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Niniejszy raport został sporządzony przez Polskie Stowarzyszenie 
Budownictwa Ekologicznego PLGBC ze wsparciem Europe Regional 
Network (World Green Building Council). Jego celem jest pomoc podmio-
tom zainteresowanym wdrażaniem pilotażowej wersji energooszczędnej 
hipoteki na rynku europejskim, w zrozumieniu i poruszaniu się w gąszczu 
aspektów technicznych i prawnych, jak i oddziaływania na środowisko 
budynków w Polsce. Raport przygotowano jako część projektu „Energy 
Efficient Mortgages Plan” finansowanego w ramach unijnego programu 
Horizon 2020.
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www.energyefficientmortgages.eu
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o projekcie EeMAP w Polsce prosimy o kontakt:

Alicja Kuczera – akuczera@plgbc.org.pl
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O PLGBC

Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Eko-
logicznego (PLGBC – Polish Green Building 
Council) jest organizacją pozarządową non-
-profit, mającą na celu wspieranie sektora 
budownictwa w Polsce, poprzez promowanie 
i wdrażanie zasady potrójnej odpowiedzial-
ności: środowiskowej, socjalnej i ekonomicz-
nej. Naszym dążeniem jest rozwijanie procesu 
projektowania, budowania i użytkowania 
budynków o elementy zrównoważonego roz-
woju tak, aby przyniosło to korzyść zarówno 
ich mieszkańcom, środowisku, jak i wszystkim 
uczestnikom procesu budowlanego. 

http://www.energyefficientmortgages.eu
http://www.plgbc.org.pl
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Podział budynków mieszkalnych: rok budowy oraz EK - wskaźnik zużycia energii końcowej, kWh/(m2rok)

W PR O WA DZ E N I E

W niniejszym raporcie przedstawiono aktualny stan zasobów budowlanych oraz 
problemy związane z termomodernizacją sektora mieszkaniowego w Polsce, 
uwzględniając przykłady dostępnego wsparcia finansowego. Omówiono w nim 
bariery oraz możliwości w zakresie wdrażania na polskim rynku produktów zwanych 
dalej energooszczędnymi hipotekami.

W Polsce, sektor budownictwa mieszkaniowego charakteryzuje się jednymi 
z najwyższych w UE wskaźników zużycia energii i emisji CO2 (powyżej 110 kg/m2 

powierzchni użytkowej) [1]. Wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków w Polsce zostały podwyższone w 2009 roku, gdy wprowadzono posta-
nowienia pierwszej dyrektywy EPBD z 2002 roku. W 2014 roku w Rozporządzeniu  
Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpo-
wiadać budynki i ich usytuowanie, wprowadzono nowe wymagania dotyczące 
charakterystyki energetycznej budynków, których zaostrzenie zaplanowano 
kolejno w roku 2017 i 2021. Wymagania te określają: 

a)  maksymalne wskaźniki zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną 
na potrzeby ogrzewania, wentylacji, klimatyzacji, ciepłej wody użytkowej dla 
wszystkich typów budynków, a w przypadku budynków niemieszkalnych, 
dodatkowo na potrzeby oświetlenia. Wskaźniki są odniesione do powierzchni 
ogrzewanej lub chłodzonej budynku;

b)  maksymalne wartości współczynników przenikania ciepła U.

Dla budynków nowych powinny być spełnione obydwa warunki, a dla moderni-
zowanych jedynie warunek drugi. 

Zapisane wymagania dla budynków poddawanych termomodernizacji można 
uzyskać poprzez zastosowanie dodatkowej izolacji wszystkich zewnętrznych 
przegród budowlanych oraz wymianę okien na nowe o lepszej izolacyjności cieplnej. 
W celu osiągnięcia wymaganych wskaźników zużycia energii w nowo wznoszonych 
budynkach konieczne jest zastosowanie odnawialnych źródeł energii (OZE). 

Takie technologie są w Polsce nadal dość kosztowne, więc właściciele domów 
zazwyczaj muszą zaciągać kredyty, aby sfinansować te inwestycje.

KRAJOWE ZASOBY BUDOWLANE

Według danych przedstawionych w uchwale [2] w Polsce jest ok. 5,5 mln budyn-
ków mieszkalnych (w tym ok. 5 mln jednorodzinnych), a liczba mieszkań to ok. 
13 mln. Ponad 80% z nich to budynki wybudowane przed rokiem 2003, gdy 
obowiązywały niskie normatywne wymagania ochrony cieplnej odnoszące się 
do stanu izolacji cieplnej obudowy budynku. Takie budynki charakteryzują się 
wysokimi współczynnikami przenikania ciepła (obliczanymi zgodnie z normą PN-EN 
ISO 6946), dla ścian zewnętrznych w zakresie 0,7-1,42 W/(m2K) i dla okien (2,0-
-2,6 W/(m2K)). Dla takich budynków wskaźnik rocznego zapotrzebowania na energię 
końcową (odniesiony do powierzchni ogrzewanej) wynosi EK>120 kWh/(m2rok). 
Można zatem oszacować, że wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej wynosi 
EP>145 kWh/(m2rok). 

