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1. TŁO SPOTKANIA 

Tło konferencji stanowiła, wykonana w pierwszym etapie projektu Round Baltic (listopad 2020 r.) 

diagnoza regionalna. Omówienie tego dokumentu było jednym z podstawowych punktów sesji 

plenarnej.  W województwie kujawsko-pomorskim występuje duży potencjał działań wzmacniających 

efektywność energetyczną poprzez skupienie polityki finansowej na zagadnieniach poszanowania 

energii. W diagnozie wykazano m.in. niski stopień zaangażowania instytucji finansowych we 

wspieranie efektywności energetycznej, zbyt małą liczbę zainteresowanych podmiotów finansowych, 

trudność w dostępie do produktów kredytowych. Podkreślono dostępność środków publicznych 

(np. fundusze europejskie, fundusze ochrony środowiska) dla niektórych grup interesariuszy. 

Zwrócono uwagę na potrzebę edukacji ekologicznej społeczeństwa, wsparcia modernizacji i rozwoju 

zbiorczych systemów grzewczych, energetyki prosumenckiej.  

 

2. PROGRAM 

Data:  4 listopada 2021 r.   09:00 – 15:00 

9:00 – 11:00  Sesja plenarna  

Powitanie:    

 Pan Robert Kowalski   Prezes Zarządu RAPEiŚ Toruń 

Wystąpienia:    

 Przedstawienie założeń projektu Round Baltic  

Pani Katarzyna  Rajkiewicz SAPE Warszawa 

 Wnioski z diagnozy regionalnej wykonanej dla dotychczasowych instrumentów finansowych 

w zakresie efektywności energetycznej  w województwie kujawsko-pomorskim  

Pan Zbigniew Wyszogrodzki RAPEiŚ Toruń 

 Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 w zakresie 

efektywności energetycznej  

Pani Eliza Kaczmarek Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

 Oferty finansowe WFOŚiGW W Toruniu 2027 w zakresie efektywności energetycznej i OZE  

Pani  Joanna Ciuba WFOŚiGW w Toruniu 

 Podsumowanie Programu Czyste Powietrze w województwie kujawsko-pomorskim, nowe 

wyzwania na przyszłość   

Pan Dariusz Wrzos  WFOŚiGW w Toruniu 

11:00 – 11:30   Przerwa 

11:30 : 13:30 Sesje tematyczne – prezentacje i  wprowadzenie do dyskusji 

Sesja tematyczna 1:  Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych  

Moderator :  Pan Marek Żółtowski 

Sprawozdawca:  Pan Ireneusz Pryła 



   Pierwszy Regionalny Okrągły Stół dotyczący Finansowania 
   Efektywności Energetycznej w województwie w województwie     

   kujawsko-pomorskim - Sprawozdanie    
    

       RoundBaltic  RoundBaltic – Promotion of  Smart Finance 
       for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, 
       Latvia and Denmark,  H2020 umowa nr 957051           

  

 Wprowadzenie do dyskusji  – Odnawialne źródła energii jednym ze sposobów poprawy 

efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym wielorodzinnym na 

przykładzie spółdzielni mieszkaniowych 

 

Sesja tematyczna 2:  Finansowanie renowacji budynków użyteczności publicznej i  jednostek 

samorządu terytorialnego  

Moderator:   Pan Zbigniew Wyszogrodzki 

Sprawozdawca:  Pani Aneta Jaroszewska 

 Wprowadzenie do dyskusji – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na budynkach 

użyteczności publicznej  Miasta Torunia – Pan Marcin Kowallek Urząd Miasta Torunia 

 

Sesja tematyczna 3: Rozwiązania na rzecz poprawy efektywności energetycznej z perspektywy 

przedsiębiorstw – dostawców energii i dostawców technologii  

Moderator:    Pan Janusz Budzyński 

Sprawozdawca:  Pani Iwona Rucińska 

 Działania wytwórcy i dostawcy ciepła sieciowego na rzecz poprawy efektywności 

energetycznej budynków na przykładzie Miasta Torunia – Pani Katarzyna Trzcińska-

Swaczyna PGE Toruń 

 Wyzwania ekonomiczne, organizacyjne i techniczne rozwoju nowych modeli energetyki 

obywatelskiej w regionach – Pan Szymon Piasecki   APATOR S.A.  

13:30 – 14:15   Przerwa 

14:15 -  15:00 Sesja plenarna – podsumowanie  

1. SESJA PLENARNA 

1.1.  Otwarcie  

 Pan Robert Kowalski   Prezes Zarządu RAPEiŚ Toruń 

 W imieniu organizatorów uczestników konferencji powitał Pan Robert Kowalski. Omówił cel 

i założenia konferencji oraz podkreślił wagę problemu, jaką dla gospodarki i ekologii jest efektywność 

energetyczna i konieczność jej wsparcia. Przekazał również, że program konferencji powstał przede 

wszystkim na bazie wniosków i konkluzji opracowanej wcześniej diagnozy regionalnej. Wyraził 

nadzieję, że formuła stacjonarna konferencji okaże się efektywna i że sprzyjać będzie wypracowaniu 

jak największej ilości wniosków i pomysłów wspierających finansowanie efektywności energetycznej 

w regionie. Podziękował też uczestnikom za duże zainteresowanie wydarzeniem, co wyraziło się m.in. 

wysoką frekwencją. 

1.2.  Przedstawienie założeń projektu Round Baltic poprawy inwestycji w zakresie efektywności  

energetycznej w regionie Morza Bałtyckiego ze szczególnym uwzględnieniem Polski, Łotwy 

i Danii. 

  Pani Katarzyna  Rajkiewicz  SAPE 
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Pani Katarzyna Rajkiewicz swoją prezentację rozpoczęła od przedstawienia międzynarodowego 

konsorcjum, nad którym nadzór sprawuje Komisja Europejska. Zagranicznymi Partnerami projektu są: 

Energy Consulting Network z Danii – Kierownik projektu oraz Latvian Environmental Investmen Fund 

z Łotwy, a z Polski – Ogólnokrajowe Stowarzyszenie “Poszanowanie Energii i Środowiska” SAPE wraz z 

organizacjami zrzeszonymi: AUIPE (woj. łódzkie), BAPE (woj. pomorskie), DAES (woj. dolnośląskie), 

FEWE (woj. śląskie), NAPE (woj. mazowieckie) i RAPEiŚ (woj. kujawsko – pomorskie).  Oficjalne 

rozpoczęcie projektu miało miejsce 1 września 2020 r. , a jego zakończenie nastąpi 30 sierpnia 2023 r. 

