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1. Wstęp 

Średnie zużycie energii finalnej w Polsce wynosi dziś rocznie ponad 850 TWh. Jedną 
czwartą tej energii można zaoszczędzić, z czego 67%, tj. 142,5 TWh, dotyczy eksploatacji 
budynków [1]. Od 1 stycznia 2009 r. powinna zostać wdrożona w Polsce Dyrektywa 
2002/91/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków. Jej wdrożenie było przez 
kilka lat przedmiotem działań zmieniającego nazwę Ministerstwa odpowiedzialnego za 
budownictwo. W połowie 2005 r. pojawił się kompleksowy projekt wdrożenia, poczynając 
od zamierzeń specjalnej ustawy, jednak później Ministerstwo Budownictwa postanowiło 
wdrażać tę Dyrektywę za pomocą zmiany ustawy Prawo budowlane, polegającej na prze-
niesieniu do niej blokiem kilku stron z tekstu Dyrektywy, dotyczących sporządzania świa-
dectw charakterystyki energetycznej.  

Stosowna zmiana ustawy Prawo budowlane nastąpiła dnia 19 września 2007 r. na 
ostatnim posiedzeniu rozwiązującego się Sejmu, przy ogólnej atmosferze niekompetencji  
i bałaganu. 

Do tej ustawy w dniu 6 listopada 2008 r. zostały wydane rozporządzenia Ministra 
Infrastruktury: 
– w sprawie metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku i lokalu 

mieszkalnego lub części budynku stanowiącej samodzielną całość techniczno-użytkową 
oraz sposobu sporządzania i wzorów świadectw ich charakterystyki energetycznej, 

– zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków technicznych, jakim powinny 
odpowiadać budynki i ich usytuowanie, 

– zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu 
budowlanego. 
Wreszcie, dnia 24 grudnia 2008 r. na stronie internetowej Ministerstwa Infrastruktury 

ukazały się typowe lata meteorologiczne oraz opracowane na ich podstawie dane klima-
tyczne dla obszaru Polski na potrzeby obliczeń energetycznych w budownictwie, w tym do 
obliczeń charakterystyk energetycznych budynków/lokali mieszkalnych i sporządzania 
świadectw energetycznych. 

Powstaje pytanie, w jakiej mierze wyprodukowane papiery rzeczywiście wdrażają 
Dyrektywę 2002/91/WE i czy w sposób istotny stworzą system działań stymulujący bu-
downictwo energooszczędne? 

Aby spróbować odpowiedzieć na to pytanie, spójrzmy jak to robią inne państwa 
członkowskie UE. 

2. Wybrane przykłady stymulacji budownictwa energooszczędnego w krajach UE 

Każde państwo członkowskie opracowuje programy i środki w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej, obejmujące różne obszary gospodarki. Jeśli chodzi o budynki 
energooszczędne, to poniżej podaje się dwa przykłady, z Austrii i Niemiec.   

Warto zauważyć, że podstawą prawną do wznoszenia budynków energooszczędnych  
i termomodernizacji budynków istniejących nie jest Prawo budowlane, ale specjalne 
przepisy dotyczące oszczędności energii. 

W Austrii pomoc publiczna na wznoszenie nowego budownictwa mieszkaniowego lub 
modernizację starych zasobów zapewniana jest zazwyczaj w formie niskooprocentowanych 
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kredytów dla znacznego procentu wszystkich budynków. Wysokość takiego kredytu 
zmienia się w zależności od regionu, przykładowo w Górnej Austrii wynosi od 37 do  
57 tys. euro dla budynku jednorodzinnego.    

W 1993 r. rząd Górnej Austrii zadecydował o wprowadzeniu kryterium oszczędności 
energii do programu mieszkalnictwa w odniesieniu do budynków jedno- i dwurodzinnych. 

Kryterium tym jest wartość wskaźnika sezonowego zapotrzebowania na ciepło: od 
stycznia 1993 r. do lipca 1995 r. wynosiła ona 75 kWh/(m2·a), od sierpnia 1995 r. do 
grudnia 1996 r. – 70 kWh/(m2·a), od stycznia 1997 r. do marca 2005 r. – 65 kWh/(m2·a), od 
kwietnia 2005 r. do grudnia 2006 r. – 60 kWh/(m2·a), od stycznia 2007 r. – 50 kWh/(m2·a). 