W budynkach nowo wznoszonych i modernizowanych dopuszczalne współ-
czynniki przenikania ciepła wynoszą: dla ścian zewnętrznych 0,23, a dla okien 
1,0 W/(m2K). Maksymalny dopuszczalny wskaźnik nieodnawialnej energii pier-
wotnej na cele ogrzewania, wentylacji i ciepłej wody użytkowej dla budynków 
jednorodzinnych wynosi 95, a dla wielorodzinnych 85 kWh/(m2rok) (według 
Rozporządzenia w sprawie warunków technicznych jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie Dz.U. 2015, poz.1422). Należy dodatkowo zauważyć, 
że budynków charakteryzujących się wskaźnikiem EK>200 kWh/(m2rok) 
w całym zasobie mieszkaniowym jest ok. 60%. To oznacza, że ponad połowa 
budynków zużywa 3 razy więcej energii, niż powinny zużywać budynki nowe.

Poniższy wykres przedstawia strukturę wiekową zasobów mieszkaniowych 
w Polsce wraz z oszacowanymi wartościami wskaźnika zużycia energii końcowej [2].
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Wydatki na ogrzewanie są istotną częścią rachunku za energię w polskich domostwach. 
Instalacje grzewcze w budynkach mieszkalnych są zasilane głównie przez sieci 
ciepłownicze (41%), źródła ciepła opalane paliwem stałym, głównie węglem (47%), 
a tylko kilka procent (9%) jest zasilane przez kotły gazowe. Ciepła woda użytkowa 
dostarczana jest w 30% przez sieci ciepłownicze, w 18% przygotowywana jest przy 
zastosowaniu kotłów węglowych, w 22% w urządzeniach elektrycznych, a w 26% 
w urządzeniach opalanych gazem [3]. 

Często budynki i instalacje grzewcze nie są modernizowane. Standard energetyczny 
72% budynków jednorodzinnych jest niski, są one słabo izolowane lub w ogóle 
nieizolowane [4]. 70% budynków jednorodzinnych jest ogrzewanych za pomocą 
indywidualnych kotłów opalanych tanim, niskiej jakości węglem, co może wiązać 
się z ubóstwem energetycznym właścicieli budynków. Dlatego największy poten-
cjał termomodernizacyjny tkwi właśnie w tym sektorze budowlanym (domów 
jednorodzinnych).

Wydatki na energię

Wydatki na energię w polskich gospodarstwach domowych w latach 2014-2016 
stanowiły ok. 11% wszystkich wydatków. W poprzednich latach zanotowano wzrost 
od 9,7% w roku 2000, do ok. 12% w 2013 roku [5]. Odsetek gospodarstw domowych, 
które nie są w stanie utrzymać odpowiedniego komfortu cieplnego wewnątrz domu 
wynosi 20-30%. Poziom ubóstwa energetycznego w Polsce jest wyższy niż średni 
w Europie. Jeżeli przyjąć, że ubóstwo energetyczne występuje wtedy, gdy ponad 
10% dochodu wydawane jest na cele energetyczne, to żyje w nim lub jest nim 
zagrożone nawet do 40% Polaków [6]. 
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C E R T Y FI K AT Y  E N E R G E T YC Z N E 

System certyfikacji energetycznej budynków został wprowadzony w Polsce 
w styczniu 2009 roku. Wymagania dyrektywy w sprawie charakterystyki ener-
getycznej budynków (Dyrektywa EPBD 2002/91/WE) zostały wprowadzone do 
prawa krajowego przez ustawę Prawo budowlane i nowe rozporządzenie Ministra 
Infrastruktury. Wprowadzono inspekcję kotłów i systemów klimatyzacji oraz 
nowe wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej budynków. Wskaźnik 
zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną odniesiony do powierzchni 
ogrzewanej lub chłodzonej stał się głównym kryterium oceny charakterystyki ener-
getycznej budynku. Zmienione wymagania dotyczące charakterystyki energetycznej 
budynków oraz udoskonalona metodyka wykonywania świadectw charakterystyki 
energetycznej zgodnie z dyrektywą 2010/31/WE zostały wprowadzone w 2014 r. 
(w zmienionym rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju Dz.U. 2015 poz. 
376). Uchwalono również nową ustawę o efektywności energetycznej budynków, 
która obowiązuje od 9 marca 2015 r. (Dz.U. 2014 poz. 1200). Ustawa obejmuje prawie 
wszystkie kwestie dotyczące certyfikatów energetycznych wynikające z dyrektywy 
EPBD. Wprowadzono również zasady prowadzenia obowiązkowego centralnego 
rejestru i weryfikacji świadectw charakterystyki energetycznej. Rejestr dotyczy 
wszystkich certyfikowanych budynków, ale weryfikacja jest przeprowadzana tylko 
dla niektórych, losowo wybranych.

