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Polską	  bazę	  surowców	  energetycznych	  stanowi	  węgiel	  kamienny,	  węgiel	  
brunatny,	  ropa	  naftowa,	  gaz	  ziemny	  i	  dodatkowo	  pozostałe	  źródła	  energii,	  w	  
tym	  odnawialne.	  	  
Od	  czasów	  transformacji	  ustrojowej	  następuje	  trwała	  transformacja	  
mentalna	  i	  prawna	  naszego	  społeczeństwa.	  Zmiany	  ustrojowe	  końca	  lat	  90	  
ubiegłego	  wieku	  oraz	  wejście	  Polski	  do	  Unii	  Europejskiej	  miały	  ogromne	  
znaczenie	  dla	  rozwoju	  energetyki	  w	  Polsce.
Energetyka	  podlegała	  stopniowej,	  powolnej	  transformacji.	  Z	  monopolu	  
państwowego,	  pilnie	  strzeżonego	  przez	  ówczesne	  władze,	  wraz	  z	  wejściem	  
do	  Unii	  Europejskiej,	  weszła	  pod	  strzechy	  w	  wielu	  polskich	  domach.	  	  
Energetyka	  prosumenckaoparta	  na	  wspólnych	  europejskich	  celach	  
przyniosła	  znaczny	  rozwój	  energetyki	  zielonej.	  	  Odnawialne	  źródła	  energii	  	  
stały	  się	  alternatywą	  dla	  energetyki	  „brudnej”	  źródeł	  nieodnawialnych.	  





Europejski	  rynek	  OZE	  -‐
charakterystyka

W	  budynkach	  mieszkalnych	  potrzeby	  związane	  z	  ogrzewaniem	  pochłaniają	  ok.	  70%	  energii	  końcowej	  
zużywanej	  przez	  gospodarstwa	  domowe.

Według	  opracowania	  GUS	  „Zużycie	  energii	  w	  gospodarstwach	  domowych	  w	  2012	  r.13	  ,	  w	  ogrzewaniu	  
pomieszczeń	  wyraźnie	  dominują	  paliwa	  stałe	  oraz	  ciepło	  sieciowe.	  Prawie	  połowa	  krajowych	  
gospodarstw	  domowych	  (49,1%)	  użytkowała	  urządzenia	  grzewcze	  wykorzystujące	   paliwa	  stałe,	  służące	  
do	  wytwarzania	  ciepła	  i	  przygotowania	  ciepłej	  wody	  użytkowej.

http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Budownictwo/Pozostale_projekty/Documents/UCH_RM_Krajowy_plan_budynki_20150420.pdf



Sposoby	  ogrzewania	  pomieszczeń	  wg	  
technik	  ogrzewania

http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Budownictwo/Pozostale_projekty/Documents/UCH_RM_Krajowy_plan_budynki_20150420.pdf



Sposoby	  ogrzewania	  pomieszczeń	  
wg	  technik	  ogrzewania

http://bip.mir.gov.pl/Prawo/Budownictwo/Pozostale_projekty/Documents/UCH_RM_Krajowy_plan_budynki_20150420.pdf



Taryfa	  FIT.

W	  dniu	  20	  lutego	  2015	  roku	  ,	  Sejm	  RP	  po	  ponad	  4	  latach	  przyjął	  
ustawę	  o	  odnawialnych	  źródłach	  energii,	  która	  w	  pełnym	  kształcie	  i	  
zakresie	  zacznie	  obowiązywać	  od	  01-‐01-‐2016	  roku.	  

Ustawa,	  pomimo	  wielu	  swoich	  ograniczeń,	  stworzyła	  realne	  warunki	  
do	  wytwarzania	  energii	  elektrycznej	  z	  OZE	  w	  ponad	  200	  tys.	  
nowoczesnych	  mikroinstalacjach użytkowanych	  przez	  gospodarstwa	  
domowe,	  małe	  firmy	  rodzinne,	  samorządy.	  

