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OCENA SKUTKÓW REGULACJI 
1. Jaki problem jest rozwiązywany? 

Projektowana zmiana przepisów stanowi przede wszystkim realizację działań związanych z wdrażaniem Krajowego 

Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności (dalej „KPO”) w ramach: 

1) działania B.1.1.2-2 (część grantowa) pn. „Wymiana źródeł ciepła i poprawa efektywności energetycznej 

w budynkach mieszkalnych” w zakresie, w jakim działanie to dotyczy budynków mieszkalnych wielorodzinnych 

oraz  

2) działania B.3.5.1 (część pożyczkowa) pn. „Inwestycje w budowę mieszkań przeznaczonych dla gospodarstw 

domowych o niskich i umiarkowanych dochodach, z uwzględnieniem efektywności energetycznej”.  

 

KPO umożliwi skorzystanie ze środków Instrumentu na rzecz Odbudowy i Zwiększania Odporności (tzw. „Fundusz 

Odbudowy”) ustanowionego w związku z negatywnymi konsekwencjami pandemii COVID-19. Zmiany w przepisach 
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ustaw regulujących zasady udzielania wsparcia z Funduszu Dopłat oraz Funduszu Termomodernizacji i Remontów 

posłużą realizacji celów z zakresu „zielonej transformacji”.  

 

Program dotyczący zwiększenia efektywności energetycznej w budownictwie wielorodzinnym obejmuje reformę 

istniejącego systemu finansowania termomodernizacji i remontów oraz nowego budownictwa społecznego w zakresie, 

który umożliwi wdrożenie nowych rozwiązań i realizację dodatkowych inwestycji. Oparcie się na sprawdzonych 

i funkcjonujących od wielu lat zasadach wsparcia wypłacanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego pozwoli 

na szybkie i efektywne wykorzystanie środków w ramach nowych instrumentów. 

 

Zmiany wprowadzane przez projektowaną ustawę mają na celu wsparcie procesu transformacji ekologicznej w okresie, 

w którym będą występowały poważne skutki społeczno-ekonomiczne związane z wpływem pandemii COVID-19 

na polską gospodarkę. Realizacja zawartych w projekcie rozwiązań posłuży do osiągania celów w zakresie: 

 zwiększenia skali realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych, 

 zwiększenia produkcji energii z odnawialnych źródeł (OZE) i rozwoju OZE w sektorze mieszkaniowym, 

 zmniejszenia emisyjności sektora mieszkaniowego, 

 zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych, 

 poprawy stanu technicznego budynków komunalnych, 

 propagowania wyższych standardów energetycznych w nowo budowanych budynkach społecznych 

i komunalnych. 

2. Rekomendowane rozwiązanie, w tym planowane narzędzia interwencji, i oczekiwany efekt 

Zmiany wdrażające KPO: 

1) zmiany w systemie udzielania wsparcia na termomodernizację i remonty w ramach ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej ewidencji emisyjności budynków (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 438), na podstawie których zostaną wprowadzone następujące nowe instrumenty wsparcia: 

 grant termomodernizacyjny – zwiększenie wsparcia na głębokie i kompleksowe termomodernizacje – 

zasady udzielania premii termomodernizacyjnej będą uwzględniały zwiększenie udzielanego wsparcia 

w przypadkach, gdy w wyniku przeprowadzonej termomodernizacji budynek będzie spełniał wymagania 

określone w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków 

technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2019 r. poz. 1065, 

z późn. zm.) w zakresie izolacyjności cieplnej i oszczędności energii. Celem tej zmiany jest mobilizacja 

właścicieli i zarządców budynków do przeprowadzania na tyle istotnych zmian w istniejących obiektach, 

aby osiągnęły one standard jak dla nowych budynków, co zapewni zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię i poprawę efektywności jej wykorzystania. W ramach negocjacji z Komisją Europejską 

ustalono, że grant wynosi 10% kosztów przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, co powinno wpłynąć 

na inwestorów, aby kompleksowo podchodzili do planowanych przedsięwzięć termomodernizacyjnych 

(obecnie dofinansowanie wynosi co do zasady 16% kosztów, grant podwyższa wysokość 2wsparcia o 10 

punktów procentowych (pp.))), 

 grant OZE – polegający na wsparciu inwestorów dokonujących zakupu i montażu odnawialnych źródeł 

energii w swoich budynkach, co pozwoli na częściową lub całkowitą zmianę źródła energii w budynku. 

Tego rodzaju wsparcie ma przyczynić się do rozpowszechnienia OZE w sektorze mieszkaniowym. Ponadto 

wykorzystanie źródeł odnawialnych na cele grzewcze i energetyczne pozwoli na zmniejszenie 

zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną w sektorze komunalno-bytowym oraz przyczyni się 

do zmniejszenia emisji substancji szkodliwych z instalacji grzewczych do atmosfery. W ramach negocjacji 

z Komisją Europejską ustalono, że grant wynosi 50% kosztów przedsięwzięcia. Jest to zbieżne z zasadami 

realizowanego przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej programu „Mój prąd” 

adresowanego do budownictwa jednorodzinnego, gdzie również wysokość grantu może sięgnąć 50% 

kosztów, 

 grant MZG (MZG=mieszkaniowy zasób gminy) udzielany na poprawę efektywności energetycznej w 

budynkach z mieszkaniowego zasobu gminy – warunkiem jest, by przed lub w ramach realizacji 

przedsięwzięcia termomodernizacyjnego lub remontowego w poddawanym temu przedsięwzięciu 

budynku: zostało wykonane przyłącze do scentralizowanego źródła ciepła, wymieniono źródła energii na 

źródła odnawialne, zastosowano wysokosprawną kogenerację lub by nastąpiła zmiana źródeł ciepła na 

niskoemisyjne (z wyłączeniem kotłów na paliwo stałe). W ramach negocjacji z Komisją Europejską 

ustalono, że grant ze środków KPO wynosi 30% kosztów inwestycji i uzupełnia aktualnie obowiązujące 

dofinansowanie w wysokości 50% lub 60% (budynki zabytkowe). Zrównuje to intensywność wsparcia 

remontów takich budynków z intensywnością wsparcia oferowaną w ramach innych programów wsparcia 

budownictwa komunalnego (realizowanych ze środków Funduszu Dopłat); 

2) w ustawie z dnia 8 grudnia 2006 r. o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć mieszkaniowych (Dz. U. z 2022 r. 

poz. 377, z późn. zm. dalej: ustawa o finansowym wsparciu) zostaną wprowadzone następujące instrumenty: 

 dodatkowe bezzwrotne finansowe wsparcie dla inwestycji realizowanych ze wsparciem z Funduszu 



Dopłat, polegających na remoncie mieszkań komunalnych zamieszkanych przez osoby zagrożone 

ubóstwem energetycznym, pod warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne – wsparcie dotyczące 

zamieszkanych lokali znajdujących się w budynkach objętych przedsięwzięciem termomodernizacyjnym 

lub remontowym, na które gmina uzyskała grant MZG” z Funduszu Termomodernizacji i Remontów. 