Centralny Rejestr Charakterystyki Energetycznej Budynków jest prowadzony przez 
Ministerstwo Infrastruktury i jest dostępny online na stronie https://rejestrcheb.
mib.gov.pl/. Zawiera on wykazy świadectw charakterystyki energetycznej oraz 
osób uprawnionych do wydawania takich świadectw (posiadających dodatkowo 
odpowiednie ubezpieczenia). Modernizowane, sprzedawane i wynajmowane 
budynki muszą posiadać świadectwo charakterystyki energetycznej ważne 
10 lat. W nowych budynkach charakterystyka energetyczna musi być wykonana 
w ramach projektu.

Zgodnie z obowiązującym rozporządzeniem, charakterystykę energetyczną 
budynku można wyznaczyć za pomocą metody obliczeniowej lub, w szczególnych 
przypadkach (bardzo ograniczonych), w oparciu o pomiary. Metoda obliczeniowa 
opiera się głównie na normie europejskiej EN ISO 13790 (PN-EN ISO 13 790), dlatego 
możliwe jest porównanie świadectw charakterystyki energetycznej dla polskich 
i zagranicznych budynków, jeśli świadectwa w krajach UE są oparte na tej samej 
normie europejskiej. Emisja CO2 jest obliczana na podstawie wskaźników emisji 
publikowanych co roku przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i Zarządzania Emisjami 
(KOBiZE). Jak dotąd, na poziomie krajowym (rządowym), nie wprowadzono żadnych 
alternatywnych narzędzi oceny w zakresie przewidywania zużycia energii. Niektóre 
komercyjne narzędzia, tj. programy komputerowe (np. BuildDesk Energy Audit) 
są dostępne, jednak algorytmy obliczeniowe oparte są na tej samej metodzie 
wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej. 

W ramach zrealizowanego w latach 2010-2013 krajowego strategicznego projektu 
badawczo-rozwojowego „Zintegrowany system zmniejszania zużycia energii 
w utrzymaniu budynków”, została opracowana metoda diagnostyki cieplnej 
i sporządzania charakterystyki energetycznej istniejących budynków w oparciu 
o pomiary in-situ. Program został sfinansowany przez Narodowe Centrum Badań 
i Rozwoju. Wyniki projektu (wytyczne i publikacje) są dostępne, ale ze względu 

na brak wymagań prawnych i wysokie koszty wykonania takich pomiarów (dla 
typowych budynków nawet 30-40 razy wyższe, niż koszty certyfikatu przygoto-
wanego na podstawie metody obliczeniowej, i do 100 razy wyższe w przypadku 
kompleksowej diagnostyki cieplnej budynków chłodzonych), metoda ta nie została 
szeroko wdrożona. 

POLSKI SYSTEM KREDYTÓW MIESZKANIOWYCH 

Rynek kredytów mieszkaniowych w Polsce wykazuje trend wzrostowy. 
Jak pokazano na poniższych rysunkach, od 2006 do 2016 liczba kredytów wzrosła 
dwukrotnie [10]. Nowa ustawa o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad 
pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami obowiązuje od lipca 2017 
roku (Dz.U. 2017 poz.819). Wprowadzono w niej nowe zasady przyznawania 
kredytów hipotecznych. Ustawa określa zasady działania brokerów i banków, 
a także określa prawa i obowiązki dłużników.

Liczba kredytów mieszkaniowych w Polsce [10]
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SYSTEMY WSPARCIA DZIAŁAŃ TERMOMODERNIZACYJNYCH 

I INWESTYCJI PROEKOLOGICZNYCH

Poprzednie i istniejące mechanizmy finansowania efektywności 

energetycznej

Produkty kredytowe podobne do energooszczędnej hipoteki, dostępne 
w niektórych państwach UE - znane jako ekologiczne kredyty hipoteczne - wprowa-
dzono w Polsce w 2009 r. Tylko dwa banki (Bank Ochrony Środowiska oraz bank BPH, 
który wycofał się po pewnym czasie z rynku) udzielały preferencyjnych pożyczek 
z dotacji z funduszy w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej (fundusze 
środowiskowe) na budowę energooszczędnych domów lub realizację inwestycji 
modernizacyjnych przyczyniających się do pozytywnego efektu ekologicznego. 
Aktualnie taki kredyt nie jest już dostępny.

