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PROGRAM PREZENTACJI
Poruszane zagadnienia:

- JAKI JEST AKTUALNY POZIOM AMBICJI WSPÓLNOT I SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE 

TERMOMODERNIZACJI?

- PRAKTYCZNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z PRZYGOTOWANIEM INWESTORA DO 

INWESTYCJI

- AUDYTY A CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE



Poziom ambicji 

efektywności 

energetycznej

JAKI JEST AKTUALNY POZIOM AMBICJI WSPÓLNOT I

SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI?

- realizacja termomodernizacji w wymaganym przez BGK poziomie oszczędności energii 

(25% w przypadku audytów energetycznych; 10% w przypadku audytów remontowych 

oraz modernizacji jedynie instalacji c.o. bez termoizolacji przegród zewnętrznych,

- realizacja prac termomodernizacyjnych przez Inwestora wg klucza potrzeb (np. potrzeba 

remontu odpadającej elewacja, przeciekającego dachu, niesprawne źródło ciepła), a nie 

wg klucza efektywności energetycznej, 

- brak korzystania z dodatkowej 5% premii termomodernizacyjnej na odnawialne źródła 

energii (np. fotowoltaiki) pomimo opłacalności w wielu przypadkach takiego rozwiązania,

- stosowanie rozwiązań sprawdzonych, szablonowych (np. montaż kotłów gazowych, 

ocieplenie warstwą styropianu budynków tylko w zakresie spełnienie WT 2021,

- Realizacja działań modernizacyjnych w sposób blokujący realizację kolejnych 

przedsięwzięć – etapowanie inwestycji (np. remont dachu bez montażu instalacji 

fotowoltaicznej; tynkowanie ścian zewnętrznych w budynkach gdzie jest możliwa 

termomodernizacja itp.),



Poziom ambicji 

efektywności 

energetycznej

JAKI JEST AKTUALNY POZIOM AMBICJI WSPÓLNOT I

SPÓŁDZIELNI W ZAKRESIE TERMOMODERNIZACJI?

- rzadkie sięganie przez Inwestorów po rozwiązania ambitne (np. zastosowanie pomp 

ciepła),

- sięganie przez Inwestorów po źródła finansowania sprawdzone, o małej pracochłonności 

przygotowania niezbędnej dokumentacji oraz szybkiej decyzji w przyznawaniu 

dofinansowania,

- traktowanie dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki (audyty, projekty, wniosek) 

jako „zbędne”, „wyrzucone pieniądze”,

- zbyt mała skuteczność prób negocjacji z konserwatorem zabytków zakresu 

termomodernizacji budynków zabytkowych,

- brak praktykowania „problematycznych” dla Inwestorów przedsięwzięć (wymiana okien 

zewnętrznych w mieszkaniach, montaż instalacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, 

montażu źródeł ciepła w poszczególnych mieszkaniach).
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PRAKTYCZNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z

PRZYGOTOWANIEM INWESTORA DO INWESTYCJI

PRZYGOTO

WANIE DO 

INWESTCJI

Nie są wymagane uprawnienia do sporządzania audytów energetycznych i przynależność do 

stowarzyszeń audytorów!!

Modele sporządzenia dokumentacji niezbędnej do aplikowania o środki finansowe

Model I - Audytor niezależny od projektantów:

- Zagrożenia: zła współpraca z projektantami (różne koszty przedsięwzięć, różny zakres przedsięwzięć, 

różne rozwiązania techniczne, utrudniony przepływ informacji); 

- Korzyści: audytor działa niezależnie od projektantów (brak presji ze strony projektantów, 

różnorodność podejścia do tematu, potencjalnie ambitniejszy zakres termomodernizacji).



PRAKTYCZNE ASPEKTY ZWIĄZANE Z

PRZYGOTOWANIEM INWESTORA DO INWESTYCJI

PRZYGOTO

WANIE DO 

INWESTCJI

Model II - Audytor związany z firmą projektową:

- Zagrożenia: optymalizacja ograniczona do rozwiązań standardowych, techologie narzucone przez 

firmę budowlaną współpracującą z projektantem,

- Korzyści: szybka wymiana informacji, spójność rozwiązań i dokumentów, możliwość szybkiej 

modyfikacji audytu i projektu w przypadku zmiany koncepcji przez inwestora.

Model III – audytor wykonuje audyt i współpracuje na etapie jego tworzenia z projektantem (model 

rekomendowany).



AUDYTY A CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE

AUDYTY A 

CHARAKTERYSTYKI 

ENERGETYCZNE



AUDYTY A CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNE

AUDYTY A 

CHARAKTERYSTYKI 

ENERGETYCZNE

Szanse wynikające ze sporządzania charakterystyk energetycznych:

- Charakterystyki energetyczne w różnych latach można porównywać z sobą,

- Charakterystyki mają ściśle określoną formę,

- W zaleceniach charakterystyki istnieje możliwość wypełnienia pól z rekomendacjami dotyczącymi 

pogłębienia działań termomodernizacyjnych w budynku.
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