Wskazała, że projekt Round Baltic otrzymał dofinansowanie z programu UE Horyzont 2020 w ramach 

umowy numer 95051. Następnie Prelegentka przedstawiła kontekst projektu, który nawiązuje do 

inicjatywy “Inteligentne finansowanie dla inteligentnych budynków”, w ramach której Komisja 

Europejska organizowała serię spotkań pod nazwą “Forum Zrównoważonych Inwestycji 

Energetycznych” (Forum SEI), których celem było opracowanie programów inwestycyjnych 

i schematów finansowania poprawy efektywności energetycznej na szeroką skalę. Krajowy lider 

projektu SAPE czynnie uczestniczył w wydarzeniach, które odbywały się w Polsce. Były to: 

Konferencje Regionalne poświęcone efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, Słowacji i na 

Litwie oraz dwa Okrągłe Stoły, których celem była wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy 

kluczowymi polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do finansowania inwestycji w 

efektywność energetyczną. Autorka wskazała źródła, gdzie pozyskać można szczegółowe informacje i 

materiały o rezultatach powyższych wydarzeń. Szczególną uwagę zwróciła na główne cele projektu 

Round Baltic, którymi są rozszerzenie ram i wzrostu tempa finansowania poprawy efektywności 

energetycznej w gospodarce, bardziej efektywne wykorzystanie funduszy publicznych, pomoc 

w zakresie agregacji środków i rozwoju projektów oraz zmniejszenie ryzyk. Zadaniem nadrzędnym 

projektu będzie przyczynienie sie do poprawy obecnych i ustanowienie nowych ram wsparcia 

finansowania efektywności energetycznej w Polsce, Danii i Łotwie. Następnie wskazała zadania 

szczegółowe projektu związane z organizacją Okrągłych Stołów, wsparciem współpracy sektorów 

publicznego i prywatnego oraz ustanowieniem stałych struktur wspierających finansowanie poprawy 

efektywności energetycznej. W kolejnej części wystąpienia została przedstawiona struktura projektu 

i omówione zostały działania, jakie w ramach poszczególnych pakietów, zostały już wykonane lub 

jakie jeszcze należy wykonać. Wykonany został już etap “Diagnozy”. Na jej podstawie opracowana 

została koncepcja organizacji i planu realizacji Krajowych i Regionalnych Okrągłych Stołów. 

Prelegentka przedstawiła też harmonogram ich organizacji, wskazała na źródła i zachęciła do 

zapoznania się z materiałami dotyczącymi Okrągłych Stołów, które już się odbyły. Jednocześnie 

wskazała, że pewne przesunięcia w stosunku do wcześniejszych harmonogramów wynikają z 

problemów organizacyjnych, związanych z pandemią.  

1.3. Wnioski z diagnozy regionalnej wykonanej dla dotychczasowych instrumentów finansowych 

w zakresie efektywności energetycznej w województwie kujawsko-pomorskim  

Pan Zbigniew Wyszogrodzki RAPEiŚ Toruń 

Pan Zbigniew Wyszogrodzki na wstępie przedstawił uwarunkowania rozwoju energetyki 

w województwie kujawsko-pomorskim. Uznał, że korzystne położenie regionu na przebiegu głównych 

elementów systemu przesyłowego (elektroenergetycznego i gazowego) umożliwia rozwój sieci 

dystrybucyjnych oraz zaopatrzenie w energię. Podkreślił fakt, że dzięki rozwojowi OZE oraz nowym, 

dużym i nowoczesnym inwestycjom wytwarzającym energię, produkcja energii w regionie pokrywa 

około 80% wielkości energii zużywanej. Województwo wyróżnia się na mapie kraju dużymi 
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możliwościami rozwoju OZE i energetyki rozproszonej. Już dzisiaj energia wytworzona z OZE stanowi 

około 49% całkowitej energii produkowanej w regionie. Wśród OZE dominuje energetyka wiatrowa. 

Ze względu na rolniczy charakter regionu największe możliwości rozwoju OZE dotyczą 

w szczególności energetycznego wykorzystania biomasy. W kolejnym akapicie Prelegent wskazał, 

że przedsięwzięcia dzięki którym uzyskać można największe efekty w podnoszeniu efektywności 

energetycznej w województwie dotyczą przede wszystkim budynków mieszkalnych jedno - i 

wielorodzinnych (około 750 tys. mieszkań, w tym około 60 – 65% podlegało już działaniom termo 

modernizacyjnym), obiektów użyteczności publicznej (w 52 miastach oraz w około 3,4 tys. wsi) oraz 

w przedsiębiorstwach (około 200 tys. podmiotów gospodarczych, w tym w większości MŚP). 

Możliwości podniesienia efektywności energetycznej w tych sektorach są bardzo szerokie i dotyczą 

m.in. termomodernizacji budynków, wymiany źródeł ciepła, modernizacji instalacji oświetleniowych, 

wykorzystania OZE i modernizacji instalacji technologicznych w przypadku obiektów przemysłowych. 

Prelegent podkreślił znaczenie i wymierne efekty działalności Zespołu Doradców Energetycznych 

WFOŚiGW w Toruniu. Mówca przedstawił i omówił ramy regionalnych, dość licznych instrumentów 

finansowych, które wspierały efektywność energetyczną w regionie w latach 2014-2020 w sektorach: 

mieszkaniowym, budynków użyteczności publicznej, przemysłu i MŚP oraz w rolnictwie. Osobną 

uwagę poświęcił inicjatywom podejmowanym przez WFOŚiGW i NFOŚiGW. Przytoczył przykłady 

wymiernych i znacznych efektów ekologicznych uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięć 

z zakresu ochrony powietrza przy wsparciu ze środków z tych instytucji w latach 2015-2019. 