Bank Ochrony Środowiska (BOŚ) powstał w 1991 roku w celu wspierania inwe-
stycji proekologicznych. BOŚ udzielał kredytów preferencyjnych z dopłatami 
z Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na inwestycje 
modernizacyjne przynoszące efekt ekologiczny, takie jak np. termomodernizacja 
budynków i modernizacja ich wyposażenia technicznego, wymiana starych źródeł 
ciepła na nowe, o wyższej sprawności lub odnawialne. W celu rozliczenia kredytu 
konieczne było wykazanie efektu ekologicznego uzyskanego w wyniku termo-
modernizacji poprzez zmniejszenie emisji szkodliwych substancji. Od 2015 roku  
produktami oferowanymi przez ten bank są: kredyt inwestycyjny i EKO-pożyczka 
z preferencyjnym oprocentowaniem na przedsięwzięcia proekologiczne tzw. „zielone 
inwestycje” (czyli wydatki na ulepszenia, takie jak: ocieplenie przegród, wymiana 
okien, modernizacja instalacji, montaż ogniw fotowoltaicznych). W tym przypadku 
nie jest wymagane obliczenie oszczędności energii ani efektów ekologicznych. 
Wydatki są rozliczane na podstawie przedstawianych faktur. Bank ustala zdolność 
kredytową według ogólnie przyjętych zasad. 

Budynki nowe

W 2013 roku Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
(NFOŚiGW) uruchomił program dopłat do kredytów na budowę jednorodzinnych 
domów energooszczędnych NF-40 i pasywnych NF-15 (roczne zapotrzebowanie na 
energię użytkową nie może przekroczyć  odpowiednio 40 i 15 kWh/m2). Dopłaty 
w wysokości odpowiednio 50 i 30 tysięcy PLN przyznawane były po spełnieniu 
bardzo wysokich wymagań energetycznych odnośnie do przegród budynku 
i instalacji wewnętrznych, potwierdzonych przez przeszkolonych weryfikatorów. 

Planowany na lata 2013-2022 program został zakończony po trzech latach. 
Inwestorzy wykorzystali zaledwie 2% przewidzianych środków. Powodem 
niepowodzenia programu były między innymi wysokie koszty wykonania doku-
mentacji, świadectw, badań i weryfikacji. Ponadto opłaty bankowe czterech 
banków współpracujących w tym programie były nieatrakcyjne dla inwestorów. 
Tańsze często okazywały się zwykłe kredyty. 

Budynki poddawane termomodernizacji

Fundusz termomodernizacyjny działa od 1999 roku i jest to jeden z podstawowych 
sposobów finansowania inwestycji renowacyjnych w sektorze budowlanym 
w Polsce. Zasady reguluje Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
(Dz.U. 2008, nr 223, poz. 1459). Premia termomodernizacyjna jest formą pomocy 
państwa dla inwestora, który przeprowadza termomodernizację z wykorzystaniem 
zwykłego (nie preferencyjnego) kredytu bankowego. Premię termomodernizacyjną, 
która stanowi część pożyczki udzielonej przez banki współpracujące z Bankiem 

Gospodarstwa Krajowego (BGK), wypłaca BGK. W celu uzyskania kredytu i premii 
termomodernizacyjnej niezbędne jest wykonanie audytu energetycznego zgodnie 
z rozporządzeniem (Dz.U.2009 nr 43 poz. 347 i Dz.U. 2015 poz. 1606). Wysokość 
premii jest wyliczana w audycie i nie może przekroczyć wartości minimalnej z trzech 
następujących: 20% kwoty kredytu, 16% środków własnych inwestora i dwukrotnej 
rocznej oszczędności kosztów energii uzyskanych w wyniku termomodernizacji. Do 
końca 2016 roku udział zmodernizowanych budynków wielorodzinnych wynosił 
95% (38 557 tys.), a jednorodzinnych zaledwie 2% (750 budynków). Jak widać 
liczba zmodernizowanych budynków jednorodzinnych w ramach Funduszu ter-
momodernizacyjnego jest niewielka. Dla właścicieli budynków jednorodzinnych 
oferta ta nie jest atrakcyjna ze względu na konieczność ponoszenia wysokich 
kosztów związanych z kredytem, wykonaniem audytu i projektu modernizacji, przy 
stosunkowo niewielkich korzyściach finansowych w postaci premii termomoder-
nizacyjnej. Ponadto właściciele budynków jednorodzinnych często nie posiadają 
odpowiedniej zdolności kredytowej. 