Przewiduje się dalsze zaostrzenie wymagań – w 2010 r. od 25 do 40 kWh/(m2·a). 
Od 2001 r. wprowadzono program „budynki pasywne” wspierający dodatkowymi  

18 tys. euro budynki o zapotrzebowaniu na energię do ogrzewania poniżej l5 kWh/(m2·a). 
Uzyskanie przez inwestora wsparcia finansowego wymaga odbycia konsultacji z do-

radcą energetycznym na temat energooszczędnej eksploatacji budynku. Doradca energe-
tyczny wystawia certyfikat energetyczny. 

Od 2005 r. do propagowania oszczędności energii i ekologii wykorzystuje się kominia-
rzy, którzy odwiedzając gospodarstwa domowe, udzielają porad energooszczędnościowych  
i identyfikują potrzebę konsultacji eksperta energetycznego. W tym celu wspólnie z klien-
tem wypełniają kwestionariusz, aby sprecyzować potrzebę gospodarstwa domowego na 
dalsze informacje lub konsultację eksperta energetycznego. 

W Niemczech od 1995 r. instytucja finansowa Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) 
dostarcza środki na uzyskanie własności lokali, modernizację i termomodernizację 
budynków oraz wznoszenie nowych budynków energooszczędnych o zapotrzebowaniu na 
energię pierwotną poniżej 60 kWh/(m2·a).  

Niemiecki Narodowy Program Ochrony Klimatu przewidywał redukcję emisji CO2 do 
2005 r. o 25% w stosunku do 1990 r. Źródło finansowania to łącznie 2 miliardy DM 
rocznie z budżetu RFN. 

Program ten służył m.in. niskooprocentowanemu, długoterminowemu finansowaniu in-
westycji obniżających emisję CO2 i dających oszczędności energii w budynkach 
mieszkalnych oraz wznoszeniu budynków energooszczędnych o małej emisji CO2, przy 
obniżonym oprocentowaniu przez pierwsze 10 lat. Łączna wielkość programu w latach 90. 
wyniosła: ok. 10 miliardów DM dla ok. 330 tys. mieszkań. 

O kredyty mógł ubiegać się każdy: osoby fizyczne, najemcy budynków, gminy, 
powiaty, związki gmin, jak również stowarzyszenia i zakłady prawa publicznego. 
Dofinansowaniu podlegały różne przedsięwzięcia dotyczące wydzielonych mieszkań 
użytkowanych w ramach własności lub wynajmowanych. 

Dotychczasowe regulacje dotyczące pakietu środków zostały od 1.01.2007 r. przepraco-
wane i uproszczone. Zasadniczo KfW oferuje dwa różne warianty wspierania: kredyt  
i dotację. 

Warianty kredytu 
Te warianty programu termomodernizacji ze względu na emisję CO2 charakteryzują się 

przede wszystkim tym, że mogą dogodnie finansować rozległe inwestycje energetyczne. 
Zasadniczo są dwie drogi udzielenia pożyczki:  
– Kategoria A, Termomodernizacja do poziomu budynku nowego wg EnEV lub lepszego, 
– Kategoria B, z wykonaniem jednego z 5 możliwych pakietów środków.  
Szczegóły warunków znaleźć można na stronie http://www.kfw-foerderbank.de. 
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Warianty dotacji 
Właściciele budynków jedno- lub dwurodzinnych względnie mieszkań własnościowych 

mogą wybierać warianty dotacji z programu termomodernizacji ze względu na emisję CO2. 
Aby uzyskać dotację trzeba wybrać między dwoma możliwościami termomodernizacji:  
– Kategoria A, Termomodernizacja do poziomu budynku nowego wg EnEV lub lepszego, 
– Kategoria B, z wykonaniem jednego z 5 możliwych pakietów środków.  

Warianty dotacji błyskawicznej:  
– szczególna zachęta dla osiągnięcia wymagań na poziomie budynku nowego wg EnEV,  
– alternatywne przeglądowe pakiety środków dla obszernej termomodernizacji,  
– nie jest niezbędne wzięcie pożyczki,  
– mały koszt likwidacji,  
– maksymalna kwota wspomagania zależna od kategorii, patrz kategorie A i B.  

