
                              
                                                                                          

 

 
Warsztaty  

Ewolucja mechanizmów wsparcia termomodernizacji budynków w 
Polsce 

 
18.01.2016 

 
Centrum Konferencyjne Zielna, ul. Zielna 37, Warszawa, Polska (niedaleko stacji metra 

Świętokrzyska), wejście od ulicy Bagno,sala Warszawa + Berlin 

 
Zapewniamy tłumaczenie EN<>PL. 
Rejestracja 
 

Moderator: dr Andrzej Kassenberg (Instytutu na rzecz ekorozwoju) 

10.30     Rejestracja gości 

10.45     Powitanie, Oliver Rapf (BPIE) 

10.55     Budynki a jakość powietrza w Polsce, Andrzej Guła (Instytutu Ekonomii Środowiska) 
 
11.10     Dostępne środki na termomodernizację budynków i ich dystrybucja, Szymon Firląg (BPIE) 
 
11.25    Wyniki działania czeskiego system wsparcia termomodernizacji budynków „Nová zelená 
úsporám” – dostępne środki, rezultaty, Petr Holub (Chance for Buildings) 
          
11.45    Przerwa kawowa 
 
12.00    Praca w grupach tematycznych 

 Wykorzystanie funduszy europejskich dla wsparcia procesu głębokiej termomodernizacji – 
możliwe usprawnienia, uszczegółowienie wymagań. 

 Termomodernizacja a redukcja emisji zanieczyszczeń – jak sformułować kryteria, 
zagwarantować wysoką efektywność. 

 Nowe mechanizmy wsparcia termomodernizacji budynków jednorodzinnych – adaptacja 
istniejących programów, wymagania techniczne, środki. 

 Fundusz termomodernizacji i remontów – analiza istniejących aktów prawnych, możliwe 
zmiany, audyt energetyczny dla budynku jednorodzinnego. 

 
12.30    Prezentacja wyników prac 
 
12.45    Panel dyskusyjny 
 
13.15    Podsumowanie, plan przyszłych działań 
 
13.30    Lunch 
 
14:00    Koniec 
  

https://docs.google.com/forms/d/1eRFv3DOwsORzwHPfDOwEbL8unjuYLYWzIEKMAzICiJQ/viewform?usp=send_form


                              
                                                                                          

 
Workshop 

Evolution of financing mechanisms 
supporting building renovation in Poland  

 
18th of January 2016 

 
Zielna Conference Center, Zielna 37, Warsaw, Poland (near the metro station Świętokrzyska) entrance 

form Bagno street, room Berlin+Warszawa 
 

 
Interpretation to and from English 
Please register at the following link.  
 
Moderator: Dr Andrzej Kassenberg (Institute for Sustainable Development) 
 

10.30     Registration of guests 

10.45     Welcome, Oliver Rapf (BPIE) 

10.55     Buildings and air quality in Poland, Andrzej Guła (Institute of Environmental Economics) 
 
11.10     Available funds for building renovation and their distribution, Szymon Firląg (BPIE) 
 
11.25    The experience from the operation of the Czech system of renovation support „Nová zelená 
úsporám” – available funds, results, Petr Holub (Chance for Buildings) 
          
11.45    Coffee break 
 
12.00    Work in thematic groups 

 The use of European funds to support the deep renovation process – possible improvements, 
detailing of requirements. 

 Renovation and reduction of emissions – how to formulate criteria and ensure high efficiency. 
New mechanisms supporting the renovation of single-family buildings – adaptation of 
existing programmes, technical requirements, funds. 

 Thermo-renovation and repair fund – analysis of existing legislation, possible changes, energy 
audit for single-family buildings. 

 
12.30    Feedback from the group work 
 
12.45    Panel discussion 
 
13.15    Summary, future plans 
 
13.30    Lunch 
 
14:00    End 

https://docs.google.com/forms/d/1eRFv3DOwsORzwHPfDOwEbL8unjuYLYWzIEKMAzICiJQ/viewform?usp=send_form