Aktualnie funkcjonujące programy (np. KAWKA, PROSUMENT) oparte są na kredytach 
preferencyjnych WFOŚiGW oraz dotacjach z NFOŚiGW i przeznaczone dla właścicieli 
budynków, spółdzielni mieszkaniowych, wspólnot mieszkaniowych i jednostek 
władz lokalnych. W ramach tych programów finansowany jest rozwój technologii 
wykorzystujących odnawialne źródła energii (kotły na biomasę, kolektory słoneczne, 
pompy ciepła) oraz przedsięwzięć służących likwidacji niskiej emisji. Program KAWKA 
skierowany jest głównie dla jednostek władz lokalnych i deweloperów. Rozpoczęły 
się również programy przeznaczone dla właścicieli budynków jednorodzinnych, 
dofinansowywane z WFOŚiGW (SMOG STOP, PIECYK), których celem jest  eliminacja 
niskiej emisji poprzez wymianę węglowych źródeł ciepła.  

Jednym z ciekawszych rozwiązań był planowany na lata 2015-2023 program RYŚ, 
który zakładał udzielanie dofinansowania z NFOŚiGW oraz niskooprocentowanych 
kredytów lub pożyczek na poprawę efektywności wykorzystania energii w istnie-
jących budynkach jednorodzinnych. Niestety, program został zamknięty, zanim 
praktycznie wystartował. 
Potencjalną przyczyną takiego stanu mogła być ówczesna niestabilna sytuacja 
prawna na rynku OZE, związana z brakiem uregulowań dotyczących odnawial-
nych źródeł energii, która nie sprzyjała finansowaniu takich inwestycji. Kolejnym 
powodem mogła być konieczność gromadzenia przez banki bardziej złożonej 
dokumentacji np. uzyskanie potwierdzonego efektu ekologicznego lub dodatkowych 
specjalistycznych ekspertyz. 

Od końca 2016 roku do finansowania modernizacji istniejących budynków 
mieszkalnych lub budowę jednorodzinnych domów energooszczędnych dołączył 
program PolREFF (czyli Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej 
w Budynkach Mieszkalnych). Celem programu jest zapewnienie wsparcia dla 
właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych w realizacji remontu i modernizacji, 
mających na celu poprawę komfortu mieszkania oraz podniesienie efektywności 
energetycznej budynków. Kredyt z obniżoną prowizją jest udzielany przez bank 
BZ WBK. 

Część banków zdecydowała się nie uczestniczyć w niektórych programach ze względu 
na warunki nałożone przez zarządzającego funduszem, np. kredyty preferencyjne 
z wymogiem długoterminowego finansowania na 30 lat. Takie produkty nie są 
atrakcyjne dla banków, które preferują okresy kredytowania do 20 lat. 

Polscy eksperci w zakresie efektywności energetycznej (wspierani przez Europejską 
Fundację Klimatyczną) przygotowali „Strategię modernizacji budynków: Mapa 
drogowa 2050” [6]. Dokonano w niej analizy potencjału termomodernizacji zasobów 
budowlanych w Polsce oraz przedstawiono propozycję realizacji procesu „głębokiej 
termomodernizacji”. Do określenia optymalnego zestawu działań modernizacyjnych 
wykorzystuje się procedurę optymalizacji kosztów. Szacuje się, że standardowa 
renowacja pozwala osiągnąć ok. 20-30% oszczędności energii, a głęboka renowacja 
pozwoli na zmniejszenie zużycia energii nawet o 70-90%. 
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Przykłady głębokiej termomodernizacji budynków przedstawiono w dokumencie 
[6]. Istnieje ogromna potrzeba wykonania kompleksowej termomodernizacji 
istniejących budynków mieszkalnych, ale takie działania wymagają dużych nakła-
dów inwestycyjnych, dlatego aby głęboka termomodernizacja była możliwa 
i skuteczna konieczne jest zagwarantowanie dodatkowego finansowania ze 
środków publicznych. Istniejące formy wsparcia (np. Fundusz termomodernizacyjny 
i fundusz remontowy) są niewystarczające. Kilka firm ESCO oferuje usługi w zakresie 
modernizacji dla polskiego sektora budowlanego, jednak ich klientami są głównie 
samorządy i sektor publiczny. 