Z przykrością stwierdził, że sektor bankowy nie wykazuje zaangażowania w podnoszenie 

efektywności energetycznej w stopniu, jakiego można byłoby oczekiwać. Podkreślił, że w 

województwie kujawsko-pomorskim występują szerokie możliwości budowy potencjału dla 

zrównoważonych inwestycji energetycznych w celu poprawy bezpieczeństwa energetycznego, 

trwałego ograniczenia emisji zanieczyszczeń i poprawy jakości powietrza oraz stymulowania rozwoju 

gospodarczego. Przejawia się to m.in. w ustalonych w „Strategii rozwoju województwa kujawsko-

pomorskiego do 2030 roku – Strategia Przyspieszenia 2030+” kierunkach i liście projektów 

kluczowych dotyczących m.in.: wsparcia niskoemisyjnego transportu, energetyki i przemysłu; 

wsparcia energetyki w oparciu o OZE; modernizacji indywidualnych i zbiorczych systemów 

zbiorczych; promocji budownictwa pasywnego, niskoenergochłonnego i termomodernizacji 

budynków; rozwoju i wsparcia technologii i zachowań społecznych prowadzących do obniżenia 

zużycia energii. Podkreślił, że dla budowy potencjału zrównoważonych inwestycji energetycznych 

przyczynić się też mogą mało dotychczas rozpowszechnione formy finansowania, jak np. ESCO, 

upowszechnianie wiedzy o przedsięwzięciach stanowiących przykłady dobrych praktyk oraz 

intensyfikacji działań edukacyjnych w  zakresie oszczędzania energii i poszanowania środowiska.  

1.4. Program Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza na lata 2021 – 2027 w zakresie 

efektywności energetycznej  

Pani Eliza Kaczmarek Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego  

Pani Eliza Kaczmarek reprezentująca Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego 

Województwa Kujawsko-Pomorskiego swoje szerokie wystąpienie podzieliła na dwie zasadnicze 

części. Pierwszą stanowiła informacja o działaniach i efektach jakie uzyskano w wyniku realizacji 

Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014 – 2020 (wg stanu 

na 30 września 2021 r.) Osi Priorytetowej 3 „Efektywność energetyczna i gospodarka niskoemisyjna 

w regionie”. W Działaniu „Efektywność energetyczna w przedsiębiorstwach” alokacja wynosiła 25,4 
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mln Euro, z czego zakontraktowano już ponad 111 348 tys. PLN, wspierając 54 przedsiębiorstwa. 

W Działaniu „Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym” alokacja wynosi 

94,3 mln Euro, z czego zakontraktowano ponad 247 595 tys. PLN, co pozwoliło na zmodernizowanie 

energetyczne 325 budynków. Z kolei w Działaniu „Zrównoważona mobilność miejska i gospodarka 

niskoemisyjna w regionie”, przy alokacji środków na działania dotyczących  oświetlenia ulicznego 3,6 

mln Euro zakontraktowano już ponad 16 624 tys. PLN, z czego zostało wybudowanych/ 

przebudowanych 3 805 punktów oświetleniowych.  Dużym zainteresowaniem uczestników 

konferencji cieszyła się informacja o projekcie Programu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 

na lata 2021-2027 (FEKP 2021- 2027), którego 1.wersja przyjęta została uchwałą Zarządu 

Województwa pod koniec września 2021. Prelegentka przedstawiła strukturę projektu FEKP 2021-

2027 i podział alokacji na priorytety. Z celami, jakie stawia sobie projekt Round Baltic powiązany jest 

bezpośrednio Priorytet 2 FEKP 2021-2027 „Czysta Energia dla regionu” (CP2) z alokacją niespełna 290 

mln Euro, z czego na efektywność energetyczną przeznacza się 136,7 mln Euro, na OZE – 56,9 mln 

Euro, a na mobilność miejską 96 mln Euro. Prelegentka w swym wystąpieniu skupiła się głownie na 

celu szczegółowym związanym z efektywnością energetyczną i redukcją emisji gazów cieplarnianych. 

Wsparcie  efektywności energetycznej w projekcie programu FEKP 2021-2027 zakłada przeznaczenie 

środków na modernizację energetyczną budynków publicznych (29,3 mln Euro), modernizację 

energetyczną budynków mieszkalnych (29,7 mln Euro), efektywność energetyczną w 

przedsiębiorstwach (21,1 mln Euro) i na wymianę oświetlenia ulicznego (5 mln Euro) oraz na systemy 

ciepłownicze (sieci lokalne, sieci ciepłownicze). Autorka podkreśliła, że w ramach celu szczegółowego 

CP2 wspierane będą działania polegające na kompleksowej modernizacji energetycznej (tzw. głęboka 

modernizacja oparta o system monitorowania i zarządzania energią) obiektów użyteczności 

publicznej (nie związanych z administracją rządową) i wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz 

z elementami instalacji grzewczej i źródłami ciepła. Zdaniem Prelegentki sektor publiczny powinien w 

dalszym ciągu pełnić wiodącą rolę w zakresie działań prowadzących do poprawy efektywności 

energetycznej w regionie. Wsparcie przedsięwzięć polegających na przeprowadzeniu audytu 

energetycznego, kompleksowej modernizacji energetycznej budynków wraz wykorzystaniem OZE i 

wymianą wysokoemisyjnych źródeł ciepła doprowadzi do redukcji zużycia energii cieplnej i 

elektrycznej, co wpłynie również na redukcję zanieczyszczenia powietrza. Wśród typów projektów 

przewidzianych do wsparcia wskazała na kompleksową modernizację energetyczną wielorodzinnych 

budynków mieszkalnych wraz z audytem (wspólnoty mieszkaniowe, TBS i budynki komunalne). 

Poinformowała, że w odniesieniu do źródeł ciepła wprowadzanie pieców węglowych nie będzie 

współfinansowane ze środków FEKP  2021-2027. Poinformowała też, że projekt Programu przewiduje 

wsparcie w zakresie efektywności również projektów MŚP dotyczących ograniczenia 

energochłonności, wymiany oświetlenia na energooszczędne i modernizacji systemów grzewczych 

(sieci ciepłownicze, ciepłownie). Stwierdziła, że priorytetowo traktowane będą źródła ciepła 

wykorzystujące odnawialne źródła energii. Poinformowała też, że w ramach celu szczegółowego CP2 

brana jest pod uwagę możliwość zastosowania instrumentów finansowych w ramach wsparcia 

projektów zwiększających efektywność energetyczną w sektorze mieszkaniowym i w firmach sektora 

