
Tytuł programu

Poprawa efektywności 
energetycznej. Część 4, Ryś-

termomodernizacja budynków 
jednorodzinnych



Cel programu

Zmniejszenie emisji CO2 oraz pyłów
w wyniku poprawy efektywności
wykorzystania energii w istniejących
jednorodzinnych budynkach mieszkalnych



Program realizowany będzie w latach 2015-2023, przy
czym:
1.zobowiązania (rozumiane jako podpisywanie umów)
podejmowane będą do 2020 r.,
2.środki wydatkowane będą do 2023r.

Okres kwalifikowalności kosztów: od 01.01.2015 do
30.11.2023 r., w którym to okresie poniesione koszty
mogą być uznane za kwalifikowane.



Koszty kwalifikowane -zgodnie z „Wytycznymi w
zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem,
że kwalifikowalny jest jedynie zakres:
a)koszty kwalifikowane wykonania usług, do
wysokości określonej przez maksymalny jednostkowy
koszt kwalifikowany:





b) koszty kwalifikowane zakupu oraz montażu materiałów
i urządzeń niezbędnych do wykonania prac, do wysokości
określonej przez maksymalny jednostkowy koszt
kwalifikowany:





Koszty przekraczające limity określone w pkt 2 stanowią koszt
niekwalifikowany

Szczegółowe wymagania dla usług, materiałów i urządzeń
stanowiących koszty kwalifikowane zostaną określone w
załączniku „Wymagania techniczne”

Podatek od towarów i usług (VAT) jest kosztem kwalifikowanym
tylko wówczas, gdy jest on faktycznie i ostatecznie ponoszony
przez beneficjenta, a beneficjent nie ma prawnej możliwości
odliczenia podatku naliczonego od podatku należnego w
jakiejkolwiek części, zgodnie z przepisami ustawy o podatku od
towarów i usług





Beneficjenci 
1) osoby fizyczne, 
2) jednostki samorządu terytorialnego, 
3) organizacje pozarządowe, w tym fundacje i stowarzyszenia, a także kościoły i inne 
związki wyznaniowe wpisane do rejestru kościołów i innych związków wyznaniowych 
oraz kościelne osoby prawne, 
posiadające prawo własności (w tym: współwłasność, spółdzielcze własnościowe 
prawo) do jednorodzinnego budynku mieszkalnego dopuszczonego do użytkowania. 

W przypadku gdy jednorodzinny budynek mieszkalny jest we współwłasności kilku 
osób lub podmiotów, dofinansowanie przysługuje tylko jednemu współwłaścicielowi, 
pod warunkiem wyrażenia zgody przez pozostałych współwłaścicieli tego budynku. 

Przez jednorodzinny budynek mieszkalny należy rozumieć budynek wolno stojący albo 
budynek w zabudowie bliźniaczej, szeregowej lub grupowej, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, przeznaczony i wykorzystywany na cele 
mieszkaniowe co najmniej w połowie powierzchni całkowitej











Termin składania wniosków upływa w 
dniu 01.02.2016r. (liczy się data wpływu do 
Funduszu, nie data stempla pocztowego)

Formularze wniosków należy składać indywidualnie w 
siedzibie Wojewódzkiego Funduszu Ochrony  

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie, lub pocztą 
na adres ul. Kanonicza 12, 31-002 Kraków



Szczegółowe informacje na temat programu 
znajdują się na stronach:
- http://www.wfos.krakow.pl/ (w zakładce 
środki krajowe, konkursy i programy) lub,
-www.nfosigw.gov.pl

•Osoby do kontaktu w Wojewódzkim Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w
Krakowie

- Pani Anna Urbańczyk - 785 855 922
- Pan Filip Mossoczy - 883318930













OBLICZENIA
Zmniejszenie zużycia energii
Ilość zużywanego paliwa [t] x wartość opałowa paliwa [GJ/t]
przed i po modernizacji

Wartości opałowe paliw:
-węgiel kamienny, ekogroszek 23 GJ/t
-drewno 15 GJ/t
-pellet 18 GJ/t
-gaz 0,04 GJ/t
-olej opałowy 35 GJ/t



Przykład:

Przed modernizacją (nieszczelne okna, nieocieplone ściany) zużywano w 
ciągu roku na ogrzanie budynku ok. 6 ton węgla. Po modernizacji szacuje 
się zużycie ok. 4 ton węgla na rok.

6 t x 23 GJ/t= 138 GJ/rok
4 t x 23 GJ/t= 92 GJ/rok

138 – 92= 46 GJ/rok

Zmniejszenie zużycia energii wyniesie ok. 46 GJ/rok



Zmniejszenie emisji CO2, PM10, PM2,5

ilość spalanego paliwa [t] x wartość opałowa paliwa [GJ/t] x 
wskaźniki emisji dla danej substancji [t/GJ]

Obliczenia wykonujemy dla wartości opału przed i po modernizacji. 
Odejmując te wartości otrzymujemy ilości zmniejszenia emisji 
poszczególnych parametrów.



Kotły starej 
generacji na 
paliwo stałe

Kotły 
automatyczne 
nowej 
generacji

Olej 
opałowy

Kotły starej 
generacji na 
biomasę, 
drewno

Kotły 
automatyczn
e nowej 
generacji na 
biomasę, 
drewno

CO2 0,0937 0,0937 0,0766 0 0

Pył PM10 0,000225 0,000078 0,000003 0,000480 0,000034

Pył PM2,5 0,000201 0,000070 0,000003 0,000470 0,000033

Wskaźniki emisji 