Dzięki	  taryfom	  gwarantowanym	  prosumenci będą	  mieć	  pewność,	  że	  
wytworzona	  przez	  nich	  energia	  zostanie	  odkupiona	  po	  stałej	  cenie	  
przez	  15	  lat	  w	  takiej	  części,	  w	  jakiej	  będzie	  zaoferowana.	  



Taryfa	  FIT.

Celem	  taryf	  jest	  oferowanie	  rekompensaty	  kosztów	  produkcji	  
energii	  ze	  źródeł	  odnawialnych,	  zapewniając	  gwarancję	  ceny	  
oraz	  długoterminowe	  kontrakty,	  które	  wspierają	  finansowanie	  
inwestycji	  w	  energię	  odnawialną.	  

Taryfa	  FIT	  	  -‐ taryfa	  gwarantowana	  została	  wprowadzona	  
ustawą	  OZE	  z	  dnia	  20	  lutego	  2015	  roku	  i	  została	  określona	  z	  
podziałem	  na	  instalacje	  do	  3	  KW	  powyżej	  3	  KW	  do	  10	  KW

Sprzedawca	  zobowiązany	  jest	  obowiązany	  do	  zakupu	  energii	  
elektrycznej	  z	  nowobudowanych	  instalacji	  odnawialnego	  
źródła	  energii,	  od	  wytwórcy	  energii	  z	  mikroinstalacji	  po	  
określonej	  stałej	  cenie	  jednostkowej	  	  w	  okresie	  półrocznym.	  



mikroinstalacji	  do	  
mocy	  do	  3	  kW

• hydroenergia	  –
0,75	  zł	  za	  1	  kWh;

• energia	  wiatru	  na	  
lądzie	  – 0,75	  zł	  za	  	  
1	  kWh;

• energia	  
promieniowania	  
słonecznego	  –
0,75	  zł	  za	  1	  kWh.

mikroinstalacji	  do	  mocy	  od	  3	  kW	  do	  10	  KW
• biogaz	  rolniczy	  – 0,	  70	  zł	  za	  1	  kWh;
• biogaz	  pozyskany	  z	  surowców	  pochodzących	  

ze	  składowisk	  odpadów	  – 0,55	  zł	  za	  1	  kWh;
• biogaz	  pozyskany	  z	  surowców	  pochodzących	  z	  

oczyszczalni	  ścieków	  – 0,45	  zł	  za	  1	  kWh;
• hydroenergia	  – 0,65	  zł	  za	  1	  kWh;
• energia	  wiatru	  na	  lądzie	  – 0,65	  zł	  za	  1	  kWh;
• energia	  promieniowania	  słonecznego	  – 0,65	  zł	  

za	  1	  kWh.

Taryfa	  FIT.



Ocena	  Ex-‐ante instrumentów	  finansowych”	  został	  
uzgodniony	  przez	  Ministerstwo	  Rozwoju	  Regionalnego	  i	  

Bank	  Światowy	  dnia	  21	  czerwca	  2013	  r
http://www.mg.gov.pl/files/upload/22884/Za%C5%82%C4%85cznik%20nr%201%20Ocena%20ex-‐ante%20IF%20POII%C5%9A_Bank_%C5%9Awiatowy.pdf na	  dzień	  18-‐06-‐2015	  r



Wytwarzanie	  z	  odnawialnych	  źródeł	  energii	  przyłączonych	  do	  
sieci.	  Proponowana	  alokacja	  według	  MRR	  =	  125	  milionów	  
EUR.	  Założono,	  że	  alokacja	  środków	  to	  podział	  jak	  25%	  do	  75%	  
pomiędzy	  małe	  oraz	  średnie	  i	  duże	  projekty	  w	  zakresie	  
odpadów	  stałych.	  Wynikająca	  z	  tego	  założenia	  alokacja	  na	  
średnie	  i	  duże	  projekty	  (szacunkowo)	  =	  94	  miliony	  EUR.	  