MŚP oraz modernizacją oświetlenia ulicznego w postaci pożyczek/pożyczek z umorzeniem, a dla 

przedsięwzięć związanych z modernizacją systemów ciepłowniczych, czy z wymianą źródeł ciepła 

przewiduje się wsparcie dotacyjne. Prelegentka poinformowała, że projekty związane z budynkami 

administracji rządowej, spółdzielniami mieszkaniowymi oraz średnimi i dużymi przedsiębiorstwami 

będą mogły uzyskać wsparcie z programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat, Środowisko 

na lata 2021-2027 (FENIKS). Ważnym elementem wystąpienia Pani Elizy Kaczmarek było postawienie 
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kilku kwestii problemowych związanych z założeniami projektu FEKP 2021-2027, które mogą być bazą 

do dyskusji w poszczególnych sesjach tematycznych konferencji. Problemy, które wyartykułowała to 

pytania: jaki przyjąć wskaźnik minimalnego wzrostu efektywności energetycznej przedsięwzięcia (o 

30% przy obecnym 25%), czy efekt energetyczny liczyć kumulatywnie, czy dopuścić do FEKP 

spółdzielnie mieszkaniowe, czy wsparciem finansowym objąć też osoby fizyczne (kamieniczników), 

kwestia umorzeń dla projektów dotyczących mieszkańców zagrożonych ubóstwem energetycznym, 

czy słuszne jest założenie, aby przy wymianie źródeł ciepła promować OZE, a wykluczyć finansowanie 

dla pieców węglowych. Kończąc, Prelegentka przedstawiła harmonogram konsultacji społecznych 

projektu FEKP 2021-2027, które trwać będą do 3 grudnia 2021 r. i wskazała adres, pod który można 

zgłaszać uwagi do projektu. 

1.5. Oferty finansowe WFOŚiGW W Toruniu 2027 w zakresie efektywności energetycznej i OZE   

Pani  Joanna Ciuba WFOŚiGW w Toruniu 

Pani Joanna Ciuba rozpoczęła swoje wystąpienie od prezentacji Projektu Doradztwa Energetycznego 

(„Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego oraz 

przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”) realizowanego w WFOŚiGW 

w Toruniu przez Zespół Doradców Energetycznych, którego jest członkiem. Wskazała, że celem 

głównym projektu jest wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych, przyczyniających się do realizacji 

pakietu klimatyczno – energetycznego UE zwanego pakietem 3 x 20 (obniżenie emisji gazów 

cieplarnianych, poprawa efektywności energetycznej, zwiększenie udziału OZE). Do zadań objętych 

projektem należą m.in. szkolenia, wspieranie gmin w przygotowaniu PGN/SECAP i wsparcie 

w zakresie audytów energetycznych. Kolejnym, przedstawionym przez Panią Joannę Ciubę był projekt 

„Czyste powietrze”, który wystartował w 2018 r. i będzie realizowany do 2029 r.  Jego celem jest 

poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł 

ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. W ramach 

tego projektu Wnioskodawcy, na realizację wymiany źródeł ciepła i poprawę efektywności 

energetycznej budynków otrzymać mogą dofinansowanie w postaci dotacji lub dotacji na częściową 

spłatę kapitału kredytu bankowego. Prelegentka przedstawiła szeroki wykaz zadań inwestycyjnych, 

które kwalifikują się do uzyskania finansowania. Następnie przedstawiła jakie warunki dochodowe 

muszą spełniać Wnioskodawcy by uzyskać dofinansowanie oraz progi maksymalnej kwoty dotacji za 

realizację przedsięwzięć w określonym zakresie inwestycyjnym. Autorka przedstawiła też wykaz 

banków, które złożyły wnioski, podpisały umowy lub już uruchomiły ścieżkę bankową na częściowe 

spłaty kapitału kredytów bankowych na przedsięwzięcia realizowane zgodnie z programem Czyste 

Powietrze. Do tych ostatnich należą Alior Bank, Bank Ochrony Środowiska S.A., BNP Paribas Bank 

Polska S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A.  Na zakończenie tej części wystąpienia Prelegentka 

podała dane kontaktowe dla zainteresowanych programem. Następnie szeroko omówiła cele, zakres 

i warunki, jakie muszą spełniać Beneficjenci, by uzyskać wsparcie finansowe w programie 

„Agroenergia”. Jest to program skierowany do właścicieli lub dzierżawców nieruchomości rolnych, 

którzy planują realizować instalacje, pompy ciepła i towarzyszące magazyny energii oraz biogazownie 

rolnicze i MEW. Szczegółowo omówiła rodzaje przedsięwzięć objęte wsparciem oraz zakres 

finansowy wsparcia. Program wdrażany będzie do 2027 r. Dużo uwagi poświęciła stosunkowo 

nowemu programowi „EKO-KLIMAT”, o okresie wdrażania 2020-2029. Jest to program wspierający 

przedsięwzięcia z zakresu ochrony wód, ochrony powietrza i powierzchni ziemi i skierowany jest do 

osób fizycznych, osób prawnych i jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej. 
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Jest to program, z którego można uzyskać preferencyjną pożyczką z możliwością częściowego 

umorzenia. Wśród działań, których realizacja wiąże się z poprawą efektywności energetycznej są 

działania związane z budową/przebudową oświetlenia zewnętrznego i wewnętrznego, sieci 

ciepłowniczej i źródeł ciepła, instalacji OZE i/lub magazynów energii elektrycznej oraz biogazowi.  

 

1.6. Podsumowanie Programu Czyste Powietrze w województwie kujawsko – pomorskim, nowe 

wyzwania na przyszłość   

Pan Dariusz Wrzos  WFOŚiGW w Toruniu 

Pan Dariusz Wrzos w swoim wystąpieniu przedstawił efekty 3.letniej realizacji programu Czyste 

Powietrze w województwie kujawsko-pomorskim. Poinformował, iż od uruchomienia w 2018 r. 

programu wpłynęło ponad 20 tys. wniosków na wymianę źródeł ciepła. Dotyczyły one 5 595 kotłów 

na węgiel, 5 692 kotłów lub kotłowni gazowych, 5 042 pomp ciepła oraz 3 983 kotłów na pellet, na 

biomasę i inne. Z podpisanych umów wynika też, że w ramach termomodernizacji nastąpi ocieplenie 

budynków na powierzchni około 865 tys. m2,  wymiana okien na około 90 tys. m2 i wymiana drzwi 

około 26,5 tys. m2. Przekazał, że w wyniku realizacji przedsięwzięć objętych programów 

zredukowanych zostało około 120 tys. Mg/rok CO2, około 305 Mg/rok PM2,5 oraz 340 Mg/rok PM10. 