Alternatywnie można wnosić o realizację jednej z dwóch kategorii termomodernizacji  
ze względu na emisję CO2. Jeżeli nie przewiduje się pełnej termomodernizacji budynku,  
a tylko zamierza się wykonać wybrane zabiegi techniczne, można skorzystać z Programu 
KfW Modernizacja Mieszkania.  

Ważne przy tym jest, aby przy składaniu wniosku było potwierdzenie przez rzeczo-
znawcę, że przez termomodernizację uzyska się poziom budynku nowego wg EnEV lub 
obniżenie zużycia energii o 30%. W potwierdzeniu powinny być podane planowane zabiegi 
termomodernizacyjne i przewidywane koszty ich realizacji. 

Warunkiem udzielenia pożyczki lub dotacji jest wykonanie robót przez fachowych 
wykonawców. Dalsze uściślenia warunków kredytu dla kredytobiorców z KfW ustalono  
w sierpniu 2007 r.   

Właściciele budynków jedno- i dwurodzinnych mogą obecnie otrzymywać z KfW 
wsparcie w wysokości 50% kosztów (maksymalnie 1000 Euro) na opracowanie świadectwa 
charakterystyki energetycznej. 

Kredyty na podniesienie standardu energetycznego budynku nie są łączone ze zwykłym 
kredytem inwestycyjnym na jego wzniesienie w standardzie. 

W związku z konsekwencjami ekonomicznymi i środowiskowymi świadectwa 
charakterystyki energetycznej budynku, Dyrektywa 2002/91/WE kładzie szczególny nacisk 
na dostępność, kwalifikacje i niezależność ekspertów przygotowujących świadectwa 
energetyczne.  

Przykładowo, w Niemczech ekspertów (doradców energetycznych) jest obecnie około 
16 tys., z czego podobno kilka tysięcy jest rzeczywiście na wysokim poziomie. 

Doradcy muszą mieć zdany odpowiedni egzamin, nie ma wymagań posiadania upraw-
nień budowlanych; szkolenie odbywa się przeważnie w postaci kursów (najczęściej dwuty-
godniowych) organizowanych przez licencjonowane organizacje, przy czym trzeba pamię-
tać, że inżynierowie austriaccy lub niemieccy wynoszą ze studiów więcej wiadomości  
z zakresu Fizyki budowli niż inżynierowie polscy. 

3. Uwagi do zmian ustawy Prawo budowlane 

Ustawa ta zawiera tylko fragmentaryczne regulacje, wyjęte z tekstu Dyrektywy i zgodne 
z interesem Polskiej Izby Inżynierów Budownictwa, natomiast pomija osiągnięcie celu 
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głównego, ponieważ nie zapewnia funkcjonowania systemu certyfikacji energetycznej 
budynków. 

Pominięto sprawę stymulacji ekonomicznej wznoszenia nowych budynków energo-
oszczędnych (zakładając, że dla budynków istniejących sprawę załatwia ustawa ter-
momodernizacyjna). W jawny sposób wyszło, że ustawa Prawo budowlane nie jest wystar-
czająca do stymulacji budownictwa energooszczędnego, nie daje bowiem środków finan-
sowych. 

Pozostawałby więc przymus administracyjny, ale zgodnie z ustawą Prawo budowlane 
uzyskanie świadectwa charakterystyki energetycznej budynku jest wprawdzie wymagane, 
ale wymaganie to nie podlega egzekucji.  

Robi wrażenie fakt, że autorzy całej operacji nie orientowali się, jakie znaczenie ma 
Dyrektywa 2002/91/WE w całym systemie działań dotyczących oszczędności energii  
i ochrony środowiska i że oprócz skopiowania kilku stron tekstu trzeba uruchomić system 
wspomagania przez państwo budownictwa energooszczędnego wynikający z Dyrektywy 
93/76/EWG (zastąpionej w ubiegłym roku przez Dyrektywę 2006/32/WE). 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku ma sens nie samo w sobie, ale jako 
środek do uzyskania taniego kredytu na wzniesienie energooszczędnego budynku nowego 
lub na termomodernizację budynku istniejącego. Takie sposoby wspomagania oszczędności 
energii i obniżenia emisji CO2 praktykowane są w Europie od początku lat 90. zgodnie  
z Dyrektywą 93/76/EWG w sprawie ograniczenia emisji dwutlenku węgla poprzez 
poprawienie sprawności energetycznej.  