Dodatkowe wsparcie w wysokości 30% kosztów przedsięwzięcia ma dotyczyć przedsięwzięć polegających 

na remoncie lub przebudowie lokali mieszkalnych w zamieszkanym budynku będącym własnością gminy 

lub jednoosobowej spółki gminnej albo części takiego budynku, pod warunkiem uzyskania przez gminę 

(związek międzygminny) dodatkowo (poza grantem MZG) prawa do nowego grantu OZE z Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów . Dodatkowo premiowane będą w ten sposób przedsięwzięcia komunalne 

odnoszące się do budynków zamieszkanych przez osoby zagrożone ubóstwem energetycznym, pod 

warunkiem zmiany źródła ciepła na niskoemisyjne. W tym przypadku zwiększenie finansowego wsparcia 

dla gmin (związków międzygminnych) z obecnych 50 do 80% kosztów inwestycji ma na celu zachęcenie 

i umożliwienie czynnego uczestnictwa w procesie transformacji ekologicznej, a przez to doprowadzenie do 

poprawy stanu technicznego budynków komunalnych. Ostatnie zmiany legislacyjne ww. ustawy (tu: 

ustawą z dnia 10 grudnia 2020 r. o zmianie niektórych ustaw wspierających rozwój mieszkalnictwa (Dz. U. 

z 2021 r. poz. 11) oraz ustawą  z dnia 16 grudnia 2020 r. o rozliczaniu ceny lokali lub budynków w cenie 

nieruchomości zbywanych z gminnego zasobu nieruchomości (Dz. U. z 2021 r. poz. 223) skierowały 

znaczne wsparcie na inwestycje gminne (do 80% kosztów inwestycji w przypadku inwestycji 

komunalnych ,w ramach których powstaje mieszkaniowy zasób gminy), co przyniosło oczekiwane efekty 

rzeczowe. Dlatego też zasadnym w ocenie projektodawcy jest wyrównanie tego wsparcia także na 

realizację ww. przedsięwzięć (art. 3 ust. 4 ustawy o finansowym wsparciu), pod warunkiem jednak 

realizacji inwestycji uwzględniającej zmianę źródła ciepła na niskoemisyjne. Dodatkowo w kryzysie 

wywołanym pandemią i postępującą inflacją umożliwi ono gminie prowadzenie przedsięwzięć 

modernizacji zasobów komunalnych na szerszą skalę i zapewni montaż finansowy przedsięwzięcia, gdyż 

zapewnienie efektywności energetycznej wiąże się z zapewnieniem większego standardu modernizacji niż 

modernizacja nie uwzględniająca tej efektywności. W efekcie przedsięwzięcia przyniosą wymierną 

korzyść ekologiczną i ekonomiczną, 

 dodatkowe bezzwrotne wsparcie dla nowego budownictwa społecznego realizowanego przez m.in. 

społeczne inicjatywy mieszkaniowe i spółdzielnie mieszkaniowe we współpracy z gminami–na pokrycie 

50% kosztów przedsięwzięcia polegającego na montażu instalacji OZE w nowo budowanych budynkach. 

Wysokość wsparcia została wynegocjowana z Komisją Europejską i podobnie jak wsparcie montażu 

instalacji OZE w budownictwie wielorodzinnym zapewnia spójność z zasadami programu „Mój prąd” 

(adresowanego do budownictwa jednorodzinnego), 

 wyższe bezzwrotne finansowe wsparcie udzielane samorządom w związku z budową mieszkań 

w podwyższonym standardzie efektywności energetycznej: 

o przeznaczonych dla gospodarstw domowych o umiarkowanych dochodach (wsparcie o 25% wyższe 

w stosunku do wsparcia udzielanego na budowę mieszkań w podstawowym standardzie efektywności 

energetycznej  w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego realizowanego 

ze środków Funduszu Dopłat na podstawie ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć 

mieszkaniowych – do 60% kosztów inwestycji),  

o przeznaczonych dla gospodarstw domowych o niższych dochodach (wsparcie o 15% wyższe 

w stosunku do wsparcia udzielanego na budowę mieszkań w podstawowym standardzie efektywności 

energetycznej w ramach programu wsparcia budownictwa socjalnego i komunalnego realizowanego 

ze środków Funduszu Dopłat na podstawie ustawy o finansowym wsparciu niektórych przedsięwzięć 

mieszkaniowych – do 95% kosztów inwestycji). 

Powyższe parametry wynikają z uzgodnień z Komisją Europejską. Koszt budowy mieszkań o wyższym standardzie 

energetycznym (20% wyższe wartości wskaźników energetycznych niż określone dla budownictwa niemal-

zeroenergetycznego) jest wyższy, chociaż istnieją rozbieżności, jeżeli chodzi o skalę zwiększenia tego kosztu. W opinii 

Instytutu Techniki Budowlanej jest to ok. 30%, zaś w opinii KE ok. 10% wyższego kosztu budowy. Niemniej jednak, żeby 

zachęcić potencjalnych beneficjentów do projektowania oraz budowania budynków o podwyższonym standardzie 

energetycznym, należy im zaproponować wyższą intensywność wsparcia niż intensywność oferowana dla „standardowych” 

budynków. Ostatecznym rezultatem negocjacji z KE są zaproponowane parametry. Warto zaznaczyć, że w przypadku 

wsparcia budownictwa społecznego (wzrost intensywności wsparcia z 35% do 60% kosztów inwestycji) dodatkowe 

ograniczenia nakłada kwestia obliczania intensywności dozwolonej pomocy publicznej. W przypadku budownictwa 

gminnego, którego wsparcie nie stanowi pomocy publicznej, kwestia ta nie miała znaczenia i dlatego można było 

zaproponować maksymalną możliwą wysokość wsparcia.  

W związku z proponowanymi rozwiązaniami przewiduje się, że w okresie funkcjonowania Funduszu Odbudowy 



(do 2026 r.) zostaną zrealizowane inwestycje w ok. 6000 budynkach, w tym: 

 inwestycje polegające na głębokiej termomodernizacji – w 1275 budynkach, 

 remonty i termomodernizacje w budynkach gminnych ze wsparciem grantu MZG – w 1885 budynkach, 

 remonty lokali komunalnych w budynkach poddawanych termomodernizacji lub remontom – w 940 

budynkach, 

 montaż i uruchomienie instalacji OZE w budynkach wielorodzinnych – w 1800 budynkach, 

 montaż i uruchomienie instalacji OZE w nowo budowanych budynkach TBS/SIM – w 100 budynkach. 

W ramach wsparcia przedsięwzięć polegających na budowie nowych budynków dla osób o niskich i średnich dochodach 

przewiduje się budowę 12 355 mieszkań. Warunkiem udzielenia wsparcia z Funduszu Odbudowy na tego rodzaju 

inwestycje będzie zapewnienie, że budowane obiekty będą spełniały wymóg obniżenia co najmniej o 20% zapotrzebowania 

na nieodnawialną energię pierwotną w stosunku do wymagań określonych w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 

12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie w zakresie 

wymagań dotyczących izolacyjności cieplnej i oszczędności energii.  

 

Pozostałe zmiany: 

1) w zakresie ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 

ewidencji emisyjności budynków: 

 podwyższenie wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 pp. (z 16% do 26% w przypadku 

premii termomodernizacyjnej oraz z 15% do 25% w przypadku premii remontowej). Wyższa premia ma na celu 

zwiększenie popytu na środki FTiR i zwiększenie liczby beneficjentów (przede wszystkim wspólnot 

mieszkaniowych i spółdzielni mieszkaniowych) realizujących przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe. 