Pan Dariusz Wrzos poinformował, że województwo kujawsko-pomorskie jest jednym z krajowych 

liderów w realizacji programu Czyste Powietrze, zarówno pod względem ilości wniosków, jak i ilości 

wniosków w przeliczeniu na tysiąc mieszkańców. Przekazał optymistyczną informację o wzroście 

zainteresowania Programem, co przekłada się na systematyczny wzrost ilości złożonych wniosków 

i wzrost kwoty dofinansowania. W tym kontekście pozytywna też była informacja o podpisaniu przez 

aż 118 gmin (na 144 w województwie) porozumień z WFOŚiGW w Toruniu w sprawie realizacji 

programu Czyste Powietrze. W ramach porozumień gminy mogą uzyskać dodatkowe wsparcie 

finansowe na m.in. uruchomienie punktów konsultacyjno – informacyjnych i refundację kosztów za 

złożone wnioski. Przełożyć się to powinno na jeszcze większe zainteresowanie programu Czyste 

Powietrze.  

 

2. SESJE TEMATYCZNE 

W celu umożliwienia otwartej dyskusji spotkania w poszczególnych sesjach odbyły się zgodnie z 

regułą „Chatham House”, co oznacza, że punkty dyskusji nie były przypisywane żadnej osobie ani 

organizacji. Nie dążono do konsensusu poglądów, ale do wypracowania jak największej liczby 

pomysłów ważnych dla przyszłości zrównoważonych inwestycji energetycznych w regionie i w Polsce. 

Spotkania odbywały się w języku polskim.  

 

2.1. SESJA TEMATYCZNA 1 : Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych  

Moderator :  Pan Marek Żółtowski 

Sprawozdawca:  Pan Ireneusz Pryła 
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Sesja tematyczna poświęcona finansowaniu renowacji budynków mieszkalnych miała na celu 

podzielenie się zebranymi na przestrzeni lat spostrzeżeniami, doświadczeniami oraz napotkanymi 

barierami przy realizacji i finansowaniu przedsięwzięć modernizacyjnych, mających na celu poprawę 

efektywności energetycznej administrowanych i zarządzanych budynków wielorodzinnych. 

Kluczowym elementem spotkania było przedstawienie końcowych konkluzji i rekomendacji 

wynikających z dyskusji, mających na celu poprawę funkcjonującego obecnie systemu finansowania 

przedsięwzięć ze środków zewnętrznych.  

Wprowadzenie do dyskusji:  

Dyskusję poprzedziło wprowadzenie w postaci prezentacji osiągnięć Spółdzielni 

Mieszkaniowych w dziedzinie poprawy efektywności energetycznej w zmieniających się w czasie 

możliwościach uzyskania sposobów finansowania oraz ulg, dotacji w tym środków z Unii Europejskiej. 

Temat przewodni prezentowanych materiałów brzmiał następująco: Odnawialne źródła energii 

jednym ze sposobów poprawy efektywności energetycznej w budownictwie mieszkaniowym 

wielorodzinnym na przykładzie spółdzielni mieszkaniowych. Na podstawie swoich doświadczeń, 

przedsięwzięcia poprawiające efektywność energetyczną zreferowali przedstawiciele Spółdzielni 

Mieszkaniowej „Kopernik” w Toruniu, SM „Budowlani” w Bydgoszczy, SM „Zieleniec” w Toruniu. 

Pan Marek Żółtowski zaprezentował działania jakie podjęto w SM Kopernik w Toruniu. Jest to 

duża spółdzielnia, licząca pond 8 tys. lokali w ponad 150 budynkach wielorodzinnych, w której w 

strukturze opłaty mieszkaniowej dla członków, opłaty za CO i CW stanowią około 50%. Spółdzielnia 

od wielu już lat prowadzi ciągły proces poprawy efektywności energetycznej zarządzanych 

budynków, w tym w ostatnich latach buduje mikroinstalacje OZE w postaci paneli fotowoltaicznych. 

Przekazał, że aktualnie Spółdzielnia posiada 35 instalacji PV na 24 budynkach. Wymiernym efektem 

ekonomicznym jest oszczędność kosztów energii elektrycznej około 175 tys. zł/rok. Oszacował, że w 

wyniku tych działań średnioroczny uzysk energii ze źródeł odnawialnych stanowić będzie około 38% 

ogólnego zapotrzebowania obwodów administracyjnych budynków wielorodzinnych znajdujących się 

w zasobach SM Kopernik. Pozwoli to też na redukcję emisji CO2 o około 265 Mg/rok. 

Pan Krzysztof Trawiński przedstawił działania SM Zieleniec w Toruniu. Poinformował, że 

Spółdzielnia już od 2013 r. realizuje program termomodernizacji w swych zasobów mieszkaniowych 

oraz modernizację węzłów cieplnych, a także oświetlenia uzyskując wymierne efekty ekologiczne i 

ekonomiczne. W wyniku termomodernizacji oszczędność zapotrzebowania na ciepło wyniosła 28,5%. 

Korzystając z dofinansowania z Funduszy Europejskich (EFRR) wybudowano 29 instalacji 

fotowoltaicznych na 32 budynkach. Instalacje w okresie ostatnich 9 miesięcy wyprodukowały taką 

ilość energii, która pokrywa pełne roczne zapotrzebowanie spółdzielni na energię elektryczną na 

potrzeby części wspólnych.  

Z kolei Pan Jacek Kołodziej przedstawił działania SM Budowlani w Bydgoszczy. Spółdzielnia 

gospodaruje łącznie na 277 nieruchomościach, w tym 205 to budynki mieszkalne. Korzystając z 

różnych źródeł finansowania prowadzi działania termomodernizacyjne od ponad 20 lat. 

Poinformował, że w efekcie tych działań zużycie energii dla ogrzania 1m2 spadło w tym czasie 

trzykrotnie, a średni koszt ogrzewania obniżył się około 375%. Zainstalowanie fotowoltaiki na 36 

budynkach dało średniomiesięczne oszczędności 28,6 tys. zł. 
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Pytania kierujące dyskusję: 

 Jak oceniane są dostępne mechanizmy finansowania poprawy efektywności budynków 

mieszkalnych?  

 Czy zakładany wzrost wymagań dla istniejących budynków wynikający z aktualnie 

obowiązujących warunków technicznych jest właściwy? Istnieje bowiem obawa, że znaczna 

część budynków nie będzie w stanie osiągnąć tych wymagań. 