Jeśli chodzi o kwalifikacje osób sporządzających świadectwa charakterystyki 
energetycznej budynku, to zmieniona ustawa Prawo budowlane przewiduje w tym zakresie 
trzy drogi dojścia do kwalifikacji eksperta, a mianowicie świadectwo charakterystyki 
energetycznej budynku może sporządzać osoba, która: 
– odbyła szkolenie i złożyła egzamin państwowy, 
– ukończyła odpowiednie studia podyplomowe, 
– nic nie zrobiła, ale posiada uprawnienia budowlane do projektowania. 

Taka regulacja wydaje się naruszać konstytucyjną zasadę równego traktowania 
obywateli. 

Należy dodać, że sam fakt posiadania uprawnień budowlanych nie generuje żadnej bie-
głości w tematyce ochrony cieplnej budynków i sporządzania charakterystyk energetycz-
nych. Jeśli przyjąć za miarę biegłości znajomość PN z danej dziedziny, to od inżynierów 
budownictwa z uprawnieniami nie wymaga się znajomości, lub wymaga się marginalnej 
znajomości norm, dotyczących ochrony cieplnej budynków. 

Polska Izba Inżynierów Budownictwa i Polska Izba Architektów wymagają znajomości: 
– od architektów 1 PN z zakresu ochrony cieplnej budynków, 
– od konstruktorów 2 PN z zakresu ochrony cieplnej budynków, 
– od ciepłowników 3 PN z zakresu ochrony cieplnej budynków. 

W rzeczywistości poprawne projektowanie budynków spełniających wymagania rozpo-
rządzenia w sprawie warunków technicznych wymaga znajomości ok. 12 PN z zakresu 
ochrony cieplnej budynków, a do sporządzania świadectw energetycznych potrzebna jest 
dodatkowo znajomość dalszych kilku norm około dyrektywowych.  

W ustawie Prawo budowlane brakuje też spraw weryfikacji świadectw, analogicznie do 
weryfikacji audytów energetycznych, rejestru świadectw, co uniemożliwia ocenę energe-
tyczną istniejących zasobów budowlanych itp. 
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4. Uwagi do Rozporządzenia w sprawie metodologii obliczania 
charakterystyki energetycznej 

Ponieważ Rozporządzenie ukazało się niedawno, a niektórych jego elementów nie da 
się zweryfikować bez pracochłonnych obliczeń, to podaje się tylko listę spraw budzących 
wątpliwości.  

Rozporządzenie wrzuca do jednego worka budynki, części budynków i lokale, co jest 
błędne. W wielokondygnacyjnym budynku wielorodzinnym skrajne lokale na najwyższej 
kondygnacji mają jednostkowe zapotrzebowanie na ciepło do ogrzewania blisko dwukrot-
nie wyższe niż obliczone dla budynku, a środkowe blisko dwukrotnie niższe. 

Niefortunnym rozwiązaniem wydaje się być wykorzystanie jako kryterium opisującego 
charakterystykę energetyczną wskaźnika jednostkowego zapotrzebowania na energię 
pierwotną odniesionego do powierzchni użytkowej. Odwołanie się do powierzchni 
użytkowej uniemożliwia bowiem porównywanie ze sobą charakterystyk energetycznych 
różnych budynków. Fakt występowania w budynkach różnych wysokości kondygnacji 
powoduje, że wskaźnik przeliczony na powierzchnię użytkową przestaje być miarodajnym 
parametrem do ewentualnych porównań takich budynków. 

Brak jasno zdefiniowanego pojęcia „wartość referencyjna”. Pojęcie to pojawia się 
między innymi w samym wzorze świadectwa energetycznego (strona 1 świadectwa, pkt 1 
uwag), ale brak jest jasnej definicji określania tej wartości. Oznacza ona zapewne 
obliczeniową wartość jednostkowego zapotrzebowania na energię pierwotną niezbędną do 
pokrycia potrzeb energetycznych referencyjnego budynku/lokalu (mieszkalnego). W części 
Informacje dodatkowe świadectwa charakterystyki energetycznej w punkcie 4 znajdziemy 
uwagę: „Ustalona w niniejszym świadectwie skala do oceny właściwości energetycznych 
budynku wyraża porównanie jego oceny energetycznej z oceną energetyczną budynku 
spełniającego wymagania warunków technicznych”. 