Pomoc	  na	  dofinansowanie	  kosztów	  inwestycji	  będzie	  zatem	  
mogła	  równać	  się	  różnicy	  kosztów	  nowej,	  pro-‐ekologicznej	  
inwestycji,	  z	  kosztami	  inwestycji	  alternatywnej.
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Finansowe	  środki	  wsparcia	  Wymienione	  poniżej	  działania	  dotyczące	  dofinansowania	   inwestycji	  
zmierzających	  do	  poprawy	  efektywności	  energetycznej	  w	  budynkach	  są	  głównym,	  ale	  nie	  jedynym,	  
źródłem	  finansowego	  wsparcia	  inwestycji	  wspierających	  rozwój	  budownictwa	  efektywnego	  
energetycznie	  oraz	  wykorzystania	  odnawialnych	  źródeł	  energii.	  
Ważny	  jest	  odpowiedni	  podział	  dostępnych	  środków	   na	  poszczególne	  grupy	  beneficjentów	  i	  określone	  
inwestycje.	  
Wszystkie	  spośród	  wymienionych	  programów	  wspierają	  rozwój	  budynków	   o	  niskim	  zużyciu	  energii.	  
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Krajowy	  Plan	  mający	  na	  celu	  zwiększenie	  liczby	  budynków	  o	  niskim	  
zużyciu	  energii	  

(Projekt	  z	  dnia	  14-‐04-‐2015	  r.)



Dopłaty	  do	  kredytów	  na	  budowę	  
domów	  energooszczędnych

• Cel: Oszczędność	  energii	  i	  ograniczenie	  lub	  uniknięcie	  emisji	  CO2	  przez	  dofinansowanie	  przedsięwzięć	  
poprawiających	  efektywność	  wykorzystania	  energii	  w	  nowobudowanych	   budynkach	  mieszkalnych.

• Budżet	  :	  Wypłaty	  środków	   z	  podjętych	   i	  planowanych	  zobowiązań	  dla	  bezzwrotnych	   form	  
dofinansowania	  programu	  wynoszą	  300	  000	  tys.	  zł.	  Środki	  pozwolą	  na	  realizację	  ok.	  12	  tys.	  budynków	  
mieszkalnych	  jednorodzinnych	   i	  mieszkań	  w	  budynkach	  mieszkalnych	  wielorodzinnych

• Czas: Program	  jest	  wdrażany	  w	  latach	  2013	  – 2022.	  Wydatkowanie	  środków	  w	  terminie	  do	  31.12.2022	  
• Instrumenty:Dotacja	  na	  częściową	  spłatę	  kapitału	  kredytu	  bankowego	  realizowana	  za	  pośrednictwem	  

banku	  na	  podstawie	  umowy	  o	  współpracy	  zawartej	  z	  NFOŚiGW.
• Beneficjenci	  : osoby	   fizyczne	  budujące	  nowe	  budynki	  mieszkalne	  jednorodzinne	   osoby	  fizyczne	  

kupujące	  nowo	  budowane	   budynki	  mieszkalne	  jednorodzinne	   i	  mieszkania	  w	  budynkach	  mieszkalnych	  
wielorodzinnych	  od	  deweloperów	  (spółdzielni	  mieszkaniowych)

• Efekty: Zakończone	  budowy	   62	  budynków	   jednorodzinnych	  w	  standardzie	  NF	  40	  i	  NF	  15	  na	  dotację	  w	  
wysokości:	   1	  960	  tys.	  zł.;	  
– Ponad	  sto	  budynków	   powstających	  w	  standardzie	  NF15	  i	  NF40;	  
– 14	  pozytywnie	   zweryfikowanych	  osiedli	  domów	  jednorodzinnych	  i	  wielorodzinnych.



LEMUR	  -‐ Energooszczędne	  budynki	  
użyteczności	  publicznej

• Cel: Celem	  programu	  jest	  osiągnięcie	  efektu	  ekologicznego	  polegającego	  na	  
ograniczeniu	  lub	  uniknięciu	  emisji	  CO2	  w	  wyniku	  zwiększenia	  produkcji	  energii	  ze	  
źródeł	  odnawialnych	  przez	  zakup	  i	  montaż	  małych	  lub	  mikroinstalacji	  
odnawialnych	  źródeł	  energii.