Przyjęta wysokość premii jest kompromisem między chęcią zwiększenia liczby budynków poddanych 

termomodernizacji lub remontom a możliwościami finansowymi budżetu państwa. Wysokość zwiększonej premii 

określono na poziomie, który nie spowoduje w pierwszych latach realizacji zmienionego programu wzrostu 

wydatków budżetowych o więcej niż o 100 mln zł rocznie; 

 zmiana zakresu przedmiotowego premii remontowej – premia remontowa będzie mogła być przyznawana na 

remonty budynków mieszkalnych wielorodzinnych oddanych do użytkowania co najmniej 40 lat przed dniem 

złożenia wniosku o przyznanie premii. Jak dotąd do premii kwalifikowały się jedynie budynki oddane do 

użytkowania przed dniem 14 sierpnia 1961 r. Zmiana terminu wynika z faktu, że coraz większym problemem staje 

się stan techniczny budynków wybudowanych w latach 60-80-tych XX wieku, a więc przede wszystkim budynków 

zrealizowanych w technologiach wielkopłytowych. Zdaniem ekspertów (np. opracowania Instytutu Techniki 

Budowlanej dot. stanu technicznego budynków wielkopłytowych), budynki tego typu są generalnie wytrzymałe 

i nie ma ryzyka ich wycofania z zasobu mieszkaniowego, jednak po ok. 40 latach wymagają podjęcia prac 

remontowych. Jest to rozszerzenie instrumentów dedykowanych tym zasobom, gdyż już obecnie ich właściciele 

lub zarządcy mogą korzystać z wsparcia termomodernizacji oraz wsparcia montażu kotew łączących warstwę 

fakturową z konstrukcją budynku. Nowy instrument pozwoli na korzystanie z dofinansowania prac, które nie wiążą 

się bezpośrednio z termomodernizacją, np. remonty klatek schodowych i innych powierzchni wspólnych. Pozwoli 

to na poprawę jakości zamieszkania oraz estetyki budynków; 

2) w zakresie ustawy z dnia 26 października 1995 r. o społecznych formach rozwoju mieszkalnictwa (Dz. U. z 2021 r. 

poz. 2224, z późn. zm.): 

 uwzględnienie faktu kierowania dodatkowego finansowego wsparcia na inwestycje mieszkaniowe realizowane 

przez społeczne inicjatywy mieszkaniowe we współpracy z gminami w ramach instrumentów wdrażanych do 

ustawy o finansowym wsparciu w ramach niniejszego projektu ustawy, 

 możliwość uzyskania wyższego wsparcia przez gminy na realizację przedsięwzięć, o których mowa w art. 5 ust. 1 

pkt 1 ustawy o finansowym wsparciu na udział w inwestycji innego inwestora (w tym SIM czy też spółdzielni 

mieszkaniowej), ze środków KPO, jeżeli spełnione zostaną określone warunki związane z energooszczędnością 

inwestycji mieszkaniowej i będzie się to wiązało z koniecznością mniejszego zaangażowania własnych środków 

finansowych w realizację przedsięwzięcia inwestycyjno-budowlanego przez inwestora; co w efekcie, w przypadku 

gdy inwestorem współpracującym z gminą jest SIM, pozwoli na zmniejszenie udziału partycypacji najemcy 

w kosztach budowy lokalu mieszkalnego (na podstawie art. 29a ustawy o społecznych formach rozwoju 

mieszkalnictwa  wynosi ona do 30% kosztów budowy lokalu mieszkalnego). Tym samym proponuje się 

zmniejszenie dolnego limitu wysokości partycypacji uprawniającej najemcę po spłacie preferencyjnego kredytu 

zaciągniętego przez SIM na budowę mieszkania do zawarcia z SIM umowy najmu uwzględniającej rozliczenie 

partycypacji; 

3) w zakresie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. z 2021 r. poz. 2021, 

z późn. zm.): 

 wprowadzenie uprawnienia dla gmin do podwyższenia progów dochodowych, o których mowa w art. 3 ust. 1 ww. 

ustawy. Wskazać należy, iż wypłata dodatków mieszkaniowych jest zadaniem własnym gminy, a środki na ich 

wypłatę pochodzą z budżetu gminy. Dzięki zaproponowanemu rozwiązaniu każda gmina będzie mogła dostosować 

progi dochodowe, uprawniające do otrzymania dodatku, do swoich możliwości finansowych – uwzględniając przy 



tym realia ekonomiczne swoich mieszkańców. Zamożniejsza gmina będzie mogła podnieść próg dochodowy, co 

pozwoli na wypłatę dodatków także nieco lepiej sytuowanym mieszkańcom niż obecnie pozwala ustawa. 

Z powyższych względów zrezygnowano z wprowadzenia ustawowego ograniczenia dla podwyższenia progów 

dochodowych. Warto zaznaczyć, iż aktualnie podobne rozwiązanie istnieje w przypadku innej przesłanki 

uzasadniającej przyznanie prawa do dodatku mieszkaniowego, tj. kryterium powierzchniowego. Zgodnie z art. 5 

ust. 6 ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych rada gminy, w drodze uchwały, może 

podwyższyć maksymalną normatywną powierzchnię, o której mowa w ust. 1, lub maksymalny dopuszczalny 

stopień przekroczenia normatywnej powierzchni, o którym mowa w ust. 5, 

 doprecyzowanie sposobu ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów 

o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W celu 

wyeliminowania wątpliwości interpretacyjnych proponuje się wskazanie w przepisie, że w kontekście dodatków 

mieszkaniowych należy ustalić dochód za okres trzech pełnych miesięcy kalendarzowych poprzedzających miesiąc 

złożenia wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego, 

 zmiany redakcyjne, zmierzające do ujednolicenia terminologii użytej w ustawie; 

4) w zakresie ustawy z dnia 21 czerwca 2001 r. o ochronie praw lokatorów, mieszkaniowym zasobie gminy 

i o zmianie Kodeksu cywilnego (Dz. U. z 2022 r. poz. 172, z późn. zm.): 

 zmiany redakcyjne, zmierzające do ujednolicenia terminologii użytej w ustawie. 

3. Jak problem został rozwiązany w innych krajach, w szczególności krajach członkowskich OECD/UE?  

IRLANDIA 

Zawarte w planie odbudowy działanie w zakresie poprawy efektywności energetycznej w budownictwie przewiduje 

stworzenie gwarancji dla program tanich pożyczek przeznaczonych na modernizacje mieszkań. Gwarancje mają posłużyć 

obniżeniu ryzyka finansowego i dzięki temu zmniejszeniu oprocentowania pożyczek proponowanych przez współpracujące 

banki. Instrument będzie służył właścicielom prywatnych mieszkań oraz właścicielom mieszkań na wynajem. W rezultacie 

gwarancje mają przyczynić się do zwiększenia liczby mieszkań poddawanych modernizacjom i osiąganiu zmniejszenia 

śladu węglowego tego sektora. Mają też być zachętą dla banków do rozwijania oferty w ramach transformacji ku 

niskowęglowej ekonomii. 

Na działanie będzie przeznaczone ok. 40 mln euro z Funduszu Odbudowy oraz ok. 20 mln euro z budżetu państwa. 

