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W
grud niu 2019 r. Ko mi sja
Eu ro pej ska (KE) za pre -
zen to wa ła pierw sze in for -
ma cje na te mat Eu ro pej -

skie go Zie lo ne go Ła du (ang. Eu ro pe an
Gre en De al), któ ry ma do pro wa dzić do
osią gnię cia neu tral no ści kli ma tycz nej
przez Unię Eu ro pej ską (UE) do 2050 r.
Jest on od po wie dzią na wy zwa nia zwią -
za ne ze zmia ną kli ma tu i śro do wi skiem
na tu ral nym. Obejmuje ze sta w dy rek tyw
i in struk cji do ty czą cych nie mal wszyst -
kich dzia łów go spo dar ki. Zielony Ład
ma skupiać się na znacz nym ogra ni cze -
niu emi sji gazów cieplarnianych oraz
wspie raniu roz woju tzw. zie lo nych tech -
no lo gii, ma ją cych na ce lu ochro nę kli -
ma tu oraz śro do wi ska na tu ral ne go. Jego
celem jest rów nież ochro na, za cho wa nie
i po pra wa ka pi ta łu na tu ral ne go UE oraz
ochro na zdro wia i do bro sta nu oby wa te -
li przed za gro że nia mi i ne ga tyw ny mi
skut ka mi zwią za ny mi ze śro do wi skiem.

W ra mach Eu ro pej skie go Zie lo ne go
Ła du przy ję to lub za po wie dzia no m.in.:

● plan in we sty cyj ny na rzecz Eu ro -
pej skie go Zie lo ne go Ła du i me cha nizm
spra wie dli wej trans for ma cji;

● re wi zję Eu ro pej skie go Pra wa kli -
ma tycz ne go pod ką tem osią gnię cia neu -
tral no ści kli ma tycz nej;

● re wi zję m.in. dy rek ty wy sys te mu
han dlu emi sja mi ETS, dy rek ty wy o od -
na wial nych źró dłach ener gii (OZE), dy -
rek ty wy o efek tyw no ści ener ge tycz nej
(czer wiec 2021);

● re wi zję dy rek ty wy o opo dat ko wa -
niu ener gii (czer wiec 2021);

● pro po zy cję me cha ni zmu sty mu -
lu ją ce go dzia ła nia ter mo mo der ni za -
cyj ne w sek to rze bu dow nic twa;

● wnio sek do ty czą cy pla nu dzia ła nia
go spo dar ki o obie gu za mknię tym kon -
cen tru ją cy się na zrów no wa żo nym wy -
ko rzy sta niu za so bów.

UE już wcze śniej roz po czę ła mo der -
ni za cję i trans for ma cję go spo dar ki w ce -
lu zre du ko wa nia emi sji ga zów cie plar -
nia nych. W la tach 1990 – 2018 zmniej -
szy ła ich emi sję o 23%, pod czas gdy jej
go spo dar ka od no to wa ła wzrost o 61%.
Na le ży jed nak pod jąć do dat ko we dzia -
ła nia, aby ogra ni czyć emi sje ga zów cie -
plar nia nych o 60% do 2050 r., co ozna -
cza, że w ce lu osią gnię cia neu tral no ści
kli ma tycz nej jest jesz cze wie le do zro -
bie nia [1].

W nad ch o dzą cej de ka dzie UE mu si
zak tu ali zo wać ra my po li ty ki kli ma tycz -
no -ener ge tycz nej. Słu ży te mu za twier -
dzo ny przez Ra dę Eu ro pej ską, w grud -
niu 2020 r. wią żą cy cel za kła da ją cy o co
naj mniej 55% ogra ni cze nie w UE emi sji
net to ga zów cie plar nia nych do 2030 r.
w po rów na niu z po zio mem z 1990 r.
Przy wód cy UE pod kre śli li zna cze nie
mo bi li za cji fi nan sów pu blicz nych i ka -
pi ta łu pry wat ne go oraz przy po mnie li, że
co naj mniej 30% cał ko wi tej kwo ty wy -
dat ków z wie lo let nich ram fi nan so wych
i me cha ni zmu od bu do wy (Ne xt  Ge ne ra -
tio n EU) ma zo stać prze zna czo ne na
dzia ła nia służące ochronie kli ma tu.