• Budżet	  :	  Budżet programu	  wynosi	  800	  000	  tys.	  zł.
• Czas: Lata	  2014-‐2022	  z	  możliwością	  zawierania	  umów	  kredytu	  do	  2020	  r.
• Instrumenty: Kredyt	  z	  dotacją	  łącznie	  do	  100%	  kosztów	  kwalifikowanych,	  w	  tym:

– dotacja	  20-‐40%	  kwoty	  dofinansowania	   (15	  lub	  30%	  po	  2015	  r.);
– pożyczka	  o	  oprocentowaniu	  w	  skali	  roku	  – 1%	  (okres	  finansowania	  pożyczką/kredytem	  

do	  15	  lat).
• Beneficjenci	  : osoby	  fizyczne	  posiadające	  prawo	  do	  dysponowania	  budynkiem	  

mieszkalnym;
ü wspólnoty	   i	  spółdzielnie	  mieszkaniowe;
ü jednostki	   samorządu	   terytorialnego	   i	  ich	  związki



BOCIAN	  – rozproszone,	  odnawialne	  
źródła	  energii

• Cel: Ograniczenie	  lub	  uniknięcie	  emisji	  CO2	  przez	  zwiększenie	  
produkcji	  energii	  z	  instalacji	  wykorzystujących	  odnawialne	  
źródła	  energii.

• Budżet	  :	  Planowane	  zobowiązania	  dla	  zwrotnych	  form	  
dofinansowania	  wynoszą	  420 000	  tys.	  zł	  ze	  środków	  NFOŚiGW.

• Czas: Okres	  wdrażania	  w	  latach	  2014	  – 2022.
• Instrumenty: Pożyczka
• Beneficjenci	  : przedsiębiorcy	  w	  rozumieniu	  art.	  43	  Kodeksu	  

cywilnego	  podejmujący	  realizację	  przedsięwzięć	  z	  zakresu	  
odnawialnych	  źródeł	  energii	  na	  terenie	  Rzeczypospolitej	  
Polskiej.



Inwestycje	  energooszczędne	  w	  
małych	  i	  średnich	  przedsiębiorstwach

• Cel: .	  Celem	  programu	  jest	  ograniczenie	  zużycia	  energii	  w	  wyniku	  
realizacji	  inwestycji	  w	  zakresie	  efektywności	  energetycznej	  i	  
zastosowania	  odnawialnych	  źródeł	  energii	  w	  sektorze	  małych	  i	  
średnich	  przedsiębiorstw.	  W	  rezultacie	  realizacji	  programu	  nastąpi	  
zmniejszenie	  emisji	  CO2..

• Budżet	  :	  Planowane	  zobowiązania	  dla	  bezzwrotnych	  form	  
dofinansowania	  wynoszą	  60	  000	  tys.	  zł.

• Czas:Okres	  wdrażania	  w	  latach	  2014	  – 2016	  z	  możliwością	  
zawierania	  umów	  do	  2015	  r

• Instrumenty:dotacje	  na	  częściowe	  spłaty	  kapitału	  kredytów	  
udzielane	  są	  w	  ramach	  limitu	  przyznanego	  bankowi	  przez	  NFOŚiGW.

• Beneficjenci:	  Zarejestrowane	  w	  Polsce	  mikroprzedsiębiorstwa,	  małe	  
i	  średnie	  przedsiębiorstwa	  -‐ zwane	  dalej	  MŚP.



KAWKA	  – Likwidacja	  niskiej	  emisji	  wspierająca	  
wzrost	  efektywności	  energetycznej	  i	  rozwój	  
rozproszonych	  odnawialnych	  źródeł	  energii

• Cel: .	  Celem	  programu	  jest	  osiągnięcie	  efektu	  ekologicznego	  polegającego	  
na	  ograniczeniu	  lub	  uniknięciu	  emisji	  CO2	  w	  wyniku	  zwiększenia	  produkcji	  
energii	  ze	  źródeł	  odnawialnych	  przez	  zakup	  i	  montaż	  małych	  lub	  
mikroinstalacji	  odnawialnych	  źródeł	  energii.