 

HISZPANIA 

Działanie związane z poprawą efektywności energetycznej budynków mieszkalnych będzie realizowane w oparciu 

o przyjęty w 2020 r. program PREE (Plan de Rehabilitación Energética de Edificios), na którego finansowanie 

przeznaczono 300 mln euro ze środków budżetowych. 

Podstawowe wsparcie na inwestycje realizowane w skali budynku jest udzielane w wysokości 35% kosztów 

kwalifikowanych przeznaczonych na realizację prac modernizacyjnych, z wyjątkiem modernizacji oświetlenia, na którą 

udzielane jest wsparcie w wysokości 15% kosztów. W przypadku modernizacji budynków jednorodzinnych lub 

pojedynczych lokali w budynkach wielorodzinnych będzie to odpowiednio 25% i 15%, przy czym możliwe będzie 

zwiększenie wsparcia w przypadku spełnienia dodatkowych kryteriów, np. energetycznych czy społecznych. 

W Krajowym Planie Odbudowy przyjętym przez Hiszpanię zwraca się uwagę na powiązanie poprawy efektywności 

energetycznej z przeciwdziałaniem ubóstwu energetycznemu. Wskazuje się, że na ryzyko ubóstwa energetycznego 

narażone są przede wszystkim rodzice samotnie wychowujący dzieci oraz samotne starsze osoby – w obydwu grupach 

problem dotyczy w głównej mierze kobiet. Stąd tez dodatkowe kryteria społeczne, które pozwalają na zwiększenie 

udzielanego wsparcia dla tych grup.   

Dodatkowo zostaną podjęte dwa inne działania – jedno realizowane przez Ministerstwo Transportu, Mobilności i Agendy 

Miejskiej, które będzie skierowane do miejscowości posiadających mniej niż 5000 mieszkańców, oraz skierowany 

do większych miast, gdzie wspierane będą inwestycje w modernizację budynków oraz całych kwartałów zabudowy/osiedli. 

W przypadku modernizacji budynków wsparcie będzie wynosiło w tym programie od 35% do 70% kosztów, natomiast dla 

przedsięwzięć obejmujących większe zespoły zabudowy wsparcie może sięgać od 70% do 100% kosztów 

kwalifikowanych. 

 

CZECHY 

Czechy w swoim Krajowym Planie Odbudowy przewidziały oprócz wsparcia dla samych termomodernizacji także 

zwiększenie środków przeznaczanych na programy służące przygotowaniu dokumentacji projektowej termomodernizacji, 

rozbudowy sieci doradztwa energetycznego, szkolenia dla profesjonalistów oraz rozszerzenie działalności centrów 

edukacyjnych zajmujących się propagowaniem wiedzy na temat energooszczędności wśród odbiorców nieprofesjonalnych. 

W ramach komponentu 2.5 przewidziano realizację Fali Renowacji w sektorze gospodarstw domowych. Działanie będzie 

realizowane poprzez skierowanie odpowiednich środków na wsparcie redukcji energochłonności w sektorze 

mieszkaniowym przez program NZÚ 2030.  

Bazując na doświadczeniach z poprzednich podobnych programów, program NZÚ 2030 zostanie wzmocniony poprzez 



optymalizację ustalania warunków wsparcia, zwiększenie średnich wymagań dla tzw. średnio-głębokich remontów 

(oszczędność 30% zużycia energii), zwiększenie nacisku na kompleksowe remonty energetyczne oraz w związku 

z wymianą paliw (w tym gazu), poprzez wzmocnienie wsparcia dla budowy nowych domów spełniających wyższe niż 

obowiązkowe normy energetyczne (budowa nowych budynków o zużyciu energii co najmniej 20% niższym od wymagań 

dla budynków o niemal zerowym zużyciu energii), wsparcie efektywnej gospodarki wodnej itp. Częścią tego 

kompleksowego programu będzie również wymiana niezadowalających źródeł ciepła w gospodarstw domowych na gazowy 

kocioł kondensacyjny.  

W ramach podkomponentu 2.5.1 z alokacją 10 miliardów CZK zostanie osiągnięte 30% oszczędności energii w budynkach 

objętych inwestycjami, co odpowiada średnio głębokiej renowacji. Obszar ten obejmie również działania 

zerooszczędnościowe (wsparcie na przygotowanie projektów, gospodarkę wodną itp.). 

 

W odniesieniu do renowacji istniejących budynków i budowy nowych budynków mieszkalnych jest to również szansa na 

poprawę ich dostępności dla osób niepełnosprawnych (działania mające na celu poprawę dostępności budynków 

mieszkalnych dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej będą wspierane w stosownych przypadkach dotacjami). 

Jednocześnie wsparcie konkretnych projektów w sektorze mieszkaniowym w ramach programu NZÚ 2030 oraz programów 

uzupełniających będzie adresowane poprzez stworzenie kompleksowych „pakietów”, które będą obejmować pomoc 

w jakościowym przygotowaniu projektów energooszczędnych i zarządzaniu jakością, wsparcie przygotowania wniosków 

i wsparcie na etapie realizacji projektów.  

 

W ramach działań „miękkich” przewidziano wzmocnienie funkcjonujących programów:  

 sieci punktów doradztwa energetycznego (obecnie istnieje 60 takich punktów), które oprócz usług doradczych 

stworzą sieć lokalnych agencji energetycznych oraz będą analizować i rozpatrywać wnioski dotyczące wsparcia 

inwestycji w termomodernizację; 

 szkolenia zawodowego (kursów przekwalifikowujących) w zakresie zielonego budownictwa, zielonych technologii 

i materiałów. Działanie będzie realizowane w oparciu o istniejący program EFEKT, który dzięki środkom 

z Funduszu Odbudowy będzie mógł zwiększyć swój zasięg i przygotować kadry do realizacji „fali renowacji”; 

 program popularyzacji wiedzy o efektywności energetycznej skierowany do dzieci, młodzieży oraz innych 

odbiorców nieprofesjonalnych. Działanie będzie realizowane w oparciu o istniejący program EVVO, który do tej 

pory był skierowany wyłącznie do dzieci i młodzieży i działał poprzez sieć 80 placówek na terenie kraju. 

4. Podmioty, na które oddziałuje projekt 

Grupa Wielkość Źródło danych  Oddziaływanie 

Gminy 2477 MSWiA 1) Poprawa atrakcyjności 

instrumentu wsparcia 

termomodernizacji i remontów 

mieszkaniowych zasobów 

komunalnych stymulująca szersze 

zainteresowanie gmin realizacją tego 

typu inwestycji. 

2) Możliwość realizację 

inwestycji 

termomodernizacyjnych/remontowy

ch bez zaciągania zobowiązań 

wpływających na ryzyko 

przekroczenia limitów zobowiązań 

budżetowych. 

3) Obniżenie kosztów 

utrzymania zasobów komunalnych, 

w szczególności kosztów 

ogrzewania. 

Właściciele/zarządcy 

zasobów mieszkaniowych 

Wspólnoty 

mieszkaniowe – ok. 162 

tys. 

Spółdzielnie 

mieszkaniowe – 2 249 

Towarzystwa 

budownictwa 

społecznego – 242 

Inni – brak danych 

GUS, MRiT 1) Poprawa atrakcyjności 

instrumentu wsparcia 

termomodernizacji  

i remontów. 

2) Wzmocnienie zachęt do 

prowadzenia głębokiej 

termomodernizacji. 