 Jak powinny wyglądać mechanizmy finansowania efektywności energetycznej dla budynków 

mieszkalnych, aby mogła skorzystać z tych funduszy jak największa grupa podmiotów? 

 

Dyskusja::  

Nadwyżka mocy na panelach fotowoltaicznych może rekompensować na przykład koszty związane 

z bieżącą eksploatacją węzłów cieplnych, dzięki oszczędnościom na energii elektrycznej. 

Niektóre spółdzielnie cały program termomodernizacji finansowały ze środków własnych.  

Dotacje na wymianę okien w wysokości 10% przynosiły lepszy efekt, niż dofinansowanie na wyższym 

poziomie. Zapewniło to dostępność środków dla większej liczby beneficjentów i możliwość 

wypłacenia większej liczby dofinansowań. Okna wymieniali Ci, którzy mieli środki, a dotacja była 

wypłacana natychmiast po wymianie. Uzasadnieniem tak dużego zainteresowania wymianą okien 

była teza, że w przypadku wyższych dotacji tworzą się kolejki spowodowane ograniczoną 

dostępnością środków finansowych w konkretnym przedziale czasowym, co wydłuża czas 

oczekiwania na ich otrzymanie. Może należy to uwzględnić i wprowadzić finansowanie efektywności 

energetycznej nawet z niewielką dotacją jako uzupełnienie mechanizmów zwrotnych. 

Problematyczny jest poziom komplikacji wniosków o dofinansowanie oraz restrykcyjne warunki jakie 

trzeba spełnić. 

Zwrócono uwagę na zawiłe procedury w Urzędzie Marszałkowskim na etapie oceny i rozliczenia 

wniosku. Czasem wiąże się to z zagrożeniem utraty części dofinansowania przez krótkie terminy 

odpowiedzi na pisma oraz krótki czas na realizację projektu ze względu na długi proces zatwierdzania 

wniosku. Długi czas oczekiwania na wypłatę dotacji wymaga posiadania środków własnych. 

Wskazane byłoby uproszczenie procedur. 

Zbyt częste zmiany zasad dofinansowania utrudniają wieloletnie planowanie inwestycji.    

Spółdzielnie nie mają możliwości skorzystania z programu Czyste Powietrze. W mniejszych 

miejscowościach stanowi to duży problem w pozyskiwaniu środków na modernizację kotłów w 

budynkach wielorodzinnych. Niezrozumiałe jest też, że indywidualne gospodarstwa dookoła – domki 

jednorodzinne mogą korzystać z tego programu, a spółdzielnie nie. 

Zasadnym byłoby kumulowanie efektu energetycznego z wcześniejszych modernizacji i planowanych 

w ramach dofinansowania. W przypadku uzyskania wysokiej efektywności energetycznej, szczególnie 

w przypadku małych budynków, konieczne są duże nakłady finansowe, co może powodować, że 

inwestycja staje się nieopłacalna. Dodatkowo, problematyczne jest uzyskanie odpowiedniego 

wskaźnika poprawy efektywności energetycznej dla budynków zabytkowych w wyniku nakładanych 

obostrzeń, nadzoru konserwatorskiego oraz droższych technologii wykonania. 
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Negatywnie oceniono warunki jakie określone będą w najbliższej perspektywie unijnej. Komisja chce 

30% wzrostu efektywności energetycznej w wyniku przeprowadzonych inwestycji, a nie jak 

dotychczas 25%. Instrumenty finansowe dostępne jedynie w formie zwrotnej negatywnie wpłyną na 

ich podaż. W Programie Czyste Powietrze powinny zostać ujęte budynki wielorodzinne. Obawy budzi 

fakt, że Spółdzielnie nie zostaną ujęte w regionalnych funduszach unijnych, co najwyżej w 

ograniczonym zakresie do 20-tu mieszkań.  Przekazanie obsługi procedur bankom może usprawnić 

pozyskiwanie funduszy, ale może także stanowić dodatkową barierę.  

Konkluzje i rekomendacje: 

 Zbyt długi czas na rozpatrzenie i rozliczenie wniosków przez Urząd Marszałkowski. Potrzeba 

uproszczenia i przyspieszenia procedur. 

 Potrzeba stosowania zasady kumulowania wskaźników dotyczących poprawy efektywności 

energetycznej w celu uwzględnienia efektów uzyskanych na skutek wcześniej wykonanych 

działań. Wniosek o zmniejszenie wskaźnika poprawy efektywności energetycznej do 20% w 

przypadku nieuwzględnienia kumulacji wcześniej uzyskanych efektów. 

 Objęcie w programie Czyste Powietrze finansowania wymiany źródeł ciepła dla budownictwa 

wielorodzinnego. 

 W założeniach do projektu Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza Spółdzielnie 

Mieszkaniowe nie są uwzględnione jako beneficjenci. Niesprawiedliwe jest rozważanie 

wprowadzenia dofinansowania tylko dla Spółdzielni do 20 mieszkań. 

 Konieczne jest dążenie do stabilizacji i ciągłości przepisów dotyczących finansowania 

projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej. 

 W przypadku finansowania mechanizmami zwrotnymi, konieczne jest stworzenie pomocnego 

systemu zabezpieczeń finansowych dla Spółdzielni Mieszkaniowych. 

 Wygórowane limity wymaganych efektów w programach finansowanych z RPO skutkują 

bardzo dużymi kosztami na jeden budynek, co ogranicza dostępność preferencyjnego 

dofinansowania dla Spółdzielni Mieszkaniowych. 

 Konieczność zwiększenia limitu kosztów prac towarzyszących, które można zaliczyć do 

kosztów kwalifikowanych. 

 Powinien być kontynuowany system preferencyjnego finansowania instalacji OZE na 

budynkach wielorodzinnych. 