• Budżet	  :	  Budżet programu	  wynosi	  800	  000	  tys.	  zł.
• Czas: Lata	  2014-‐2022	  z	  możliwością	  zawierania	  umów	  kredytu	  do	  2020	  r.
• Instrumenty: Kredyt	  z	  dotacją	  łącznie	  do	  100%	  kosztów	  kwalifikowanych,	  

w	  tym:
– dotacja	  20-‐40%	  kwoty	  dofinansowania	   (15	  lub	  30%	  po	  2015	  r.);
– pożyczka	  o	  oprocentowaniu	  w	  skali	  roku	  – 1%	  (okres	  finansowania	  

pożyczką/kredytem	  do	  15	  lat).
• Beneficjenci	  : osoby	  fizyczne	  posiadające	  prawo	  do	  dysponowania	  

budynkiem	  mieszkalnym;
– wspólnoty	   i	  spółdzielnie	  mieszkaniowe;
– jednostki	   samorządu	   terytorialnego	   i	  ich	  związki



Prosument	  – linia	  dofinansowania	   z	  
przeznaczeniem	  na	  zakup	  i	  montaż	  mikro-‐
instalacji	  odnawialnych	  źródeł	  energii

• Cel: Celem	  programu	  jest	  osiągnięcie	  efektu	  ekologicznego	  polegającego	  
na	  ograniczeniu	  lub	  uniknięciu	  emisji	  CO2	  w	  wyniku	  zwiększenia	  produkcji	  
energii	  ze	  źródeł	  odnawialnych	  przez	  zakup	  i	  montaż	  małych	  lub	  
mikroinstalacji	  odnawialnych	  źródeł	  energii.

• Budżet	  :	  Budżet programu	  wynosi	  800	  000	  tys.	  zł.
• Czas: Lata	  2014-‐2022	  z	  możliwością	  zawierania	  umów	  kredytu	  do	  2020	  r.
• Instrumenty: Kredyt	  z	  dotacją	  łącznie	  do	  100%	  kosztów	  kwalifikowanych,	  

w	  tym:
– dotacja	  20-‐40%	  kwoty	  dofinansowania	   (15	  lub	  30%	  po	  2015	  r.);
– pożyczka	  o	  oprocentowaniu	  w	  skali	  roku	  – 1%	  (okres	  finansowania	  

pożyczką/kredytem	  do	  15	  lat).
• Beneficjenci	  : osoby	  fizyczne	  posiadające	  prawo	  do	  dysponowania	  

budynkiem	  mieszkalnym;
– wspólnoty	   i	  spółdzielnie	  mieszkaniowe;
– jednostki	   samorządu	   terytorialnego	   i	  ich	  związki.



Prosument	  – cd.

W	  dniu	  12	  czerwca	  2015	  r. BOŚ	  Bank	  jako	  
jedyny	  bankowy	  operator	  programu	  
Prosument	  za	  zgodą	  NFOŚiGW czasowo	  
wstrzymał	  przyjmowanie	  wniosków	  o	  
EKOkredyt PROSUMENT.



Prosument	  – cd.	  –
Zamiany	  maja	  obejmować

• wykluczenie	  podwójnego	  finansowania	  Prosument	  – taryfy	  gwarantowane	  
zakreślone	  ustawą	  OZE	  oraz	  

• Rozliczanie	  nadprodukcji	  energii	  w	  bilansowaniu	  półrocznym	  (net-‐meteringu)	  
zgodnie	  z	  ustawą;

• zniesienie	  obowiązku	  łączenia	  instalacji	  do	  produkcji	  ciepła	  z	  instalacjami	  
wytwórczymi	  energii	  elektrycznej;