Ro la bu dow nic twa w re ali za cji
ce lów Eu ro pej skie go
Zie lo ne go Ła du

W ca łej UE bu dyn ki i bu dow nic two
ge ne ru ją pra wie 40% cał ko wi tej emi sji
ga zów cie plar nia nych, więc dzia ła nia
w tej branży bę dą klu czo we w dążeniu
UE do osią gnię cia neu tral no ści kli ma -
tycz nej do 2050 r. Aby do 2030 r. o 55%
zmniejszyć re duk cję emi sji CO
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mu si ogra ni czyć emi sje ga zów cie plar -
nia nych z bu dyn ków o 60%, zu ży cie
w nich ener gii koń co wej o 14%, a ener -
gii na ogrze wa nie i chło dze nie o 18% [2].

Dotychczasowa po li ty ka i fi nan so wa -
nie UE już wy war ły po zy tyw ny wpływ
na efek tyw ność ener ge tycz ną no wych
bu dyn ków, któ re zu ży wa ją po ło wę ener -
gii mniej, niż te wzniesione po nad 20 lat
te mu. Nie ste ty 85% ist nie ją cych w UE
bu dyn ków zo sta ło wy bu do wa nych przed
2000 r., a je dy nie 1% co roku pod da je się
ter mo mo der ni za cji. Ponadto głę bo ka ter -
mo mo der ni za cja, któ ra zmniej sza zu ży -
cie ener gii o co naj mniej 60%, obej mu je
rocz nie tyl ko 0,2% bu dyn ków UE. Prze -
wi du je się, że 85 ÷ 95% z ist nie ją cych
obec nie bu dyn ków ma na dal być wy ko -
rzy sty wa nych w 2050 r. Aby do sto so wać
je do po zio mu ni sko emi syj ne go, po trzeb -
ne jest przy spie sze nie pro ce su ter mo mo -
der ni za cji. Dla te go KE opra co wa ła „stra -
te gię na rzecz fa li re no wa cji” ma ją cą
na ce lu po pra wę cha rak te ry sty ki ener ge -
tycz nej bu dyn ków. W cią gu naj bliż szych
dzie się ciu lat KE za mie rza zwięk szy ć w -
skaź ni ki co naj mniej dwu krot nie i spra -
wić, by re no wa cje przy czy ni ły się do
więk szej efek tyw no ści ener ge tycz nej
i oszczęd niej sze go go spo da ro wa nia za -
so ba mi [2]. Do 2030 r. moż na by od no wić
35 mln bu dyn ków i stwo rzyć ok. 160 tys.
do dat ko wych zie lo nych miejsc pra cy.
Bio rąc pod uwa gę fakt, że pra wie 34 mln
Eu ro pej czy ków nie stać na ogrze wa nie
do mu, dzia ła nia KE wspie ra ją ce re no wa -
cje zwięk sza ją ce efek tyw ność ener ge -
tycz ną bu dyn ków, sta no wią tak że od po -
wiedź na zja wi sko ubó stwa ener ge tycz -
ne go, przy czy nia jąc się do zmniej sze nia
ra chun ków za ener gię [2]. 

Unijna stra te gia re no wa cji za główne
ob sza ry dzia łań uznaje:

■ zmniejszenie emi syj no ści ogrze wa -
nia i chło dze nia;

■ roz wią za nie pro ble mu ubó stwa
ener ge tycz ne go i bu dyn ków o naj gor -
szej cha rak te ry sty ce ener ge tycz nej;

■ re no wa cję bu dyn ków pu blicz nych,
ta kich jak szko ły, szpi ta le i bu dyn ki ad -
mi ni stra cyj ne. 
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KE postuluje usu nię cie ist nie ją cych
ba rier w ca łym procesie re no wa cji, tj. od
kon cep cji pro jek tu po je go fi nan so wa -
nie i za koń cze nie. Służyć temu mają
środ ki po li tycz ne, na rzę dzia fi nan so wa -
nia i in stru men ty po mo cy tech nicz nej.
Można do nich zaliczyć [2]:

● bar dziej niż obecnie ry go ry stycz -
ne prze pi sy, nor my i in for ma cje do ty czą -
ce cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn -
ków, w tym stop nio we wpro wa dza nie
obo wiąz ko wych mi ni mal nych wymagań
dotyczących cha rak te ry sty ki ener ge tycz -
nej ist nie ją cych bu dyn ków;

● ak tu ali za cję prze pi sów do ty czą -
cych świa dectw cha rak te ry sty ki ener ge -
tycz nej;

● ewen tu al ne roz sze rze nie wy ma -
gań do ty czą cych re no wa cji bu dyn ków
w sek to rze pu blicz nym;

● za pew nie nie do stęp ne go i do brze
ukie run ko wa ne go fi nan so wa nia, w tym
przez ini cja ty wy prze wod nie „Re no wa cja”
oraz „Zwięk sze nie mo cy” – In stru men -
tu na rzecz Od bu do wy i Zwięk sza nia
Od por no ści w ra mach Ne xt Ge ne ra tio -
nEU, uprosz czo ne za sa dy łą cze nia róż -
nych źró deł fi nan so wa nia oraz licz ne
za chę ty do fi nan so wa nia pry wat ne go;

● zwięk sze nie zdol no ści w za kre sie
przy go to wy wa nia i wdra ża nia pro jek -
tów re no wa cji, od po mo cy tech nicz nej
dla władz kra jo wych i lo kal nych po
szko le nia i roz wój umie jęt no ści pra cow -
ni ków w ra mach no wych zie lo nych
miejsc pra cy;

● roz sze rze nie ryn ku zrów no wa żo -
nych wy ro bów i usług bu dow la nych,
w tym wy ko rzy sta nie no wych ma te ria -
łów i roz wią zań opar tych na za so bach
przy ro dy oraz zmie nio ne prze pi sy do ty -
czą ce wpro wa dza nia do ob ro tu wy ro bów
bu dow la nych i do ce lo wych po zio mów
po now ne go uży cia i od zy sku ma te ria łów;

● stwo rze nie no we go eu ro pej skie go
Bau hau su – in ter dy scy pli nar ne go pro jek -
tu za rzą dza ne go przez Ko mi tet Do rad -
czy obej mu ją cy ze wnętrz nych eks per tów
re pre zen tu ją cych m.in. na ukow ców, ar -
chi tek tów, pro jek tan tów, ar ty stów, urba -
ni stów. W 2022 r. w róż nych pań stwach
UE Ko mi sja Eu ro pej ska utwo rzy sieć
pię ciu ciał za ło ży ciel skich Bau haus;

● opra co wa nie po dej ścia opar te go
na są siedz twie w przy pad ku spo łecz no -
ści lo kal nych w ce lu roz po wszech nie nia
roz wią zań do ty czą cych OZE i tech no lo -

gii cy fro wych oraz stwo rze nia ob sza -
rów o ze ro wym zu ży ciu ener gii, w któ -
rych kon su men ci sta ją się pro su men ta -
mi sprze da ją cy mi ener gię do sie ci. Stra -
te gia obej mu je rów nie ż i ni cja ty wę
stwo rze nia przy stęp nych ce no wo miesz -
kań w 100 dziel ni cach.