Z powyższego można wnioskować, iż budynek/lokal (mieszkalny) referencyjny jest to 
budynek spełniający wymagania warunków technicznych. Problem polega jednak na tym, 
że: 
a) wymagania ochrony cieplnej zawarte w WT określone są w sposób alternatywny, tzn.  

z użyciem współczynnika przenikania ciepła lub wskaźnika jednostkowego 
zapotrzebowania budynku na energię pierwotną EP. W rozporządzeniu brak jest 
wskazania, której z tych metod spełniania wymagań należy się trzymać; 

b) spełniać wymagania można na poziomie lub z zapasem względem wartości granicznych 
ustalonych w wymaganiach. Dotyczy to szczególnie potrzeb ogrzewania, wentylacji  
i chłodzenia. Można się jedynie domyślać, że referencja jest określona poziomem 
wymagań, ale w Rozporządzeniu nie jest to jasno sformułowane. W przytaczanej 
uwadze z punktu 4 brak jest również doprecyzowania, jaki to budynek ma spełniać 
wymagania WT. Należałoby w tym miejscu jasno stwierdzić, że chodzi o ten sam 
oceniany budynek, z tym, że odpowiadający wymaganiom zawartym w WT. 
Brak jednoznacznego zdefiniowania wartości referencyjnej (we wzorze nie ma 

specjalnego miejsca na opis sposobu doboru referencji – chyba, że w pkt 5 Uwag  
w zakresie...) skutkuje tym, że każdy budynek potencjalnie będzie miał dwie różne 
charakterystyki referencyjne, co wynika z & 329.1 oraz & 329.2: 
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Metoda I. Określona przy założeniu charakterystyk termicznych przegród odpowiadają-
cych wymaganiom określonym w Załączniku nr 2 Rozporządzenia w spra- 
wie WT. 

Metoda II. Równa granicznej wartości jednostkowego zapotrzebowania na energię 
pierwotną EP określoną w & 329.3 pkt 1 do 4. 

Sytuacja taka może skutkować tym, że budynek o parametrach termicznych przegród na 
poziomie wymagań będzie miał charakterystykę energetyczną równą referencji określonej 
metodą I, a nie będzie spełniał referencji określonej metodą II. O końcowej ocenie budynku 
będzie zatem decydował wybór wartości referencyjnej, a nie jego właściwa charakterystyka 
energetyczna. 

We wzorze świadectwa charakterystyki energetycznej dla budynku mieszkalnego 
(Załącznik nr 1) i dla budynku (Załącznik nr 2), w danych budynku ocenianego jest pozycja 
Całość/Część budynku oraz poniżej Powierzchnia użytkowa. Brak jest jednoznacznej 
informacji, czy w przypadku, jeśli oceniamy część budynku, to czy podajemy powierzchnię 
całości budynku, czy jedynie ocenianej części budynku. 

W Rozdziale 3 &5 pkt 2 jest mowa, że „Obliczenia zapotrzebowania ciepła użytkowego 
do ogrzewania i wentylacji wykonuje się dla normatywnych warunków użytkowania oraz  
w oparciu o dane klimatyczne z bazy danych klimatycznych, określonych dla najbliższej 
stacji meteorologicznej”. Dobrym rozwiązaniem byłoby przyporządkowanie stacjom 
meteorologicznym stacji aktynometrycznych – tak jak w Załączniku A (normatywnym) 
PN-B-02025:2001. Takie uzupełnienie wyeliminowałoby ewentualne rozbieżności mogące 
powstać wskutek pewnej dowolności doboru stacji aktynometrycznej wynikającej z opisu 
wzoru 1.25, w którym mówi się, że wartość energii promieniowania słonecznego należy 
przyjmować dla najbliższego punktu pomiarowego. Pytanie: co oznacza najbliższy 
(odległością czy warunkami klimatycznymi) oraz czy akurat najbliższy punkt pomiarowy 
(jeśli przyjąć odległość) jest tym najwłaściwszym. 

We wzorze świadectwa charakterystyki energetycznej dla lokalu mieszkalnego 
(Załącznik 3) brak jest wartości referencyjnej, pomimo że pkt 1 uwag na stronie 1 mówi  
o porównaniu z taką wartością. WT w kwestii reglamentacji energii pierwotnej w ogóle nie 
odnoszą się do lokalu mieszkalnego, a jedynie do budynku. Stwierdzenie zgodności  
z wymaganiami może zatem dotyczyć jedynie współczynników przenikania ciepła, co już 
pozwala zdefiniować referencję. 