• obniżenie	  maksymalnego	  jednostkowego	  kosztu	  kwalifikowanego	  dla	  kolektorów	  
słonecznych	  i	  systemów	  fotowoltaicznych;

• dla	  jednostek	  samorządu	  terytorialnego	  -‐ obniżenie	  minimalnej	  kwoty	  wniosku	  do	  
500	  tys.	  zł,	  dopuszczenie	  stowarzyszeń	  jst i	  spółek	  gminnych,	  

• dla	  WFOŚiGW	  – rozszerzenie	  katalogu	  beneficjentów	  o	  samorządy,	  ich	  związki,	  ich	  
stowarzyszenia	  i	  spółki	  gminne;

• zmiany	  wymagań	  technicznych	  w	  przypadku	  źródeł	  opalanych	  biomasą,	  pomp	  
ciepła,	  układów	  fotowoltaicznych,	  mikrokogeneracji;

• określenie	  terminu	  wprowadzenia	  obowiązku	  posiadania	  przez	  instalatorów	  
uprawnionych	  do	  montażu	  instalacji	  certyfikatów	  UDT.



System	  zielonych	  inwestycji	  
(GIS	  – Green	  Investment	  Scheme)

• Cel:Ograniczenie	  lub	  uniknięcie	  emisji	  dwutlenku	  węgla	  poprzez	  dofinansowanie	  przedsięwzięć	  
poprawiających	  efektywność	  wykorzystania	  energii	  przez	  budynki	  użyteczności	  publicznej

• Budżet	  :	  Planowane	  zobowiązania	  dla	  bezzwrotnych	  form	  dofinansowania	  wynoszą	  298	  329	  tys.	  
zł	  -‐ ze	  środków	  pochodzących	  z	  transakcji	  sprzedaży	  jednostek	  przyznanej	  emisji	  (dotacji	  z	  GIS)	  
lub	  innych	  środków	  NFOŚiGW

• Czas Program	  jest	  wdrażany	  w	  latach	  2010	  – 2017.
• Instrumenty: dotacja	  lub	  pożyczka.
• Beneficjenci	  :

– jednostki	  samorządu	  terytorialnego	  oraz	  ich	  związki;
– podmioty	  świadczące	  usługi	  publiczne
– Ochotnicza	  Straż	  Pożarna;
– uczelnie	  w	  rozumieniu	  ustawy	  z	  dnia	  27	  lipca	  2005	  r.	  – Prawo	  o	  szkolnictwie	  wyższym	  (Dz.	  U.	  z	  

2012	  r.	  poz.	  572,	  z	  nóź.	  zm.)	  oraz	  instytuty	   badawcze;
– samodzielne	  publiczne	  zakłady	  opieki	  zdrowotnej	  oraz	  podmioty	   lecznicze
– organizacje	  pozarządowe,	  Kościoły	  i	  inne	  związki	  wyznaniowe



Program	  Operacyjny	  Infrastruktura	  i	  
Środowisko

• Cel: Zwiększenie	  efektywności	  energetycznej	  w	  budownictwie	  wielorodzinnym	  
mieszkaniowym	  oraz	  w	  budynkach	  użyteczności	  publicznej.

• Budżet	  :	  451	  721	  tys.	  EUR	  (w	  tym	  180	  700	  tys.	  EUR,	  budynki	  publiczne	  i	  271 021	  tys.	  
EUR,	  sektor	  mieszkaniowy),	  wkład	  ze	  środków	  UE	  (Fundusz	  Spójności).

• Czas: Czas trwania	  określono	  na:	  od	  01.01.2014	  r.	  do	  31.12.2023	  r.
• Beneficjenci	  :	  W	  ramach	  priorytetu	  inwestycyjnego	  wsparcie	  przewidziane	  jest	  dla	  

organów	  władzy	  publicznej,	  w	  tym	  państwowych	  jednostek	  budżetowych	  i	  
administracji	  rządowej	  oraz	  podległych	  jej	  organów	  i	  jednostek	  organizacyjnych,	  
spółdzielni	  mieszkaniowych	  oraz	  wspólnot	  mieszkaniowych,	  państwowych	  osób	  
prawnych,	  



Regionalne	  Programy	  Operacyjne	  
(RPO).	  

