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Plan prezentacji

⌂ Propozycje wymagań technicznych dla termomodernizowanych 

budynków jednorodzinnych, Szymon Firl ąg (BPIE)

⌂ Propozycje zmian w Ustawie o wspieraniu termomodernizacji i 

remontów, Dariusz Koc (KAPE)

@BPIE_eu 



Wymagania techniczne dla termomodernizowanych 
budynków jednorodzinnych

Założenia dla wymagań:

⌂ Wprowadzenie klas, kategorii termomodernizacji i powiązania z nimi 

stopnia dofinansowania – promocja kompleksowej, głębokiej 

termomodernizacji

⌂ Ewolucja wymagań obowiązujących w programie NFOŚiGW „Ryś”

@BPIE_eu 

⌂ Skorzystanie z doświadczeń programów Nová zelená úsporám –

Czechy i KfW Energieeffizient Sanieren - Niemcy

⌂ Stworzenie prostego systemu określania klasy termomodernizacji, 

efektu termomodernizacji

Dwie propozycje: System „ekspercki” lub Ewolucja Ry sia



System ekspercki

⌂ Bilans energetyczny istniejących budynków jednorodzinnych jest 

zbliżony,

⌂ Proste określenie możliwej wielkości dofinansowania nawet przez 

osoby nie posiadające specjalistycznej wiedzy technicznej – odejmują 

punkty za poszczególne usprawnienia,

⌂ Możliwości wyboru usprawnień i tworzenia z nich indywidualnego 

@BPIE_eu 

⌂ Możliwości wyboru usprawnień i tworzenia z nich indywidualnego 

zakresu modernizacji,

⌂ Przyporządkowanie każdemu usprawnieniu liczby odejmowanych 

punktów,

⌂ Możliwość łatwej modyfikacji systemu poprzez dodawanie nowych 

usprawnień, zmienianie ilości przyporządkowanych punktów.



System ekspercki

Klasa Przykładowy 
poziom 

dofinansowania

Wymagane 
procentowe 

zmniejszenie ilości 
punktów w 

stosunku do stanu 
istniejącego

Przykładowa ilość 
koniecznych do odjęcia 
punktów dla budynku 

niespełniającego żadnych 
wymagań minimalnych, 

135 punktów
A 40% 60% - 81
B 30% 45% - 61
C 20% 30% - 41

@BPIE_eu 

Istniejącemu budynkowi jednorodzinnemu , który nie został poddany 

żadnej modernizacji jest przyporządkowana liczba punktów równa 135.

Podczas oceny stanu istniejącego budynku możliwe jest odjęcie punktów w 

przypadku, gdy przegrody lub instalacje zostały zmodernizowane i 

spełniają wymagania minimalne. 

C 20% 30% - 41



System ekspercki

Wymagania minimalne izolacyjności cieplnej dla przegród wraz z ilością 

przyporządkowanych punktów

Przegroda Minimalne wymagania 
dotyczące współczynnika 

przenikania ciepła

Odejmowane 
punkty

Ściany zewnętrzne U ≤ 0.30 W/(m2·K) - 20
Dach / stropodach nad U ≤ 0.30 W/(m2·K) - 8

@BPIE_eu 

Dach / stropodach nad 
ogrzewanymi pomieszczeniami 

U ≤ 0.30 W/(m2·K) - 8

Podłoga na gruncie / stropu 
nad nieogrzewaną piwnicą 

U ≤ 0.60 W/(m2·K) - 4

Okna U ≤ 1.60 W/(m2·K) - 6
Drzwi zewnętrzne, bramy 

garażowe
U ≤ 1.70 W/(m2·K) - 1



System ekspercki - usprawnienia
Usprawnienie Współczynnika 

przenikania ciepła
Punkty

Ocieplenie ścian zewnętrznych U ≤ 0.20 W/(m2·K)
U ≤ 0.15 W/(m2·K)

- 23
- 25

Ocieplenie dachu / stropodachu 
nad ogrzewanymi 
pomieszczeniami 

U ≤ 0.15 W/(m2·K)
U ≤ 0.10 W/(m2·K)

- 12
- 13

Ocieplenie podłogi na gruncie / 
stropu nad nieogrzewaną 

U ≤ 0.30 W/(m2·K)
U ≤ 0.20 W/(m2·K)

- 6
- 7

@BPIE_eu 

stropu nad nieogrzewaną 
piwnicą 

U ≤ 0.20 W/(m ·K) - 7

Wymiana okien U ≤ 0.90 W/(m2·K)
U ≤ 0.75 W/(m2·K)

- 10
- 11

Wymiana drzwi zewnętrznych, 
bramy garażowej 

U ≤ 1.10 W/(m2·K) - 1



System ekspercki - usprawnienia
Przegroda Wymagania Punkty

Instalacja wentylacji 
mechanicznej nawiewno-

wywiewnej z odzyskiem ciepła

- sprawność odzysku ciepła: η ≥ 85% 
- współczynnik nakładu energii elektrycznej: ≤ 0,50 Wh/m3