Istnieje wiele barier ograniczających możliwości przeprowadzenia termomoderni-
zacji budynków. Najważniejsze z nich przedstawione są poniżej:

a)  finansowe: brak spójnego systemu finansowania, dostosowanego do różnych 
potrzeb poszczególnych sektorów budownictwa, brak środków własnych, 
brak dostępności długoterminowego kredytowania remontów, zbyt długi 
okres zwrotu środków;

b)  polityczno-prawne: brak spójnej strategii rządu (brak koordynacji działań), 
opóźnienia w implementacji dyrektyw unijnych, niezauważenie problemów 
termomodernizacji budynków jednorodzinnych;

c)  wysokie koszty transakcyjne (audyt, projekt, dokumentacja kredytowa), 
które w przypadku budynków jednorodzinnych zniechęcają potencjalnego 
inwestora; ponadto często zdolność kredytowa klientów indywidualnych 
jest niewielka, co może prowadzić do większego ryzyka inwestycyjnego;

d)  niska jakość wykonania przez firmy oferujące tanie usługi; przyzwyczajenie 
do starych standardów; niski poziom wiedzy na temat nowych technologii 
(chociaż w Polsce nie ma problemów z dostępem do nowych technologii);

e)  brak świadomości inwestorów dotyczącej dodatkowych korzyści wynikających 
z termomodernizacji (środowiskowych, inwestycyjnych, zdrowotnych).

Wszystkie opisane powyżej działania oraz dotychczasowe polskie doświadczenia 
powinny być wzięte pod uwagę przy wprowadzaniu w Polsce planowanego systemu 
energooszczędnych hipotek.

BOŚ jako główny mediator w przyznawaniu funduszy ekologicznych

Bank Ochrony Środowiska, którego głównym akcjonariuszem jest NFOŚiGW, 
współpracuje również z zagranicznymi instytucjami w zakresie współfinansowania 
inwestycji proekologicznych. Jednym z przykładów takiej współpracy jest program 
Jessica (wspólne europejskie wsparcie na rzecz trwałych inwestycji w obszarach 
miejskich), którego celem jest rewitalizacja dzielnic, z uwzględnieniem działań 
środowiskowych. Zgodnie ze strategią rozwoju banku na lata 2016-2020 BOŚ będzie 
wspierał proekologiczne projekty klientów korporacyjnych i indywidualnych. 

W poniższej tabeli przedstawiono dotychczasową działalność BOŚ (www.bosbank.
pl/files/file_63/2016_Raport-ekologiczny.pdf).

OKRES

REDUKCJA EMISJI W WYNIKU WSZYSTKICH 
ZAKOŃCZONYCH PROJEKTÓW 

PROEKOLOGICZNYCH

PRODUKCJA 
ENERGII Z 

ODNAWIALNYCH 
ŹRÓDEŁ ENERGII/

OSZCZĘDNOŚCI 
ENERGII

PYŁ SO2 NOx CO2

Mg/rok Mg/rok Mg/rok Mg/rok MWh/rok

1991-1999 115 355   389 341   20 948   — 79 128   

2000 4 486   4 240   294   — 6 368   

2001 1 394   419   120   — 24 828   

2002 3 263   24 189   552   70 637   10 389   

2003 421   4 931   17 082   309 597   6 805   

2004 485   14 457   129   37 710   16 590   

2005 2 996   345   554   27 749   7 905   

2006 327   3 847   761   290 912   181 717   

2007 7 113   2 724   897   280 961   80 136   

2008 1 139   21 928   265   130 792   105 834   

2009 1 021   9 132   1 027   230 796   10 529   

2010 193   200   41   65 168   112 015   

2011 221   366   172   115 867   72 643   

2012 459   5 082   990   412 680   232 714   

2013 155   1 817   618   379 420   376 608   

2014 151   667   280   142 992   129 598   

2015 268   2 882   1 081   545 024   648 868   

SUMA 139 447   486 565   45 810   3 040 303   2 102 676   
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P O M I A RY  I  M O N I TO R I N G  R Z E C Z Y W I S T E G O 
Z UŻ YC I A  E N E R G I I

Wymogi prawne dotyczące pomiarów energii zużywanej w budynkach oraz 
rozliczania indywidualnych kosztów ogrzewania na podstawie rzeczywistego 
zużycia są określone w ustawie Prawo energetyczne (Dz.U. 1997, nr 54, poz. 
348) oraz w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju (Dz.U. 2015 poz. 
1422). W ustawie o efektywności energetycznej obowiązującej od października 
2016 roku (Dz.U. 2016 poz. 831) wprowadzono obowiązek zainstalowania 
liczników ciepła  i ciepłej wody w mieszkaniach w budynkach wielorodzinnych 
do 31 grudnia 2016 roku, o ile jest to technicznie wykonalne i opłacalne. Jest to 
wprowadzenie wymagania dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 
(2012/27/WE).