Uczestnicy (21 osób): 

1. SM Kopernik w Toruniu 

2. MSM w Toruniu 

3. SM Rubinkowo w Toruniu 

4. SM Zieleniec w Toruniu 

5. SM Budowlani w Bydgoszczy 

6. Fordońska SM w Bydgoszczy 

7. SM w Brodnicy 

8. TTBS w Toruniu 

9. SM Na Skarpie w Toruniu  

10. SM Zazamcze we Włocławku   

11. SM w Lipnie  
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12. Kujawska SM w Inowrocławiu  

13. WFOŚiGW w Toruniu  

14. Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych  

15. Bank Spółdzielczy w Brodnicy   

16. PGE Toruń S.A. 

17. UMiG Nakło n/Notecią 

18. UM Włocławek  

19. Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko – Pomorskiego 

20. RAPEIŚ Toruń 

 

 

2.2. SESJA TEMATYCZNA 2: Finansowanie renowacji budynków użyteczności publicznej i  

jednostek samorządu terytorialnego  

Moderator:   Pan Zbigniew Wyszogrodzki 

Sprawozdawca:  Pani Aneta Jaroszewska 

 Wprowadzenie do dyskusji – Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii na budynkach 

użyteczności publicznej  Miasta Torunia – Pan Marcin Kowallek Urząd Miasta Torunia 

 

Cel:  

Celem sesji tematycznej była analiza sytuacji w województwie kujawsko-pomorskim w obszarze 

termomodernizacji budynków należących do samorządu oraz jednostek samorządu terytorialnego, 

wymiana doświadczeń na temat dotychczasowych form finansowania, a także bariery w ich 

funkcjonowaniu.   

 

Wprowadzenie do dyskusji:  

Pan Marcin Kowallek – Dyrektor Wydziału Gospodarki Komunalnej Urzędu Miasta Torunia 

przedstawił prezentację na temat wykorzystania odnawialnych źródeł energii na przykładzie instalacji 

fotowoltaicznych na budynkach użyteczności publicznej miasta Torunia. Na obiektach Urzędu Miasta 

Torunia, Zespołu Szkół nr 28 oraz II Liceum Ogólnokształcącego zainstalowano 23 instalacje 

fotowoltaiczne, rozliczanymi na zasadach prosumenckich. W ramach Regionalnego Programu 

Operacyjnego 2017-2020 realizowane są kolejne 7 instalacji. W swej prezentacji Pan Marcin 

Kowallek, na przykładzie trzech obiektów przedstawił jakie poniesiono nakłady finansowe, jak 

kształtowało się zużycie energii przed i po inwestycji, i jakie uzyskano efekty finansowe. Okres zwrotu 

inwestycji określił na 4,26 lata.  

 

Pytania zadane podczas dyskusji:  

 Jakie trudności występują w poprawie efektywności energetycznej?  

 Jak wygląda procedura dotycząca uzyskiwania dofinansowania inwestycji w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej oraz co stwarza największy problem? 

 W jaki sposób poprawić mechanizmy prawne, które mają wpływ na efektywność 

energetyczną? 
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 Jakie są dobre praktyki w zwiększeniu efektywności energetycznej na przykładzie innych 

województw, które mogłyby być wdrożone w województwie kujawsko-pomorskim? 

 Jak poprawić efektywność energetyczną w transporcie publicznym? 

 Jak włączyć duże przedsiębiorstwa w możliwość ubiegania się o dofinansowanie w celu 

poprawy efektywności energetycznej? 

 Jak skutecznie poprawić efektywność energetyczną w budynkach komunalnych/socjalnych? 

 W jaki sposób zaradzić „ubóstwu energetycznemu”? 

 Jakie są szanse i zagrożenia w partnerstwie publiczno-prywatnym jako formie finansowania 

inwestycji? 

 

Konkluzje i rekomendacje: 

 Po przedstawionej prezentacji, stwierdzono, że istnieje potrzeba wykonywania szczegółowej 

analizy instalacji fotowoltaicznych pod kątem bilansu energetycznego.  

 Wymiana zdań w zakresie wprowadzenia wyłączenia z obowiązku prowadzenia ewidencji 

przez osoby fizyczne produkujące energię elektryczną z generatorów o łącznej mocy 

nieprzekraczającej 1 MW. Zauważono, że zastosowanie zwolnienia z opodatkowania akcyzą, 

czy też brak obowiązku prowadzenia ewidencji, nie wyłącza obowiązku składania deklaracji. 

Obowiązek deklaracyjny jest niezależny od zastosowania zwolnienia i wyłączenia z obowiązku 

prowadzenia ewidencji. 

 Dyskusja na temat procedury dotyczącej uzyskiwania dofinansowania inwestycji w zakresie 

poprawy efektywności energetycznej budynków. Omawiano tematykę składania wniosków 

ich rozpatrywania oraz rozliczania - zdefiniowano problem w postaci rozliczania 

dofinansowania.  

 Konieczność włączenia dużych przedsiębiorstw oraz spółek komunalnych do programów 

pomocowych – dotychczas środki skierowane były do osób fizycznych, małych i średnich 

przedsiębiorstw oraz podmiotów publicznych. Wskazano, że w przyszłej perspektywie 

finansowej będzie możliwość włączenia wyżej wymienionych podmiotów w ograniczonym 

zakresie. 

 Omówienie programów pomocowych dających możliwość modernizacji floty transportu 

publicznego w celu poprawy efektywności energetycznej w transporcie publicznym. 

Wywnioskowano, że wymiana autobusu spalinowego na autobus elektryczny nie daje 

zadowalających efektów w kontekście redukcji dwutlenku węgla do atmosfery. Biorąc pod 

uwagę koszty wynikające z zakupu autobusu elektrycznego, które są relatywnie wysokie, 

należy skupić się na dofinansowaniu wymiany kotłów grzewczych w gospodarstwach 

domowych.  

 Aby skutecznie rozpocząć redukcję emisji dwutlenku węgla do atmosfery w Polsce, powinno 

się zwrócić szczególną uwagę na mieszkania komunalne/socjalne. Docelowo stanowią one 

znaczną grupę lokali mieszkalnych, wymagających natychmiastowej modernizacji systemu 

grzewczego. Dofinansowania dla „kamieniczników” to priorytetowe zadanie.  

 Wyłącznie kompleksowe podejście do wykonania termomodernizacji pozwoli na uzyskanie 

zadowalających efektów ograniczenia emisji dwutlenku węgla do atmosfery. W procesie 

termomodernizacji inwestor nie powinien skupiać się wyłącznie na wymianie kotła 

grzewczego. Należy opierać się na fachowej wiedzy audytorów energetycznych. Sporządzony 
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przez audytora raport zawiera wszelkie wskazówki umożliwiające inwestorowi odpowiednie 

przeprowadzenie kompleksowej termomodernizacji.  

 W literaturze fachowej nie występuje pojęcie „ubóstwa energetycznego”. Określenie to 

należy traktować w ujęciu globalnym. Ubogim energetycznie jest właściciel gospodarstwa 

domowego, który przeznacza większą część domowego budżetu na zakup paliwa grzewczego. 