- szczelność powietrzna n50: ≤ 2,0 1/h

- 14

Wentylacja hybrydowa - automatyczna regulacja wydajności wentylacji na 
podstawie pomiary wilgotnością względnej, stężenia CO2
lub inne,
- współczynnik nakładu energii elektrycznej: ≤ 0,06 Wh/m3

- 4

Modernizacja instalacji c.o. - izolacja termiczna rurociągów i armatury spełnia 
wymagania Warunków Technicznych, 
- zawory wraz z głowicami termostatycznymi,
- wyrównanie hydrauliczne

- 6

@BPIE_eu 

- wyrównanie hydrauliczne

Wymiana źródła ciepła - nowe źródło ciepła spełniające wymagania szczegółowe 
(Program Ryś),

- 14

Zmodernizowana instalacja 
c.w.u. 

- izolacja termiczna rurociągów i armatury spełnia 
wymagania Warunków Technicznych, 
- zaizolowany podgrzewacz c.w.u.,
- ograniczniki wypływu (perlatory) na wszystkich bateriach 
czerpalnych ≤ 8 l/min,

- 5

Montaż kolektorów 
słonecznych

- kolektory słoneczne do podgrzewu c.w.u. - 5



Ewolucja Rysia

⌂ Uzależnienie wielkości dofinansowania o skali oszczędności energii 

końcowej – czytelna promocja działań takich jak kompleksowa, głęboka 

termomodernizacja,

⌂ Proste określenie wielkości zaoszczędzonej energii końcowej –

skorzystanie z metodyki audytowej (określania oszczędności dla 

@BPIE_eu 

poszczególnych usprawnień), bez konieczności sporządzania 

charakterystyki energetycznej budynku,  

⌂ Modyfikacja istniejących wymagań i narzędzi do oceny realizacji 

przedsięwzięcia (Wzór Oceny 1),

⌂ Większa dowolność w doborze przedsięwzięć modernizacyjnych.



Ewolucja Rysia

Zmniejszenie 

zużycia energii

(kWh/m
2
/rok)

Maksymalny 

koszt 

kwalifikowany

(zł)

Zmniejszenie 

zużycia energii

(kWh/m
2
/rok)

Maksymalny 

koszt 

kwalifikowany

(zł)

Ściany zewnętrzne proszę wybrać #N/D! proszę wybrać #N/D! #N/D! 0 proszę wybrać ??? #N/D! ???

Dach / stropodach proszę wybrać #N/D! proszę wybrać #N/D! #N/D! 0 proszę wybrać ??? #N/D! ???

Podłoga / strop nad piwnicą proszę wybrać #N/D! proszę wybrać #N/D! #N/D! 0 proszę wybrać ??? #N/D! ???

Stolarka okienna i drzwiowa proszę wybrać #N/D! proszę wybrać #N/D! #N/D! 0 proszę wybrać ??? #N/D! ???

Instalacja wentylacji grawitacyjna #N/D! grawitacyjna #N/D! #N/D! 0 proszę wybrać ??? #N/D! ???

Instalacja c.o. i c.w.u. izolacja przewodów i termostaty #N/D! izolacja przewodów i termostaty #N/D! #N/D! 0 proszę wybrać #N/D! #N/D! ???

źródło ciepła proszę wybrać #N/D! proszę wybrać #N/D! #N/D! 0 proszę wybrać #N/D! #N/D! ???

#N/D! #N/D! #N/D! 0 #N/D! #N/D! 0

#N/D! #N/D! #N/D! #N/D! #N/D!

Straty ciepła przez elementy budynku i 

sprawność instalacji

(kWh/m
2
/rok)

III. Uproszczone obliczenie zapotrzebowania na energię końcową i kosztu

STAN PRZED TERMOMODERNIZACJĄ

ELEMENTY BUDYNKU

STAN PO TERMOMODERNIZACJI - PEŁEN ZALECANY ZAKRES STAN PO TERMOMODERNIZACJI - WYBRANY ZAKRES
WYBÓR 

ELEMENTÓW 

DO REALIZACJI

Straty ciepła przez elementy budynku i 

sprawność instalacji

(kWh/m
2
/rok)

Zapotrzebowanie jednostkowe budynku na energię końcową 

do ogrzewania i wentylacji (kWh/m
2
/rok)

Zapotrzebowanie całkowite budynku na energię końcową do 

ogrzewania i wentylacji (kWh/rok)

Straty ciepła przez elementy budynku i 

sprawność instalacji

(kWh/m
2
/rok)

@BPIE_eu 

Zaproponowana metodyka będzie bazowała na „Wzorze Oceny 1” przygotowanym na potrzeby programu 

Ryś oraz na „Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 3 września 2015 r. zmieniające 

rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu 

remontowego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia termo 

modernizacyjnego”.