Stan ak tu al ny i za da nia 
bu dow nic twa w Pol sce

Zgod nie ze sta nem na 2020 r. w Pol -
sce jest po nad 15 mln bu dyn ków. Bio -
rąc pod uwa gę ca ły cykl ży cia, zu ży wa -
ją one ok. 41% ener gii pier wot nej oraz
od po wia da ją za emi sję 38% dwu tlen ku
wę gla. Po trzeb ne są więc zde cy do wa ne
dzia ła nia, je śli chce my osią gnąć neu -
tral ność kli ma tycz ną do 2050 r. Dla te go
Fun da cjaWWF Pol ska przy go to wa ła  do -
ku ment pt. „Ze ro emi syj na Pol ska 2050”,
w któ rym zna lazł się roz dział po świę co -
ny bu dow nic twu  opra co wa ny przez Kra -
jo wą Agen cję Po sza no wa nia Ener gii S.A.
(KA PE). Roz dział ten po wstał  na pod -
sta wie dys ku sji w gro nie po nad 30 eks -
per tów zaj mu ją cych się bu dow nic twem
ener go osz częd nym. Pod kre ślo no w nim,
że więk szość ist nie ją cych bu dyn ków
w Pol sce (ry su nek) ma stan dard ener-
ge tycz ny da le ki od obo wią zu ją ce go
od 31 grud nia 2020 r. wszyst kie no we
i re mon to wa ne obiek ty. Ak tu al ne stan -
dar dy ener ge tycz ne no wych bu dyn ków
(zde fi nio wa ne głów nie przez wskaź nik
EP, okre śla ją cy rocz ne za po trze bo wa nie
na nie od na wial ną ener gię pier wot ną od -
nie sio ne do jed nost ki po wierzch ni oraz
współ czyn nik U prze ni ka nia cie pła
przez prze gro dę) określone są w Roz po -
rzą dze niu Mi ni stra In fra struk tu ry i Bu -
dow nic twa w spra wie wa run ków tech -

nicz nych, ja kim po win ny od po wia-
dać bu dyn ki i ich usy tu owa nie (Dz.U.
z 7 czerw ca 2019, poz. 1065) i zo sta ły
wy zna czo ne me to dą kosz tu opty mal ne -
go zgod nie z Dy rek ty wą w spra wie cha -
rak te ry sty ki ener ge tycz nej bu dyn ków
(EPD). Na to miast do ce lo wym, z punk -
tu wi dze nia osią gnię cia przez Pol skę
neu tral no ści kli ma tycz nejw 2050 r., po -
wi nien być stan dard ze ro emi syj ny bu -
dyn ku, ro zu mia ny ja ko war tość ze ro wa
wskaź ni ka emi sji CO
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znaj du ją ce go się

na świa dec twie cha rak te ry sty ki ener ge -
tycz nej bu dyn ku. 

Ist nie ją co naj mniej dwie dro gi osią -
gnię cia tak zde fi nio wa ne go stan dar du
ze ro emi syj ne go bu dyn ku. Pierw sza
po le ga na osią gnię ciu mak sy mal nej,
tech nicz nie moż li wej efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ku i wy two rze -
niu resz ty po trzeb nej ener gii z OZE
w je go gra ni cy bi lan so wej. Dru ga po le -
ga na osią gnię ciu efek tyw ne go eko no -
micz nie stan dar du efek tyw no ści
ener ge tycz nej bu dyn ku i po kry ciu
za po trze bo wa nia na ener gię z ze ro -
emi syj nych sie ci cie płow ni czych lub
elek tro ener ge tycz nych. Osią gnię cie
ce lu neu tral no ści kli ma tycz nej wią że
się więc z sy ner gicz ny mi dzia ła nia -
mi w in nych ob sza rach go spo dar ki,
szcze gól nie w sek to rze ener ge tycz nym.
Pierw szą dro gę moż na za sto so wać
w przy pad ku bu dyn ków no wo bu do wa -
nych, na to miast dru gą – re mon to wa -
nych, szcze gól nie za byt ko wych i tych
pod opie ką kon ser wa tor ską, zwol nio -
nych ze speł nie nia wymagań wy mie -
nio ne go roz po rzą dze nia.