W punkcie 3.2.6 podana jest procedura obliczania zysków ciepła – w tym słonecznych. 
Wzór opisujący wartość miesięcznych zysków ciepła od nasłonecznienia (wzór 1.25) opi-
sano jako zyski przez okna w przegrodach pionowych, a przecież uwzględnia współczynnik 
korekcyjny nachylenia kα. Dotyczy on zatem wszystkich powierzchni oszklonych, a nie 
tylko pionowych. 

Podając wykaz źródeł lub metodologii, dobrze byłoby jednoznacznie określić priorytety 
– wskazać na kolejność stosowania. Przykładem może być źródło do określania współ-
czynników przenikania ciepła liniowych mostków ciepła, dla których podaje się: 
a) dokumentację techniczną budynku, 
b) tablice mostków cieplnych, 
c) obliczenia szczegółowe mostków cieplnych. 

Wartości uzyskane według każdego z tych źródeł mogą się od siebie różnić, a więc 
którą wartość przyjąć, czy może decyzja pozostaje w gestii osoby sporządzającej 
certyfikat? 
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W metodzie uproszczonej obliczania rocznego zapotrzebowania ciepła użytkowego do 
ogrzewania i wentylacji brak jest informacji skąd uzyskać wartość Sth, czyli stopniogodziny 
sezonu ogrzewczego, wg danych klimatycznych dla stacji meteorologicznej najbliższej 
lokalizacji budynku. Dane dostępne na stronie Ministerstwa Infrastruktury zawierają 
jedynie temperatury, a nie podają liczby godzin, ani liczby dni zaliczanych do sezonu 
grzewczego w i-tym miesiącu roku – ogólnie długości sezonu. 

Szczegółowe uwagi krytyczne do metodologii podano w [3–5]. 

5. Termomodernizacja wykonywana z pomocą państwa – aktualności 

W Polsce Dyrektywa 93/76/EEC nie została przejęta przez Rząd, ale zupełnie przypad-
kowo, na podstawie ekspertyzy Polskiej Akademii Nauk i Fundacji Poszanowania Energii  
z 1994 r., podobny system wspierania został wprowadzony przez Ustawę Termomoderni-
zacyjną w 1999 r., ale tylko dla budynków istniejących. W odniesieniu do budynków no-
wych myślano wówczas, że dodatkowe koszty wzniesienia budynków o niskim zapotrze-
bowaniu na energię są marginalne. Był to błąd, ponieważ obecnie również dla nowych 
budynków zapewnienie dobrego poziomu poszanowania energii stanowi znaczny koszt. 
Stąd wdrożenie Dyrektywy 93/76/EEC nie jest zakończone I wymaga dalszych działań. 

Od marca 2009 r. obowiązuje ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. „O wspieraniu 
termomodernizacji i remontów”. Zastąpiła ona działającą od 1999 roku i znowelizowaną  
w 2001 r. ustawę „O wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych”, która wpro-
wadziła pomoc państwa dla termomodernizacji budynków, usystematyzowała zasady 
korzystania z tej pomocy i wprowadziła do naszego budownictwa audyt energetyczny. Na 
początku z pewnymi oporami „ustawa termomodernizacyjna” stała się po kilku latach 
funkcjonowania trwałym i pozytywnym elementem naszej budowlanej rzeczywistości, 
przyczyniając się do zwiększonego i z całą pewnością bardziej racjonalnego przeprowa-
dzania inwestycji racjonalizujących wykorzystanie energii w tak zwanym sektorze komu-
nalno-bytowym.  

W momencie, gdy „ustawa termomodernizacyjna” działała w zasadzie bez zarzutu,  
z dość niejasnych powodów postanowiono ją zmienić przez połączenie z „ustawą 
remontową”. Przy okazji dokonano zmian, które spowodowały dość duże zamieszanie od 
samego początku faktycznego wejścia w życie „ustawy o wspieraniu termomodernizacji  
i remontów”, to jest od momentu ukazania się rozporządzenia Ministra Infrastruktury  
„w sprawie szczegółowego zakresu i form audytu energetycznego, części audytu remonto-
wego, wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego”, czyli od 17 marca 2009 r. Rozporządzenie decydujące o szczegóło-
wej formie dokumentów, których czas wykonania kształtuje się od kilku dni do miesiąca, 
zawierające metodologię obliczeń, wchodzi w życie 2 dni po ogłoszeniu, to jest 19 marca 
2009 r. 