3) Możliwość ubiegania się o 

wsparcie na montaż instalacji OZE 

bez konieczności realizacji 

przedsięwzięcia 

termomodernizacyjnego. 



4) Możliwość realizacji 

inwestycji budownictwa 

społecznego w wyższym standardzie 

energetycznym z finansowym 

wsparciem gminy 

rekompensowanym ze środków 

KPO. 

Gospodarstwa domowe Docelowo ok. 30 tys. 

rocznie – biorąc pod 

uwagę planowany wzrost 

liczby inwestycji 

termomodernizacyjnych 

i remontowych, przy 

założeniu, że w 

przeciętnym budynku 

znajduje się ok. 25 

mieszkań. 

Szacunek MRiT 1) Poprawa warunków 

zamieszkania po realizacji 

przedsięwzięcia remontowego. 

2) Obniżenie opłat z tytułu 

ogrzewania, w związku 

z przeprowadzoną 

termomodernizacją. 

Bank Gospodarstwa 

Krajowego 

1  Zwiększenie liczby obsługiwanych 

wniosków o udzielenie premii 

termomodernizacyjnej lub 

remontowej oraz wniosków o 

finansowe wsparcie remontów lokali 

komunalnych oraz budowy nowych 

budynków komunalnych i 

społecznych.  

(dodaj/usuń)    

5. Informacje na temat zakresu, czasu trwania i podsumowanie wyników konsultacji 

Projekt ustawy zostanie udostępniony w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej Rządowego Centrum 

Legislacji w zakładce Rządowy Proces Legislacyjny, zgodnie z uchwałą nr 190 Rady Ministrów z dnia 29 października 

2013 r. – Regulamin pracy Rady Ministrów (M.P. z 2022 r. poz. 348). 

 

Pismem z dnia 1 czerwca 2022 r. projekt trafił do konsultacji publicznych. Są one przeprowadzane wśród pomiotów 

uczestniczących w systemie wspierania termomodernizacji i remontów i budownictwa mieszkaniowego, m.in. banków, 

inwestorów budownictwa społecznego, organizacji specjalizujących się w problematyce efektywności energetycznej w 

budownictwie, zarządców i właścicieli nieruchomości mieszkaniowych, przedstawicielstw samorządów gminnych: 

1. Związek Banków Polskich 

2. Unia Metropolii Polskich 

3. Związek Miast Polskich 

4. Związek Powiatów Polskich 

5. Unia Miasteczek Polskich 

6. Instytut Rozwoju Miast i Regionów 

7. Instytut Techniki Budowlanej 

8. Instytut Ekonomii Środowiska 

9. Instytut na rzecz Ekorozwoju 

10. Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 

11. Narodowa Agencja Poszanowania Energii 

12. Związek Rewizyjny Spółdzielni Mieszkaniowych RP 

13. Unia Spółdzielców Mieszkaniowych w Polsce 

14. Polska Izba Gospodarcza Towarzystw Budownictwa Społecznego 

15. Stowarzyszenie Zachodniopomorskie Tebeesy 

16. Stowarzyszenie Tebeesów Polski Południowej i Zachodniej 

17. Stowarzyszenie Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych 

18. Związek Pracodawców-Producentów Materiałów Dla Budownictwa 

19. Stowarzyszenie Producentów Styropianu 

20. MIWO Stowarzyszenie Producentów Wełny Mineralnej: Szklanej i Skalnej 

21. Polskie Okna i Drzwi, Związek Producentów, Dostawców i Dystrybutorów 

22. Stowarzyszenie Nowoczesne Budynki 

23. Stowarzyszenie Właścicieli Nieruchomości na Wynajem „Mieszkaniecznik” 

24. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości 

25. Federacja Porozumienie Polskiego Rynku Nieruchomości 

26. Konfederacja Budownictwa i Nieruchomości 



27. Krajowa Izba Gospodarcza, Komitet ds. Nieruchomości 

28. Krajowa Izba Gospodarki Nieruchomościami 

29. Krajowa Rada Mieszkańców TBS 

30. Krajowe Stowarzyszenie Profesjonalistów Rynku Nieruchomości 

31. Ogólnopolska Izba Gospodarki Nieruchomościami 

32. Polska Federacja Organizacji Zarządców, Administratorów i Właścicieli Nieruchomości 

33. Polska Federacja Rynku Nieruchomości 

34. Polska Federacja Stowarzyszeń Zawodów Nieruchomościowych 

35. Polska Federacja Zarządców Nieruchomości 

36. Polska Konfederacja Rynku Nieruchomości 

37. Polskie Stowarzyszenie Doradców Rynku Nieruchomości 

38. Polski Związek Firm Deweloperskich 

39. Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa 

40. Izba Projektowania Budowlanego 

41. Związek Zawodowy Budowlani 

42. Polski Związek Pracodawców Budownictwa 

43. Krajowa Rada Spółdzielcza 

44. Polski Fundusz Rozwoju 

 

Projekt trafił również w ramach opiniowania do następujących podmiotów: 

1. Bank Gospodarstwa Krajowego 

2. Narodowy Bank Polski 

3. Rzecznik Małych i Średnich Przedsiębiorstw 

4. Urząd Ochrony Danych Osobowych 

5. Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów 

 

Wyniki konsultacji publicznych i opiniowania zostaną ujęte w raporcie z konsultacji. 

 

W dniu 1 czerwca 2022 r. projekt został przesłany do Komisji Wspólnej Rządu i Samorządu Terytorialnego. 

6.  Wpływ na sektor finansów publicznych 

(ceny stałe z 2021 r.) Skutki w okresie 10 lat od wejścia w życie zmian [mln zł] 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Łącznie (0-
10) 

Dochody ogółem 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

budżet państwa 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Wydatki ogółem 0 
57,5 133 

140,

3 

146,

1 

150,

7 

155,

3 

160,

1 165 169,8 174,8 1452,8 

budżet państwa 0 
57,5 133 

140,

3 

146,

1 

150,

7 

155,

3 

160,

1 165 169,8 174,8 1452,8 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Saldo ogółem 0 

-57,5 -133 

-

140,

3 

-

146,

1 

-

150,

7 

-

155,

3 

-

160,

1 -165 -169,8 -174,8 -1452,8 

budżet państwa 0 

-57,5 -133 

-

140,

3 

-

146,

1 

-

150,

7 

-

155,

3 

-

160,

1 -165 -169,8 -174,8 -1452,8 

JST 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

pozostałe jednostki (oddzielnie) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

Źródła finansowania  

Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

 
 



Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń 

Podane skutki finansowe obejmują wpływ nowych rozwiązań na budżet państwa. Wynikają ze zmiany 

przepisów dotyczących: 

1) podwyższenia wysokości premii termomodernizacyjnej i premii remontowej o 10 pp.; 

2) wprowadzenia maksymalnego wieku budynków (40 lat), które mogą być objęte premią remontową 

(rezygnacja z warunku wybudowania budynku przed 1961 r.). 

 

W przypadku pozostałych instrumentów wsparcia (grant termomodernizacyjny, grant OZE, grant MZG) 

wydatki zostaną pokryte w ramach środków Krajowego Programu Odbudowy. 

 

Do oceny skutków podwyższenia wysokości premii termomodernizacyjnej i remontowej wykorzystano 

dane BGK dotyczące aktualnej realizacji przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych ze 

środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Jako bazowy przyjęto w pełni rozliczony rok 2021. 

