
Kontakt: redakcja@hvacr.pl lub tel. 602 439 111.
REJESTRACJA i REGULAMIN
www.bieginstalatora.pl

III Bieg Instalatora 2017

http://www.instalreporter.pl
http://m.bankier.pl/wiadomosc/Emilewicz-Problem-smogu-narasta-od-20-lat-7500566.html
http://efektywnapolska.pl/wp-content/uploads/2017/02/KPMB-v16.pdf
http://bit.ly/bieginstalatora2017_zapisy
http://bieginstalatora.pl/regulamin/
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