Po ten cjał oszczęd no ści ener gii koń -
co wej w bu dow nic twie jest znacz ny.
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Zgod nie z da ny mi KA PE  wy no si po nad
155 TWh/r. [1]. W wy ni ku  tyl ko zmniej -
sze nia za po trze bo wa nia bu dyn ków na
ener gię, rocz nie moż li we bę dzie zre du -
ko wa nie emi sji o po nad 46 mln t CO
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i pra wie 90 tys. t py łów [2]. 
Ostat nio po ja wi ło się wie le no wych

pro gra mów do fi nan so wa nia dzia łań
zwięk sze nia efek tyw no ści ener ge tycz nej
ist nie ją cych bu dyn ków. Nie ste ty w wie -
lu przy pad kach ter mo mo der ni za cji nie
prze pro wa dzo no opty mal nie z punk tu
wi dze nia tech nicz ne go i eko no micz ne -
go. Po nad to, spo ro za strzeżeń bu dzi ja -
kość wy ko na nych prac. W związ ku z tym
w przy pad ku wie lu bu dyn ków wy ma ga -
ne bę dą po now ne dzia ła nia ter mo mo der -
ni za cyj ne. Czę sto też naj pierw wy mie -
nio no źró dła cie pła, na co sto sun ko wo
ła two uzy skać do fi nan so wa nie, a do pie -
ro po tem wy ko na no in ne przed się wzię cia
ter mo mo der ni za cyj ne. W re zul ta cie źró -
dło cie pła zo sta ło prze wy mia ro wa ne. 

Rozwiązania tech nicz ne po zwa la ją
ra dy kal nie ogra ni czyć zu ży cie ener gii
w ist nie ją cych bu dyn kach, nie za leż nie
od okre su, w któ rym by ły one wzno szo -
ne. Kosz ty po pra wy efek tyw no ści ener -
ge tycz nej bę dą róż ne, w za leż no ści
od kon kret nych przy pad ków. Wpro wa -
dze nie „głę bo kiej” ter mo mo der ni za cji
ist nie ją cych bu dyn ków po zwo li zmniej -
szyć zu ży cie ener gii o 35 – 85% [1].
Wy ma ga to jed nak dzia łań kom plek so -
wych znacz nie da lej idą cych, niż obecna
ty po wa ter mo mo der ni za cja.

Bio rąc pod uwa gę zmia nę kli ma tu
oraz wzrost stan dar dów ochro ny ciepl -
nej bu dyn ków, na le ży spo dzie wać się,
że w przyszłości w Polsce więk szym
wy zwa niem, niż ogrze wa nie bę dzie ich
chło dze nie, szcze gól nie w okre sie let -
nim i przej ścio wym. Za tem pla nu jąc bu -
do wę lub mo der ni za cję bu dyn ku, na le -
ży to uwzględnić.

Klu czo wym wy zwa niem w przy pad ku
no wych i ist nie ją cych bu dyn ków jest
wdro że nie in no wa cyj nych tech no lo gii po -
zwa la ją cych speł nić kry te ria ze ro wej emi -
sji ga zów cie plar nia nych z bu dyn ków.
Bar dzo waż ne jest zwięk sze nie wie dzy
spo łe czeń stwa na te mat ko niecz no ści ogra -
ni cze nia zu ży cia ener gii wsek to rze bu dow -
nic twa oraz szko dli wo ści źró deł cie pła ge -
ne ru ją cych znacz ne za nie czysz cze nia po -
wie trza. W pierw szej ko lej no ści na le ży
odejść od wę gla w lo kal nych źró dłach cie -

pła. Pro ces ten na le ży prze pro wa dzić naj -
póź niej do koń ca 2030 r. Rów no le gle trze -
ba pro wa dzić pro ces de kar bo ni za cji cie -
płow nic twa oraz sek to ra elek tro ener ge ty ki.

Rząd (mi ni ster wła ści wy ds. bu dow -
nic twa) po wi nien stop nio wo zwięk szać
wy ma ga nia do ty czą ce stan dar dów ener -
ge tycz nych no wo wzno szo nych i pod -
da wa nych ter mo mo der ni za cji bu dyn -
ków, tak aby znacz nie zwięk szy ła się
licz ba bu dyn ków ze ro ener ge tycz nych,
ze ro emi syj nych i do dat nio ener ge tycz -
nych. Stan dard WT 21 nie jest wys tar -
cza ją cy by zre ali zo wać ce le 2030 i 2050 r.
Agen dy pań stwo we i or ga ni za cje po za -
rzą do we po win ny bu do wać świa do -
mość spo łe czeń stwa do ty czą cą ze ro emi -
syj ne go bu dow nic twa. Edu ka cja mo gła -
by być pro wa dzo na np. przez pro mo cję
do brych prak tyk i pro jek ty pi lo ta żo we.
Na le ży też za dbać o po wszech ne sto so -
wa nie no wo cze snych roz wią zań ma te -
ria ło wo -tech no lo gicz nych, po pra wy
kwa li fi ka cji pra cow ni ków bu dow la nych
oraz ja ko ści usług. Waż na jest też pro -
mo cja za wo dów bu dow la nych oraz edu -
ka cja na po zio mie za wo do wym.