Założono, że zwiększenie wysokości poszczególnych rodzajów premii o 10 pp spowoduje wzrost popytu 

na środki o 10% (ocena ekspercka). Wobec faktu, że – jak się szacuje na podstawie badań GUS – ok. 70% 

budynków wielorodzinnych nie wymaga termomodernizacji (już zostały poddane pracom 

termomodernizacyjnym lub ich charakterystyka energetyczna jest na wystarczającym poziomie), margines 

dla znacznego zwiększenia liczby realizowanych inwestycji nie jest w Polsce znaczny. Wydaje się jednak, 

co również potwierdzają badania GUS, że główną przyczyną braku podejmowania przedsięwzięć 

termomodernizacyjnych i remontowych jest  brak środków finansowych, zwiększenie intensywności 

wsparcia powinno spowodować, że potencjalnie dodatkowa grupa beneficjentów złoży wnioski o premie. 

Ocena ekspercka (uzyskana metodą delficką w ramach wywiadów z kilkoma osobami zaangażowanymi 

w realizację programu) jest w tym zakresie bardzo ostrożna, jednak projektodawca nie dysponuje innymi 

prognozami mogącymi sparametryzować skalę reakcji strony popytowej na zwiększenie wysokości 

wsparcia.  

 

Odpowiednie dane oszacowane na podstawie przyjętych założeń zawiera poniższa tabela. 

 

Tabela 1. Szacunek zmiany wysokości popytu na środki FTiR w przypadku podwyższenia premii 

termomodernizacyjnej i remontowej o 10 pp 

 

 

2021 – rok bazowy* 

2023 – pierwszy 

pełny rok po 

zmianach 

Różnica = skutki 

rzeczowe i 

finansowe projektu 

ustawy 

Premia termomodernizacyjna 

Liczba wniosków 

(szt.) 
706 777 71 

Kwota premii (mln 

zł) 
67,6 139,5 71,9 

Przeciętna kwota 

premii  (tys. zł) 
95,8 179,7*** 83,9 

Premia remontowa 

Liczba wniosków 

(szt.) 
626 689 63 

Kwota premii (mln 

zł) 
37,4 82,3 44,9 

Przeciętna kwota  

premii (tys. zł) 
59,7 119,5*** 59,7 

Premia kompensacyjna** 

Liczba wniosków 

(szt.) 
75 75 0 

Kwota premii (mln 

zł) 
10,8 12,7 1,9 

Przeciętna kwota 

premii (tys. zł) 
143,5 168,8 24,8 

Ogółem 

Liczba wniosków 

(szt.) 
1 407 1 540 133 

Kwota premii (mln 

zł) 
115,8 234,5 118,7 

Przeciętna kwota 

premii (tys. zł) 
82,3 152,2 69,9 



* Dane BGK, wykonanie planu finansowego Funduszu Termomodernizacji i Remontów za 2021 r. 

**Ze względu na brak zmiany wysokości premii kompensacyjnej, jej szacowany przyrost spowodowany 

przewidywaną inflacją, nie będzie uwzględniany w dalszych obliczeniach. 

***Wzrost przeciętnej kwoty premii związany jest  z uwzględnieniem jej projektowanego w niniejszej 

nowelizacji podwyższenia w przypadku premii termomodernizacyjnej i remontowej o 10 pp. w stosunku 

do wartości obowiązujących obecnie.  

Uwzględniając wskaźnik inflacji w wysokości 9,1% w 2022 r., 7,8% w 2023 r., 4,8% w 2024 r., 3,5% w 

2025r. oraz 2,5% w kolejnych latach, kwoty zwiększonych wydatków na wypłatę premii remontowej 

i termomodernizacyjnej będą się kształtować następująco: 

 

Tabela 2. Szacunkowe zwiększone wydatki budżetowe w latach 2022-2031 w związku z podwyższeniem 

premii termomodernizacyjnej i remontowej o 10pp 
 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028 2029 2030 2031 2022-

2031 

Wydatki 

(mln zł) 
50,4 116,8 122,4 126,7 129,9 133,1 136,4 139,9 143,4 146,9 1 245,9 

 

 

Do oceny skutków finansowych projektowanych zmian w zakresie wprowadzenia maksymalnego wieku 

budynku, które mogą być objęte premią remontową, wykorzystano dane: 

 Banku Gospodarstwa Krajowego w zakresie liczby oraz wartości przyznanych w ramach 

Funduszu Termomodernizacji i Remontów premii remontowych w latach 2009-2021; 

 Głównego Urzędu Statystycznego w zakresie liczby budynków mieszkalnych wybudowanych 

w podziale na poszczególne lata. 

 

Tabela 3. Liczba premii remontowych przyznanych w ramach FTiR w latach 2009-2021 
 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 Razem 

Premie 

remontowe (szt.) 
65 520 657 658 313 741 691 687 779 584 589 537 626 7 447 

 

Według danych z Narodowego Spisu Powszechnego (NSP) 1966 w Polsce było ok. 447,6 tys. budynków 

wielorodzinnych wybudowanych przed 1961 r. Na tej podstawie oszacowano, że przez 13 lat 

funkcjonowania FTiR premią remontową objęto ok. 1,7% zasobu wybudowanego w tamtym okresie. Do 

obliczenia wydatków z tytułu objęcia premią remontową budynków wielorodzinnych wybudowanych 

przed 40 lub więcej latami przyjęto ten sam współczynnik (1,7%). Z ogółu zasobu budynków 

wielorodzinnych w Polsce, które będą spełniać kryterium wiekowe w kolejnych latach prognozy, 

określono liczbę tych budynków i przewidziano, że ich remonty będą rozłożone na kolejnych 13 lat. Ze 

względu na brak danych rocznych w GUS dot. budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach 1961-

1991 i ich liczba została oszacowana ekspercko. Do szacunku wykorzystano dane z NSP 2002 i NSP 2011 

w zakresie liczby budynków wielorodzinnych wybudowanych w poszczególnych okresach (1945-1970, 

1971-1978, 1979-1988, 1989-2002). Następnie dane roczne dot. liczby mieszkań oddanych do 

użytkowania pogrupowano w takie same przedziały czasowe jak dane z NSP w zakresie budynków 

mieszkalnych. W ten sposób otrzymano strukturę wiekową mieszkań z poszczególnych okresów, którą 

przeniesiono bezpośrednio na dane dot. budynków mieszkalnych i tym samym uzyskano szacunkową 

liczbę budynków wielorodzinnych wybudowanych w poszczególnych latach. 

 

Tabela 4. Przykładowy szacunek liczby budynków wielorodzinnych wybudowanych w latach 1971-1978. 

 

Liczba mieszkań 

oddanych do 

użytkowania (w tys.) 