Stopniowo wdrażane są inteligentne systemy pomiarowe: liczniki ciepła i wody, 
elektroniczne podzielniki kosztów ogrzewania, jako komponenty systemów 
zdalnego odczytu. Zakładano, że do końca 2017 r. inteligentne liczniki energii 
elektrycznej będą stanowiły 25% wszystkich liczników energii elektrycznej. 
Systemy zbierania i monitorowania danych są sukcesywnie instalowane 
w budynkach wielorodzinnych, a wiele firm oferuje takie usługi. Dane dotyczące 
zużycia ciepła nie są jednak powszechnie dostępne, ponieważ prawie połowa 
budynków wielorodzinnych korzysta z sieci ciepłowniczych, a większość miesz-
kań jest wyposażona w podzielniki kosztów ogrzewania i nie ma zainstalowanych 
liczników ciepła w poszczególnych mieszkaniach. Dane dotyczące zużycia 
energii w budynkach są gromadzone przez dostawców energii oraz firmy, 
które wykonują rozliczenia kosztów ogrzewania dla poszczególnych mieszkań 
tak, aby wyznaczyć  koszty ogrzewania dla każdego końcowego użytkownika. 

Dane dotyczące zużycia energii do celów grzewczych i ciepłej wody użytkowej 
posiadają także administratorzy budynków i mogłyby zostać wykorzystane 
w systemie energooszczędnych hipotek.  

Regularnie aktualizowane bazy danych zawierających informacje na temat 
zużycia energii, głównie dla budynków komunalnych, są prowadzone tylko 
przez kilka gmin, zazwyczaj tych, które utworzyły jednostkę do spraw zarzą-
dzania energią. Dane gromadzone są zwykle w formie bazy danych wykonanej 
w arkuszu excel lub innym programie. Dane dotyczące zużycia energii elektrycz-
nej, ciepła z sieci ciepłowniczych, gazu ziemnego i innych paliw są wprowadzane 
co miesiąc przez odpowiednio wyszkolonych zarządców budynków na podstawie 
faktur lub odczytów z liczników energii. Czasami baza danych obejmuje także 
zużycie wody. Niektóre gminy wprowadziły również bardziej nowoczesne 
rozwiązania, często o charakterze pilotażowym, takie jak internetowe systemy 
monitorowania zużycia energii umożliwiające wprowadzanie danych online, 
zdalne systemy monitorowania mediów lub systemy zarządzania energią oparte 
na uznanych normach, takich jak ISO 50001. Brak ekspertów do spraw zużycia 
energii wśród zarządców lub administratorów budynków skutkował tym, że 
przeprowadzono niewiele analiz danych dostępnych dla zasobów budowlanych. 
W większości przypadków nie ma funduszy na zlecanie tego typu ekspertyz 
podmiotom zewnętrznym. Zdecydowana większość polskich gmin nie prowadzi 
jednak regularnego monitoringu zużycia energii.

Zgodnie z wymogami prawnymi (Prawo energetyczne i rozporządzenie 
Ministra Infrastruktury) po wykonanej termomodernizacji budynku powinien 
zostać wprowadzony pomiar zużycia energii na cele ogrzewania i ciepłej wody 
użytkowej dla całego budynku i poszczególnych lokali mieszkalnych. Ponadto 
w projekcie energooszczędnej hipoteki mogłyby być przydatne dane z badań 
termograficznych i wyniki testów szczelności, ale nie ma wymagań prawnych 
do przeprowadzenia takich testów. Chociaż wiele firm oferuje usługę prze-
prowadzenia badań termograficznych, to jednak są one rzadko wykonywane. 
W przypadku testów szczelności problemem są trudności pomiarowe, które 
pojawiają się w budynkach wielorodzinnych oraz wysokie koszty takich badań.

SYSTEMY OCENY ZRÓWNOWAŻONEGO BUDOWNICTWA 

W ostatnich latach w Polsce można zaobserwować zainteresowanie nie tylko 
aspektami energetycznymi, ale również związanymi z poszanowaniem środowiska 
naturalnego oraz dbałością o komfort użytkowania. Od 2016 roku następuje 
dynamiczny wzrost zrównoważonego budownictwa w Polsce (25-procentowy 
wzrost liczby certyfikowanych obiektów w ciągu roku). W kraju funkcjonują 
aktualnie cztery międzynarodowe systemy certyfikacji wielokryterialnej: BREEAM, 
LEED, HQE i DGNB. W każdym z systemów wyróżnionych jest kilka kategorii, które 
szczegółowo opisują standardy, jakim powinien odpowiadać certyfikowany 
budynek. Certyfikowano w nich już ponad 460 obiektów, a powierzchnia użytkowa 
certyfikowanych budynków przekroczyła 10 mln m2. W kraju, podobnie jak na 
świecie, najwięcej certyfikatów wydano dla budynków biurowych. Certyfikowane 
budynki mieszkalne stanowią zaledwie 2%. Obiekty nowobudowane stanowią 
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63%, a modernizowane 37%. Polskie Stowarzyszenie Budownictwa Ekologicznego 
PLGBC prowadzi polską bazę danych wszystkich certyfikowanych zrównoważonych 
budynków [8].