Przy okazji w samej ustawie kilka przepisów zostało sformułowanych w taki sposób, iż 
rozmowy nad tym, jak należy je interpretować trwają do dzisiaj, o czym najlepiej świadczy 
burzliwa dyskusja, która odbyła się 13 kwietnia br. w Warszawie podczas Forum Termo-
modernizacja 2010. Dotyczy to głównie audytów remontowych, a sporną sprawą  jest zakres 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. Połączenie termomodernizacji  
i remontów zaowocowało także obniżeniem maksymalnej możliwej do uzyskania premii 
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termomodernizacyjnej do 16% wartości inwestycji (poprzednio 20%). Ograniczenie tak 
naprawdę jest jeszcze większe, ponieważ wartość premii nie może być wyższa niż dwulet-
nie oszczędności wynikające z wprowadzonych przedsięwzięć termomodernizacyjnych. 
Wykonane po uchwaleniu nowej ustawy w białostockim oddziale NAPE S.A. audyty ener-
getyczne wskazują, że to ograniczenie często powoduje zmniejszenie premii do 10–12% 
wartości inwestycji, nawet w przypadku znacznych oszczędności energetycznych przy 
niskiej cenie energii. Wydaje się, że zasadne byłoby postępowanie odwrotne – nagradzanie 
większą premią tych, którzy pomimo taniej energii decydują się na ograniczanie jej zuży-
cia. Jeżeli z powodu ceny energii ktoś koniecznie chce ograniczać pomoc państwa dla in-
westora, to uzasadnienie ma zasada odwrotna: droższa energia mniejsza pomoc, bo większa 
opłacalność inwestycji. Oszczędzanie energii drogiej jest i tak bardzo opłacalne, więc wy-
dawałoby się, że ograniczenie premii w tym przypadku byłoby rozsądniejsze. Karanie 
inwestorów, którzy chcą ograniczać zużycie energii (emisję CO2 i innych substancji szko-
dliwych), pomimo niskiej opłacalności, nie wydaje się rozsądne.  

Połączenie remontów i termomodernizacji powinno zaowocować zwiększeniem 
środków pieniężnych funduszu. Tymczasem w bieżącym roku nie przewidziano żadnych 
środków – fundusz dysponuje pozostałością z 2009 r., która przy obecnym tempie wypłat 
wyczerpie się w połowie roku. 

Jeśli dodamy do tego perturbacje z wprowadzaniem nowych norm dotyczących 
obliczeń energetycznych w budynkach i przyjętą, nie bardzo wiadomo dlaczego, dziwną 
zasadę obowiązywania normy natychmiast po jej ogłoszeniu – bez okresu przejściowego 
umożliwiającego dostosowanie oprogramowania narzędziowego, to będzie to pełniejszy 
obraz dość trudnej rzeczywistości.  

6. Podsumowanie 

Wymieniony plik dokumentacji przygotowany w sprawie charakterystyki energe-
tycznej: 
– nie zapewnia stymulacji budownictwa energooszczędnego wobec braku mechanizmu 

ekonomicznego, 
– nie zapewnia egzekwowania administracyjnego przepisów, 
– wymaga co najmniej dopracowania szczegółów. 

Nie można tu mówić więc o wdrożeniu Dyrektywy 2002/91/WE; czym prędzej – zanim 
Unia tego nie wyłapie i nie obciąży nas karami – trzeba wziąć się za przygotowanie 
programu działania w sprawie wdrożenia pakietu Dyrektyw: 93/76/EWG, 2002/91/WE  
i 2006/32/WE. 

Opracowania wymaga program działania z udziałem kilku Ministerstw: Finansów, 
Gospodarki, Infrastruktury, Środowiska, Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Z tego powodu 
powinna być to skoordynowana akcja pod patronatem premiera, na podstawie odpowied-
niego programu działania. Projekt takiego programu [6] został już dwa lata temu przeka-
zany Ministerstwu Infrastruktury – bez odzewu. 
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