Struktura (w %) 

Liczba 

budynków 

wielorodzinnych 

wg NSP 2011 

Struktura (w %) 

Szacunkowa 

liczba budynków 

wielorodzinnych 

Szacunkowa 

struktura (w %) 

1971-1978 1 969,7 100,0 46 646 100,0 46 646 100,0 

1978 283,6 14,4 b.d. b.d. 6 716 14,4 

1977 275,9 14,0 b.d. b.d. 6 534 14,0 

1976 273,2 13,9 b.d. b.d. 6 470 13,9 

1975 264,0 13,4 b.d. b.d. 6 252 13,4 

1974 249,8 12,7 b.d. b.d. 5 916 12,7 

1973 227,1 11,5 b.d. b.d. 5 378 11,5 

1972 205,5 10,4 b.d. b.d. 4 867 10,4 

1971 190,6 9,7 b.d. b.d. 4 514 9,7 

 

 

Przy obliczaniu wysokości przyznanych w latach 2022-2031 premii remontowych jako punkt wyjścia 

przyjęto przeciętną przyznaną premię remontową z FTiR w 2021 r. (59,7 tys. zł). Jej wysokość w 

kolejnych latach została powiększona o wskaźnik inflacji w wysokości 9,1% w 2022 r., 7,8% w 2023 r., 

4,8% w 2024 r., 3,5% w 2025r. oraz 2,5% w kolejnych latach. 

 

Tabela 5. Szczegółowy szacunek wpływu projektowanych zmian na wydatki z tytułu FTiR w latach 2022-

2031. 
 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 0-10 



liczba budynków 

wybudowana w latach 

1961-1981(szt.) 

0 61 122 122 122 122 122 122 122 122 122 1 160 

liczba budynków 

wybudowana w latach 

1982-1991 (szt.) 

0 3 14 21 28 34 41 48 53 58 64 364 

Wysokość przeciętnej 

premii (tys. zł) 
59,7 110,8 119,5 125,2 129,6 132,8 136,2 139,6 143,1 146,6 150,3 135,7 

Wskaźnik inflacji r/r x 109,1 107,8 104,8 103,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 102,5 - 
Liczba dodatkowych 

budynków objętych 

wsparciem 

0 64 136 143 150 156 163 170 175 180 186 1 524 

Koszt premii 

remontowej (mln zł) 
0,0 7,1 16,2 17,9 19,4 20,8 22,2 23,7 25,1 26,4 27,9 206,9 

 

 

Pozostałe działania opisane w projekcie będą finansowane ze środków przewidzianych w KPO. Wstępny 

(projekt KPO nie został dotychczas uzgodniony przez Komisję Europejską) podział kosztów wygląda 

następująco: 

 

Tablica 6. Koszty dofinansowania z KPO na realizację projektu B.1.1.2-2 (część grantowa), mln PLN 

 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 

Realizacja w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów 

Grant 

termomode

rnizacyjny 

12,0 12,0 12,0 12,0 12,0 60,0 

Grant 

MZG 
11,2 11,2 11,2 11,2 11,2 56,0 

Grant OZE 

– istniejące 

budynki 

36,0 36,0 36,0 36,0 36,0 180,0 

Realizacja w ramach Funduszu Dopłat 

Remonty 

lokali 

komunalny

ch 

19,3 19,3 19,3 19,3 19,3 46,5 

Grant OZE 

– nowe 

SBC 

2,0 2,0 2,0 2,0 2,0 10 

Razem 80,5 80,5 80,5 80,5 80,5 402,5 

 

Tablica 7. Efekty realizacji projektu B.1.1.2-2 (część grantowa), liczba mieszkań w budynkach poddanych 

inwestycjom 

 

 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 

Realizacja w ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów 

Grant 

termomode

rnizacyjny 

7650 7650 7650 7650 7650 38250 

Grant 

MZG 
2714 2714 2714 2714 2714 13570 

Grant OZE 

– istniejące 

budynki 

10800 10800 10800 10800 10800 54000 

Realizacja w ramach Funduszu Dopłat 

Remonty 

lokali 

komunalny

ch 

1354 1354 1354 1354 1354 6770 

Grant OZE 

– nowe 

SBC 

600 600 600 600 600 3000 

Razem 23118 23118 23118 23118 23118 115590 

 

 

Tablica 8. Koszty dofinansowania KPO na realizację projektu B.3.5.1. (część pożyczkowa), mln PLN 

 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 



Wysokość 

dofinansow

ania z KPO 

169,8 509,9 680,0 850,1 1190,2 3400,0 

 

 

Tablica 9. Efekty realizacji projektu B.3.5.1. (część pożyczkowa), liczba mieszkań w przedsięwzięciach 

zakwalifikowanych do dofinansowania (inwestycje rozpoczęte), mln PLN 

 2022 2023 2024 2025 2026 2022-2026 

Liczba 

mieszkań 
617 1853 2471 3089 4325 12355 

 

Szacunki zostały opracowane w ramach negocjacji z Komisją Europejską.  

 

Warto zaznaczyć, że co do zasady w ramach środków dostępnych z KPO, podatek VAT nie jest 

uwzględniany jako koszt kwalifikowany inwestycji. Tymczasem w ramach programów wsparcia 

termomodernizacji i remontów oraz programu wsparcia budownictwa mieszkaniowego VAT jest kosztem 

kwalifikowanym. Problem jest szczególnie istotny w przypadku samorządów gminnych realizujących 

mieszkania komunalne, gdyż konieczność zapłaty VAT znacznie obniża atrakcyjność instrumentu 

wsparcia. Dlatego w projekcie ustawy zawarto przepis, że koszty VAT są pokrywane z Funduszu Dopłat. 

Nie wpłynie to jednak na poziom wydatków budżetu państwa, gdyż koszty te zostaną poniesione w ramach 

aktualnie dostępnych środków Funduszu Dopłat (z zasilenia budżetowego lub tzw. Funduszu 

Covidowego). 

 

Zakłada się, że przewidywane rozwiązania (w szczególności dot. FTiR) nie wpłyną na konieczność 

zapewnienia BGK dodatkowych środków na obsługę nowych instrumentów wsparcia. W ostatnich latach 

spadała liczba wniosków o premie, w związku z tym BGK dysponuje rezerwą organizacyjną, która 

umożliwi sprawną obsługę programu. Warto przy tym dodać, że koszty zarządzania Funduszem są 

pokrywane ze środków uzyskiwanych w ramach lokowania okresowych wolnych środków Funduszu. W 

obliczu rosnących stóp procentowych, w najbliższych latach nie powinno zachodzić ryzyko braku środków 

na pokrycie działań operacyjnych BGK. W przypadku Funduszu Dopłat, proponowane zmiany mają 

mniejszy wpływ na liczbę obsługiwanych wniosków o wsparcie, w szczególności, że inwestycje w tym 

zakresie mają być rozłożone na kilka lat. Sytuacja będzie monitorowana, a odpowiednie decyzje będą 

podejmowane przez MRiT oraz MF w ramach procedury uzgadniania planów finansowych obu Funduszy. 