Orientacyjna roczna oszczędność (zł/rok): #N/D! Orientacyjna roczna oszczędność (zł/rok): #N/D!

Efektywność kosztowa (zł/GJ/rok): #N/D! Efektywność kosztowa (zł/GJ/rok): #N/D!

Liczba błędów w Ocenie 1: 40

Uwaga:  Powyższy kalkulator ma za zadanie jedynie uproszczone obliczenie efektu ekologicznego na potrzeby programu priorytetowego "Ryś". W rzeczywistości mogą wystąpić rozbieżności w podanym efekcie ekologicznym. 

ogrzewania i wentylacji (kWh/rok)



Ewolucja Rysia

Wielkość dofinansowania uzależniono o skali redukcji „zapotrzebowania” 

na energię końcową do ogrzewania i przygotowania ciepłej wody 

użytkowej.

Klasa Przykładowy poziom 
dofinansowania

Zmniejszenie zapotrzebowania na 
energię końcową do c.o. i c.w.u.

A 40% 60%

@BPIE_eu 

A 40% 60%
B 30% 45%
C 20% 30%

W obliczenia nie uwzględnia się zysków ciepła od słońca i wewnętrznych



Propozycje zmian w Ustawie o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów 

Przyjęte założenia:

⌂ Dofinansowywane powinny być przedsięwzięcia opłacalne z punktu 

widzenia Państwa a nieopłacalne z punktu widzenia inwestora

⌂ System powinien zachęcać do kompleksowej, głębokiej 

termomodernizacji

@BPIE_eu 

⌂ Lepsze dostosowanie do budynków użyteczności publicznej –

uwzględnienie nie tylko ciepła

⌂ Promowanie lepszych rozwiązań niż wymagane



Wysoko ść premii termomodernizacyjnej
1. Wysokość premii termomodernizacyjnej stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu zaciągniętego na 

realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego, z zastrzeżeniem ust. 2.

2. Wysokość premii termomodernizacyjnej nie może wynosić więcej niż:

1) 16% kosztów poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego i

2) dwukrotność przewidywanych rocznych oszczędności kosztów energii, ustalonych na podstawie 

audytu energetycznego
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Zmniejszenie zapotrzebowania na energię



Wysoko ść premii - propozycja

⌂ Zmniejszenie zapotrzebowania na energię od 15% do 60% - na 

istniejących zasadach

⌂ Zmniejszenie zapotrzebowania na energi ę o 60% - 20% kosztów 

poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

⌂ Zmniejszenie zapotrzebowania na energi ę o 90% - 50% kosztów 

@BPIE_eu 

poniesionych na realizację przedsięwzięcia termomodernizacyjnego 

⌂ Zmniejszenie zapotrzebowania na energię pomiędzy 60% a 90% -

wielkość premii zmienia się liniowo o 1% wraz zew wzrostem 

zmniejszenia zapotrzebowania o 1%



Zmniejszenie zapotrzebowania na energi ę

⌂ w budynkach, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy — co 

najmniej o 10% 

⌂ w budynkach, w których po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu 

grzewczego — co najmniej o 15%,

⌂ w pozostałych budynkach — co najmniej o 25%

Propozycja zmian

@BPIE_eu 

Propozycja zmian

⌂ w budynkach zabytkowych, już ocieplonych lub w przypadku gdy ocieplenia nie 

jest możliwe, w których modernizuje się wyłącznie system grzewczy — co 

najmniej o 15% 

⌂ w budynkach, w których przeprowadzono modernizację systemu grzewczego 

nie później niż 20 lat temu — co najmniej o 25%,

⌂ w pozostałych budynkach — co najmniej o 35%



Wymagania dotycz ące izolacyjno ści cieplnej

Okres
Rozporzą-

dzenie

Ściany 
zewnętrzne

Dach
Strop nad 

nieogrzewaną 
piwnicą

Okna i 
drzwi

U, W/m2K
2014-
2016

Dz.U. 2013 
poz. 926 

0,25 0,20 0,25 1,3-1,5

2017-
2020

0,23 0,18 0,25 1,1-1,3

od 2021 0,20 0,15 0,25 0,9-1,1

@BPIE_eu 

od 2021 0,20 0,15 0,25 0,9-1,1

Wprowadzenie przepisu obligującego do spełnienia wymagań 

WT2021 dla budynków po termomodernizacji



Dziękuję za uwagę 

Szymon Firl ąg

Wymagania techniczne i mo żliwo ści wsparcia 
dla termomodernizowanych budynków 
Centrum Zielna Warszawa, 8 czerwca 2016

Szymon.firlag@bpie.eu
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