Jednak kwestie zrównoważonego rozwoju i kryteria niezwiązane z zużyciem 
energii, które odgrywają znaczącą rolę w ocenie wielokryterialnej, są na 
chwilę obecną interesujące głównie dla dużych inwestorów, a dodawszy do 
tego dodatkowe koszty związane z procesem certyfikacji, wartość dodana 
wprowadzenia tych aspektów do polskiego systemu energooszczędnych hipotek 
w budynkach mieszkalnych nie wydaje się obecnie uzasadniona. 

ISTNIEJĄCE WSKAŹNIKI I METODY, KTÓRE MOGĄ BYĆ
WYKORZYSTANE W SYSTEMIE ENERGOOSZCZĘDNYCH
HIPOTEK W POLSCE

W systemie energooszczędnych hipotek można wykorzystać wskaźniki zużycia 
nieodnawialnej energii pierwotnej (maksymalne dopuszczalne są podane 
w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury i Rozwoju z 2015 r. w sprawie warunków 
technicznych), obliczane według metodyki wykonywania świadectw charakterystyki 

energetycznej. Kolejną użyteczną informacją może być procentowa oszczędność 
energii uzyskana w wyniku termomodernizacji. Aktualne wartości, w zależności 
od zakresu modernizacji, są podane w ustawie o wspieraniu termomodernizacji 
i remontów, ale należałoby rozważyć możliwość zwiększenia wymaganych wartości 
procentowych takich oszczędności - podane w załączniku do opracowania [9]. 

Ponadto można zastosować prostą metodykę obliczeń oszczędności energii i kosztów 
energii taką, jaka stosowana jest przy wykonywaniu audytów energetycznych lub też 
metodę kosztów optymalnych. Określanie efektywności ekonomicznej można oprzeć 
na wartości bieżącej netto (wskaźnik NPV jest wymagany aktualnie w projektach 
dofinansowywanych przez Fundusze Ochrony Środowiska). Należy zwrócić jednak 
uwagę, że ceny energii pozyskiwanej z różnych źródeł znacznie różnią się od siebie. 
Ponadto ceny energii (np. dostarczanej poprzez sieć ciepłowniczą) są różne w różnych 
częściach kraju. Ten fakt wpływa zatem na wynik analiz ekonomicznych wykonywa-
nych dla różnych miejsc w Polsce i dlatego powinien być dokładnie uwzględniony. 
Wskaźniki efektów ekologicznych mogą być obliczane zgodnie z metodologią podaną 
przy obliczaniu świadectw charakterystyki energetycznej.
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W N I O S K I

Istniejące budynki mieszkalne cechują się znacznym potencjałem zmniejszenia 
zużycia energii. Ponad 70% (około 3,5 miliona) domów jednorodzinnych w Polsce 
wymaga termomodernizacji. Dostępne wsparcie jest jednak niewystarczające, 
szczególnie dotyczy to właścicieli domów jednorodzinnych, dlatego w tym 
przypadku wymagane są dodatkowe fundusze. Inwestorzy indywidualni często 
nie posiadają wystarczających środków na przeprowadzenie termomodernizacji, 
a ze względu na wysokie koszty obsługi kredytu i niską zdolność kredytową rzadko 
korzystają z pożyczek, nawet preferencyjnych. Co więcej, wielu potencjalnych 
inwestorów nie ma świadomości ekologicznej, dlatego potrzebna byłaby kampania 
informacyjna.

Nowe budynki, zgodnie z wymogami prawnymi, powinny spełniać standardy 
budynków niskoenergetycznych i być wyposażone w systemy oparte na OZE. 
Na pokrycie kosztów takiej budowy często konieczne jest zaciągnięcie pożyczki. 

Dotychczasowe doświadczenia z kredytami ekologicznymi i działaniami ter-
momodernizacyjnymi wskazują na występowanie problemów, które stanowią 
barierę dla części kredytobiorców. Banki komercyjne, w których koszty kredytu 
są wyższe, nie były zainteresowane współpracą w programach ekologicznych, 
o czym świadczy np. niepowodzenie programu wsparcia RYŚ. W 2015 r. wprowa-
dzono Ustawę o Energii Odnawialnej (Dz. U. 2015 poz. 478), porządkującą sytuację na 
rynku OZE, co może spowodować, że banki komercyjne będą chętniej uczestniczyć 
w finansowaniu inwestycji środowiskowych, które obecnie są w większości związane 
z wykorzystaniem OZE. 

Wdrożenie sprawnego systemu energooszczędnych hipotek w Polsce jest zatem 
uzasadnione. Potrzeby polskiego rynku mieszkaniowego są duże, a wdrożone 
przepisy i wymagania odnośnie jakości energetycznej budynków i systemów 
wyposażenia technicznego są korzystne.
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