7. Wpływ na konkurencyjność gospodarki i przedsiębiorczość, w tym funkcjonowanie przedsiębiorców oraz na 

rodzinę, obywateli i gospodarstwa domowe  

Skutki 

Czas w latach od wejścia w życie zmian 0 1 2 3 5 10 Łącznie (0-10) 

W ujęciu 

pieniężnym 

(w mln zł,  

ceny stałe z 

…… r.) 

duże przedsiębiorstwa        

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw oraz 

samorządy gminne 

0 57,5 133 140,3 150,7 174,8 1452,8 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe 

       

(dodaj/usuń)        

W ujęciu 

niepieniężnym 

duże przedsiębiorstwa  

sektor mikro-, małych i 

średnich 

przedsiębiorstw oraz 

samorządy gminne 

Możliwość ubiegania się o zlecenia od gestorów mieszkaniowych na wykonanie prac 

termomodernizacyjnych i remontowych oraz zakup i montaż OZE (np. paneli 

fotowoltaicznych, pomp ciepła), możliwość uzyskania wyższego dofinansowania do 

remontów/termomodernizacji własnych zasobów mieszkaniowych (dot. m.in. wspólnot 

mieszkaniowych, spółdzielni mieszkaniowych, samorządów gminnych). 

rodzina, obywatele oraz 

gospodarstwa domowe, 

osoby starsze i 

niepełnosprawne  

Przewiduje się pozytywny wpływ proponowanych regulacji na rodziny, obywateli 

i gospodarstwa domowe, w tym gospodarstwa, w których skład wchodzą seniorzy 

i osoby z niepełnosprawnościami. Związane jest to ze zwiększeniem dostępności 

środków służących podwyższeniu standardu zamieszkania oraz zwiększeniu liczby 

dostępnych mieszkań spełniających współczesne standardy techniczne.  

Zmniejszenie zapotrzebowania na energię związaną z ogrzewaniem mieszkań pozwoli na 
złagodzenie wpływu przewidywanych wzrostów cen energii pochodzącej ze źródeł 

nieodnawialnych. Skutkiem będzie także zwiększenie dostępności mieszkań dla osób 

o niskich i średnich dochodach. 

(dodaj/usuń)  

Niemierzalne (dodaj/usuń)  



(dodaj/usuń)  

Dodatkowe informacje, 

w tym wskazanie 

źródeł danych i 

przyjętych do obliczeń 

założeń  

Przedstawione w tabeli skutki w ujęciu pieniężnym opierają się na źródłach, szacunkach i obliczeniach 

przedstawionych w pkt 6 OSR (wpływ w ujęciu pieniężnym dotyczy sektora mikro-, małych i średnich 

przedsiębiorstw). 

 

 

 

8.  Zmiana obciążeń regulacyjnych (w tym obowiązków informacyjnych) wynikających z projektu 

☒ nie dotyczy 

Wprowadzane są obciążenia poza bezwzględnie 

wymaganymi przez UE (szczegóły w odwróconej tabeli 

zgodności). 

☐ tak 

☐ nie 

☒ nie dotyczy 

☐ zmniejszenie liczby dokumentów  

☐ zmniejszenie liczby procedur 

☐ skrócenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

☐ zwiększenie liczby dokumentów 

☐ zwiększenie liczby procedur 

☐ wydłużenie czasu na załatwienie sprawy 

☐ inne: … 

 

Wprowadzane obciążenia są przystosowane do ich 

elektronizacji.  
☐ tak 

☐ nie 

☐ nie dotyczy 

 

Komentarz: W odniesieniu do premii termomodernizacyjnej, remontowej i kompensacyjnej, w tym z grantem 

termomodernizacyjnym, zostanie utrzymana dotychczasowa procedura. Wnioski o udzielenie dofinansowania samorządowych 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych, grantu OZE i grantu MZG będą składane bezpośrednio do BGK 

(z pominięciem składania wniosku do współpracującego banku komercyjnego). 

9. Wpływ na rynek pracy  

Zwiększenie wsparcia na realizację termomodernizacji i remontów zasobów mieszkaniowych będzie miało pozytywny wpływ 

na rynek pracy poprzez stworzenie warunków do rozwoju działalności w branży producentów materiałów budowlanych oraz 

w budownictwie. Ze względu na specyfikę prac termomodernizacyjnych i remontowych dodatkowe zamówienia powinny trafić 

do sektora mikro-, małych i średnich przedsiębiorstw, które nie uczestniczą w realizacji np. dużych przedsięwzięć 

infrastrukturalnych.  

10. Wpływ na pozostałe obszary 

 

☒ środowisko naturalne 

☒ sytuacja i rozwój regionalny 

☐ sądy powszechne, administracyjne 

lub wojskowe 

 

☐ demografia 

☐ mienie państwowe 

☐ inne: … 

 

☐ informatyzacja 

☒ zdrowie 

Omówienie wpływu 

Środowisko naturalne 

Wprowadzane zmiany będą miały wpływ na zwiększenie efektywności energetycznej w sektorze 

gospodarstw domowych. Zmniejszenie zużycia energii cieplnej będzie prowadzić do zmniejszenia 

zapotrzebowania na paliwa kopalne. Priorytet dla wymiany/modernizacji źródeł ciepła lub podłączania 

do scentralizowanych sieci ciepłowniczych dodatkowo będzie miał pozytywny wpływ na ilość 

generowanych do atmosfery zanieczyszczeń i ograniczenie zjawiska smogu.  

 

Sytuacja i rozwój regionalny 

Projektowane rozwiązania przyczynią się do poprawy warunków mieszkaniowych społeczności 

lokalnych. Zapewnią również rozszerzenie portfela zamówień lokalnych firm budowlanych. 

 

Zdrowie 

Komfort cieplny w budynkach poddanych termomodernizacji zwiększy się, co ma pozytywny wpływ na 

zdrowie mieszkańców, szczególnie w okresie grzewczym. Pozytywny wpływ na zdrowie ogółu 

mieszkańców danego obszaru będzie miało ponadto ograniczenie zjawiska smogu.  

 

Sytuacja osób niepełnosprawnych oraz osób starszych 

Osoby starsze i niepełnosprawne, jako grupy szczególnie narażone na ubóstwo energetyczne, będą 

beneficjentami projektowanych rozwiązań ze względu na zwiększenie komfortu cieplnego (co wpływa 

pozytywnie na zdrowie) oraz zmniejszenie opłat za ogrzewanie i podgrzewanie ciepłej wody. Opłaty te 



stanowią znaczny udział w budżetach osób starszych i niepełnosprawnych. 

11. Planowane wykonanie przepisów aktu prawnego 

Przepisy ustawy wejdą w życie w III kwartale 2022 r. 

12.  W jaki sposób i kiedy nastąpi ewaluacja efektów projektu oraz jakie mierniki zostaną zastosowane? 

Proponowane zmiany służą realizacji działań w ramach Krajowego Planu Odbudowy i Zwiększania Odporności, wobec którego 

wprowadzono tzw. kamienie milowe i wskaźniki, które będą służyć monitorowaniu realizacji zaprojektowanych działań. Dla 

działania B.1.1.2-2 wskaźnikiem jest liczba mieszkań (w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych i wielorodzinnych), które 

zostaną poddane termomodernizacji i w których zostanie wymienione źródło ciepła na niskoemisyjne – planuje się, że do 2026 r. 

będzie to 700.390 mieszkań (całościowy cel dla działania pn. „Czyste powietrze”). Instrumenty wsparcia finansowane z FTiR 

i FD będą stanowiły jedynie część planowanych efektów, odpowiadającą za 115 590 lokali mieszkalnych w budynkach 

poddanych poprawie efektywności energetycznej. 

 

Dla działania B.3.5. jako wskaźnik planowane jest zakwalifikowanie do wsparcia do 2026 r. 12.335 mieszkań w budynkach 

o wysokiej charakterystyce energetycznej dla osób o niskich i średnich dochodach. 

13.  Załączniki (istotne dokumenty źródłowe, badania, analizy itp.)  

 


