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Dążenie do osiągnięcia celów klimatycznych w Unii Europejskiej
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▪ 14 lipca Komisja Europejska ogłosiła pakiet Fit for 55. Jego celem przez najbliższe lata będzie osiągnięcie 

redukcji emisji gazów cieplarnianych o 55 proc. w stosunku do 1990 roku – osiągnięcie tego celu ma nastąpić do 

2030 roku. 

▪ Pakiet wprowadzi zmiany w wielu obszarach, w tym przede wszystkim w efektywności energetycznej budynków.

▪ Podniesienie efektywności energetycznej budynków jest jednym z kluczowych celów zapisanych w Zielonym 

Ładzie, Europejskiej Strategii Renowacji, Europejskim Planie Odbudowy, finansowaniu w nowej perspektywie na 

lata 2021 – 2027 i wczoraj w ogłoszonym pakiecie Fit for 55. 

▪ Dlaczego efektywność energetyczna budynków jest jednym z kluczowym celów do osiągnięcia? BO TO 

BUDYNKI SĄ ŹRÓDŁEM NAJWIĘKSZEJ EMISJI DWUTLENKU WĘGLA W UE I W POLSCE TAKŻE.



Kompleksowa termomodernizacja budynków to jedyna droga do 

osiągnięcia celów klimatycznych
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• Reforma już istniejących 
programów dotacyjnych na rzecz 
budynków mieszkaniowych – zbyt 
niskie wsparcie dotacyjne na 
termomodernizację, a 
nakierowanie całej uwagi na 
wymianę kotłów

• Zaprojektowanie nowych 
programów termomodernizacji 
budynków mieszkaniowych oraz 
pozostałych typów budynków w 
Polsce 

Potrzeby Właściwe podejście Zagrożenia

• Kompleksowa 

termomodernizacja każdego 

rodzaju budynku z zachowaniem 

tych samych zasad: najpierw 

izolacja, potem wymiana stolarki, 

systemów i dostosowanie źródła 

ciepła

• Konstrukcja programów 

dotujących wspierających 

kompleksową 

termomodernizację budynków, 

oparta na realizacji powyższych 

zasad i reguł „skorupki”. 

• Brak zmian w podejściu do 

termomodernizacji budynków 

grozi zwiększeniem zjawiska 

ubóstwa energetycznego. 

Wymiana źródła ciepła bez 

przeprowadzenia 

termomodernizacji prowadzi do 

wzrostu kosztów ogrzewania!

• Brak reform w programach 

wsparcia termomodernizacji z 

wykorzystaniem nowych 

funduszy z UE to utrata 

ogromnej szansy dla obywateli 

Polski, aby oddychać czystym 

powietrzem, mieszkać i 

pracować w komfortowych i 

energooszczędnych budynkach.



Oczekiwania od programu FENIKS i nowego okresu finansowania
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ROZPOCZĘCIE REFORM W ZAKRESIE:

KOMPLEKSOWEJ

GŁĘBOKIEJ

KONSEKWENTNEJ PRZEZ LATA

TERMOMODERNIZACJI WSZYSTKICH BUDYNKÓW W 
POLSCE