Szcze gól nym wspar ciem po wi nien być
ob ję ty sek tor ma łych i śred nich przed się -
biorstw (MŚP), któ re ma ją du ży wpływ
na ter mo mo der ni za cję ist nie ją cych bu -
dyn ków jed no ro dzin nych i wzno sze nie
no wych obiek tów o wy so kim stan dar dzie
ener ge tycz nym (np. ze ro ener ge tycz nych
net to lub ze ro emi syj nych). W przy pad -
ku ni sko emi syj nej trans for ma cji pol skie -
go bu dow nic twa bardzo ważne jest też
wdro że nie efek tyw nych me cha ni zmów
fi nan so wa nia z wy ko rzy sta niem m.in.
wpły wów z sys te mu ETS, fun du szy
z no wej per spek ty wy fi nan so wej UE,
fun du szy kra jo wych oraz me cha ni zmów
po dat ko wych. Pro gram ni sko emi syj nej
trans for ma cji bu dow nic twa, po za oczy -
wi sty mi ko rzy ścia mi, po zy tyw nie wpły -
nie w spo sób po śred ni i bez po śred ni na
pra wie wszyst kie dzie dzi ny go spo dar ki.

Fi nan so wa nie ze ro emi syj nej
trans for ma cji 
pol skie go bu dow nic twa

In we sty cje, któ re przy czy nią się  do
osią gnięcia  neutral no ści kli ma tycz nej
w pol skich bu dyn kach mogą być obec -
nie finansowane ze środków: 

● no wej i sta rej per spek ty wy fi nan -
so wej UE PO IiS oraz RPO;

● sa mo rzą dów lo kal nych i re gio nal -
nych, w tym Wo je wódz kich Fun du szy
Ochro ny Śro do wi ska i Go spo dar ki
Wod nej (WFO ŚiGW);

● Na ro do we go Fun du szu Ochro ny
Śro do wi ska i Go spo dar ki Wod nej
(NFO ŚiGW) – pro gram „Czy ste po wie -
trze” oraz po zo sta łych fun du szy, w tym
dla MŚP i bu dyn ków pu blicz nych;

● ulgi w po dat ku PIT;
● ko mer cyj nych i pre fe ren cyj nych

kre dy tów;
● fun du szu re mon to we go spół dziel-

ni i fun du szu re mon to we go wspól not
miesz ka nio wych;

● Sys te mu Bia łych Cer ty fi ka tów;
● Fun du szu Ter mo mo der ni za cji i Re -

mon tów;
● firm świad czą cych usłu gi ener ge -

tycz ne w for mu le ESCO;
● w ra mach pro gra mu „Stop smog”.
Z wymienionych środków na szcze -

gól ną uwa gę za słu gu ją: ulga ter mo mo -
der ni za cyj na w po dat ku PIT oraz pro -
gram „Czy ste Po wie trze”. Pierw szy
z nich jest pro gra mem dzia ła ją cym od
2019 r. i po zwa la od li czyć od pod sta wy
po dat ku, po dat ni ko wi bę dą ce mu wła -
ści cie lem lub współ wła ści cie lem bu -
dyn ku miesz kal ne go jed no ro dzin ne go
wy dat ki po nie sio ne w ro ku po dat ko -
wym na ma te ria ły bu dow la ne, urzą-
dze nia i usłu gi, zwią za ne z re ali za cją
przed się wzię cia ter mo mo der ni za cyj ne -
go, w tym bu dyn ku, któ re zo sta nie za -
koń czo ne w trzech ko lej nych la tach, li -
cząc od koń ca ro ku po dat ko we go, w któ -
rym po nie sio no pierw szy wy da tek.
Kwo ta od li cze nia nie mo że prze kro -
czyć 53 tys. zł w od nie sie niu do wszyst -
kich re ali zo wa nych przed się wzięć ter -
mo mo der ni za cyj nych w po szcze gól -
nych bu dyn kach, któ rych po dat nik jest
wła ści cie lem lub współ wła ści cie lem.
Wy so kość wy dat ków usta la się na pod -
sta wie fak tur wy sta wio nych przez po -
dat ni ka po dat ku od to wa rów i usług nie -
ko rzy sta ją ce go ze zwol nie nia od te go
po dat ku. Od li cze niu nie pod le ga ją wy -
dat ki w czę ści, w ja kiej zo sta ły:

■ sfi nan so wa ne (do fi nan so wa ne) ze
środ ków NFO ŚiGW lub WFO ŚiGW lub
zwró co ne po dat ni ko wi w ja kiej kol wiek
innej for mie;

■ za li czo ne do kosz tów uzy ska nia
przy cho dów, od li czo ne od przy cho du
na pod sta wie usta wy o zry czał to wa nym
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po dat ku do cho do wym lub uwzględ nio -
ne przez po dat ni ka w związ ku z ko rzy -
sta niem z ulg po dat ko wych w ro zu mie -
niu or dy na cji po dat ko wej.

Od li cze nia do ko nu je się w ze zna niu
za rok po dat ko wy, w któ rym po nie sio -
no wy dat ki. Kwo ta od li cze nia nie znaj -
du ją ca po kry cia w rocz nym do cho dzie
po dat ni ka pod le ga od li cze niu w ko lej -
nych la tach, nie dłu żej jed nak niż przez
6 lat, li cząc od koń ca ro ku po dat ko we -
go, w któ rym po nie sio no pierw szy wy -
da tek. Z do ku men tów do ty czą cych
pod su mo wa nia roz li cze nia PIT -ów
za 2019 r. wy ni ka, że z ulgi sko rzy s-
ta ło po nad 200 tys. Po la ków i łącz-
nie od pi sa no od do cho du po nad
3 mld zł.

W ra mach pro gra mu „Czy ste Po wie -
trze”, moż na otrzy mać do ta cje na wy -
mia nę źró deł cie pła i ter mo mo der ni za -
cję do mów jed no ro dzin nych, głów nie 
w przy pad ku ro dzin o ni skich do cho -
dach. Do tych czas ok. 70% wnio sków
do ty czy ło ter mo mo der ni za cji, co ozna -
cza że ok. 140 tys. do mów zo sta nie
ocie plo nych i jed no cze śnie zo sta ną
wy mie nio ne źró dła cie pła na ni sko -
emi syj ne. Moż na li czyć, że ta licz ba
wzro śnie.

* * *
W przypadku re ali za cji ce lów Eu ro -

pej skie go Zie lo ne go Ła du UE przy ję ła
za sa dę „efek tyw ność ener ge tycz na
przede wszyst kim” oraz że ko niecz ne
jest roz wi ja nie OZE. W bu dow nic twie

pol skim po trzeb ne bę dą no we przepisy
i mechanizmy fi nan so we, któ rych cześć
już po wsta ła w ra mach no we li za cji nie -
któ rych ustaw w 2020 r. Pozostałe
dokumenty, je że li chce my uczest ni czyć
w am bit nych pla nach UE, mu szą po -
wstać w naj bliż szych la tach. 

Li te ra tu ra
[1] Eks per ty za w za kre sie okre śle nia opła cal nych
po dejść do mo der ni za cji wła ści wych dla da ne go
ty pu bu dyn ków i stre fy kli ma tycz nej, z uwzględ -
nie niem, w sto sow nych przy pad kach, ewen tu al -
nych wła ści wych punk tów ak ty wa cji w cy klu ży -
cia bu dyn ku, KA PE S. A., 2020.

[ 2 ]  h t t p s : / / e c . e u  r o  p a . e u / p o  l a n d / n e w s /
201017_eco_eco no my_pl.