Zgodnie	  z	  Umową	  Partnerstwa	  na	  16	  regionalnych	  
programów	  w	  latach	  2014-‐2020	  zostanie	  
przeznaczonych	  60%	  funduszy	  strukturalnych	  
(Europejski	  Fundusz	  Rozwoju	  Regionalnego	  i	  
Europejski	  Fundusz	  Społeczny).	  

Każde	  z	  województw	  dysponuje	  pewną	  częścią	  
wszystkich	  dostępnych	  w	  programie	  środków	  
finansowych	  i	  opracowuje	  swój	  Regionalny	  Program	  
Operacyjny.	  





Fundusz	  Termomodernizacji	  i	  
Remontów

• Cel: Celem	  programu	   jest	   pomoc	   finansowa	   dla	  inwestorów	   realizujących	   przedsięwzięcia	   termomodernizacyjne,	  
remontowe	   lub	   remonty	   budynków	   mieszkalnych	   jednorodzinnych	   z	  udziałem	   kredytów	   zaciąganych	  w	  bankach	  
komercyjnych	   (premia	   termomodernizacyjna,	   remontowa,	   kompensacyjna).

• Budżet	  :	  Na	  dzień	   22	  grudnia	   2014	  r.	  BGK	  posiadał	   w	  ramach	  limitów	   dla	  premii	   termomodernizacyjnej – 191	  800	  
tys.,	  dla	   premii	   remontowej	   – 46	  500	  tys.	  zł,	  dla	   premii	   kompensacyjnej	   – 16	  100	  tys.	  zł.
Źródła	   finansowania:
– środki	   przekazywane	   z	  budżetu	   państwa	   w	  wysokości	   określonej	   corocznie	  w	  ustawie	   budżetowej;
– odsetki	   od	   lokat	  środków	   funduszu	   w	  bankach;
– wpływy	   z	  inwestycji	   środków	   funduszu	   w	  papiery	  wartościowe;
– darowizny	   i	  zapisy;

• Czas: Początek:	   2009	  r.	  Koniec:	   fundusz	   ma	  charakter	   systemowy	   i	  obowiązujące	   przepisy	   nie	  regulują	   czasu	  
zakończenia	   jego	  działania.

• Beneficjenci	   : O	  premię	   termomodernizacyjną mogą	   się	  ubiegać	  właściciele	   lub	   zarządcy:
– budynków	   mieszkalnych;
– budynków	   zamieszkania	   zbiorowego;
– budynków	   użyteczności	   publicznej	   stanowiących	   własność	   jednostek	   samorządu	   terytorialnego	   i	  

wykorzystywanych	   przez	  nie	   do	  wykonywania	   zadań	  publicznych;
– lokalnej	   sieci	   ciepłowniczej;



Podsumowanie:

Przed	  Polską	  stoją	  liczne	  wyzwania	  zarówno	  formalne	  jak	  i	  
prawne	  w	  celu	  stworzenia	  odpowiedniego	  przyjaznego	  prawa	  dla	  
konsumentów	  i	  producentów	  energii	  z	  OZE.	  

Jest	  to	  ściśle	  skorelowane	  z	  wymogami	  jakie	  nakłada	  na	  nasz	  kraj	  
wspólna	  polityka	  horyzontalna	  UE.	  

Państwa	  w	  zamian	  oferuje	  swoim	  obywatelom	  pomoc	  publiczną	  i	  
przyjazne	  instrumenty	  rozwoju.	  Jednakże	  działania	  państwa	  są	  
spowolnione	  z	  różnych	  powodów	  	  -‐ czasem	  legislacja	  zawiera	  
kilka	  lat,	  co	  nie	  przekłada	  się	  za	  późniejszy	  obraz	  państwa	  na	  
arenie	  	  międzynarodowej.	  



DZIĘKUJĘ	  	  	  ZA	  	  UWAGĘ