3] Ra port WWF „Pol ska ni sko emi syj na 2050”,
War sza wa, wrze sień 2020 r.
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Współ au to rzy ar ty ku łu „Ni sko -
emi syj ne bu dow nic two w Pol sce
w kon tek ście Zie lo ne go Ła du
– prof. dr hab. inż. Ta de usz Skocz -
kow ski oraz dr inż. Ar ka diusz 
Wę glarz są człon ka mi Ra dy Pro -
gra mo wej Sto wa rzy sze nia na rzecz
Efek tyw no ści im. prof. Krzysz to fa
Żmi jew skie go. 

„Po sza no wa nie ener gii” oraz
„efek tyw ność” to po ję cia, któ re
na sta łe we szły do na sze go ję zy-
ka (eks perc kie go i co dzien ne go),
a jed nym z ich pro pa ga to rów był
śp. prof. Krzysz tof Żmi jew ski.
Ja ko wi ce mi ni ster w re sor cie bu -
dow nic twa, na uczy ciel aka de mic -
ki, a tak że dzia łacz w orga ni za cjach
po za rzą do wych wska zy wał ro lę
efek tyw no ści ener ge tycz nej w roz -
wo ju no wo cze snej pol skiej go spo -
dar ki. Idee pro efek tyw no ścio we
i no wo cze sne bu dow nic two pro pa -
go wa ne przez śp. prof. Żmi jew -
skie go są ca ły czas ak tu al ne, a eks -
per ci, współ pra cow ni cy i przy ja -
cie le Pro fe so ra na dal bar dzo ak -
tyw nie je roz wi ja ją w Sto wa rzy -
sze niu na rzecz Efek tyw no ści, któ -
re go był za ło ży cie lem w 2006 r. oraz

sze fem Ra dy Pro gra mo wej przez
9 lat. By uho no ro wać wy bit ną
dzia łal ność Pro fe so ra, w 2018 r. za -
rząd pod jął de cy zję o nada niu Sto -
wa rzy sze niu imie nia prof. Krzysz -
to fa Żmi jew skie go. Od te go cza su
ofi cjal na na zwa to: Sto wa rzy sze -
nie na rzecz Efek tyw no ści im.
prof. Krzysz to fa Żmi jew skie go.

Śp. prof. Krzysz tof Żmi jew ski
pod kre ślał:

● za so by ko pal ne  nie są nie skoń -
czo ne, ale… ener gia jest wo kół
nas, mu si my umieć ją zna leźć;

● naj tań sze pa li wo jest na wy -
cią gnię cie rę ki – to efek tyw ność
ener ge tycz na;

● efek tyw ność ener ge tycz na jest
klu czo wą opcją zrów no wa że nia
na sze go bi lan su ener ge tycz ne go.

Sto wa rzy sze nie od 2006 r., pod
kie row nic twem Pre ze sa Ra fa ła
Cza ji, współ pra cu jąc z uzna ny mi
eks per ta mi, kon cen tru je swo ją ak -
tyw ność na dzia ła niach z przed sta -
wi cie la mi róż nych sek to rów go -
spo dar ki, dla któ rych efek tyw ność
ener ge tycz na jest waż nym ele men -
tem bu do wa nia prze wag roz wo jo -
wych. Po nad to współ dzia ła z eu -
ro pej ski mi or ga ni za cja mi, ad mi ni -
stra cją sa mo rzą do wą i rzą do wą 
(m.in. w ze spo le ds. efek tyw no ści
i trans for ma cji ener ge tycz nej bu -
dyn ków Mi ni ster stwa Roz wo ju,
Pra cy i Tech no lo gii). Sto wa rzy sze -
nie jest tak że pro mo to rem zrów -
no wa żo nej trans for ma cji ener ge -
tycz nej ozna cza ją cej m.in. opty -
ma li za cję za so bów i roz wój lo kal -
ne go po ten cja łu.

www.sto wa rzy sze nie -zmi jew ski.pl,

biu ro@sto wa rzy sze nie -zmi jew ski.pl