Istnieją jednostki samorządowe, które oferują pomoc dla najuboższych borykających się 

z dużym kosztem ogrzewania gospodarstwa domowego po wymianie kotła grzewczego.   

 Zwiększenie efektywności energetycznych w szkołach publicznych jest możliwe do 

przeprowadzenia. Proces ten mógłby być przeprowadzany przez służby zajmujące się 

konserwacją obiektu poprzez redukcję zużycia energii elektrycznej (kontrolne wyłączanie 

źródeł światła oraz redukcja temperatury ogrzewania). Korzyści wynikające ze zmniejszenia 

rachunków za energię elektryczną oraz ciepło mogłyby być dzielone na samorząd oraz 

jednostkę samorządową (szkołę). Uczestnicy dyskusji zanegowali celowość tego typu 

działania. Wywnioskowano, że najefektywniejszą formą redukcji opłat za energię elektryczną 

i ciepło są specjalistyczne systemy sterowania i nadzoru. Podział zysków wynikających 

z redukcji opłat bieżących nie może być dzielony z uwagi na uwarunkowania prawne.  

 Omówienie dobrych praktyk w zwiększeniu efektywności energetycznej na przykładzie 

miasta Krakowa. Za tym niewątpliwym sukcesem stoi konsekwentna realizacja programu 

dopłat do wymiany krakowskich palenisk, kotłów i pieców kaflowych, a także lokalny 

całkowity zakaz palenia węglem i drewnem (również zakaz palenia drewnem w piecach do 

pizzy). Duża część środków pieniężnych z przeznaczeniem na wymianę kotłów grzewczych to 

środki z budżetu miasta. Należy działać w sposób restrykcyjny i pozyskiwać jak najwięcej 

środków na poprawę efektywności energetycznej. Uchwały antysmogowe województw nie 

mogą być liberalne. W Krakowie uwagę skupiono na wymianie kotłów grzewczych, a 

kolejnym krokiem będzie termomodernizacja. Dobrym rozwiązaniem jest podłączenie 

budynków komunalnych do sieci ciepłowniczej.  

 Forma finansowania inwestycji typu ESCO to ciekawa alternatywa dla przedsiębiorców 

i samorządów. Jednak tego typu realizacja inwestycji jest w Polsce mało popularna. 

Powodem tego mogą być trudności z rozliczaniem budżetu inwestycji oraz skomplikowana 

forma umowy, która skutkuje przedłużającymi się negocjacjami. Wobec tego jednostka 

udzielająca dofinansowania powinna brać pod uwagę wydłużony czas realizacji inwestycji.  

 Termomodernizacja obiektów zabytkowych w praktyce znacząco różni się technicznie od 

termomodernizacji obiektów nie zabytkowych. Powołując się na doświadczenia audytorów 

energetycznych, można jednoznacznie stwierdzić, że wiele aspektów uzależnionych jest od 

rodzaju budynku oraz od bezpośredniej opinii konserwatora zabytków. Wobec tego należy 

zwrócić uwagę na aspekt finansowy wykonania samej termomodernizacji. Środki 

przyznawane na termomodernizację obiektów zabytkowych powinny być przyznawane 

adekwatnie do rodzaju obiektu, który będzie podlegał termomodernizacji.  

 Niezależnie od czynników ekonomicznych, należy budować wśród dzieci świadomość 

energetyczną i ekologiczną. 

 Ustalono, że w celu poprawy efektywności energetycznej należy zwrócić uwagę na 

przestarzałą technologię realizacji oświetlenia ulicznego. Kwestią sporną w tym zakresie 

pozostają regulacje prawne pomiędzy Operatorem Sieci Dystrybucyjnej (OSD), a podmiotem 

zlecającym modernizację infrastruktury drogowej.  
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Uczestnicy (24 osoby): 

1. Starostwo Powiatu Nakielskiego 

2. Urząd Gminy Zławieś Wielka 

3. Urząd Miasta Bydgoszcz 

4. Urząd Miasta Torunia  

5. Urząd Miasta Włocławka 

6. Urząd Miasta Inowrocławia 

7. Urząd Marszałkowski Departament Funduszy Europejskich 

8. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

9. Kujawsko-Pomorskie Biuro Planowania Przestrzennego i Regionalnego we Włocławku 

10. WFOŚiGW w Toruniu 

11. Bank Gospodarstwa Krajowego 

12. Bank Spółdzielczy w Brodnicy 

13. Bank Ochrony Środowiska 

14. MZK Toruń 

15. Eprosument S.A. 

16. Zespół Szkół Inżynierii Środowiska w Toruniu 

17. Kujawska SM w Inowrocławiu 

18. SM „Zieleniec” w Toruniu 

19. RAPEIŚ Toruń 

 

2.3.  SESJA TEMATYCZNA 3 :  Rozwiązania na rzecz poprawy efektywności energetycznej z 

perspektywy przedsiębiorstw – dostawców energii i dostawców technologii  

Moderator:    Pan Janusz Budzyński 

Sprawozdawca:  Pani Iwona Rucińska 

Sesja tematyczna poświęcona była zagadnieniom związanym z finansowaniem działań 

związanych z efektywnością energetyczną w obszarze wytwarzania, przesyłu ciepła oraz efektywnego 

wykorzystania ciepła przez odbiorców. Punktem wyjścia do dyskusji były prezentacje doświadczeń 

i dobrych praktyk na podstawie przedsiębiorstwa ciepłowniczego oraz wyzwań w rozwijającej się 

energetyce obywatelskiej.  

Wprowadzenie do dyskusji:  

Działania wytwórcy i dostawcy ciepła sieciowego na rzecz poprawy efektywności energetycznej 

budynków, na przykładzie Miasta Torunia – PGE Toruń 

Pani Katarzyna Trzcińska - Swaczyna omówiła czynniki wpływające na efektywność energetyczną,  

z punktu widzenia wytwórcy i dostawcy ciepła sieciowego, których finalnym efektem ma być 

poprawa efektywności przedsiębiorstwa oraz, co ważne obniżenie współczynnika EP w budynkach 

odbiorców ciepła. Podkreśliła rolę efektywności systemu ciepłowniczego, tj. kogeneracyjnego źródła 

ciepła oraz modernizacji i rozwoju sieci ciepłowniczych. Jako istotne zadanie dla spółek 

ciepłowniczych omówiła możliwości  i narzędzia wspierania mieszkańców w przyłączaniu budynków 

do sieci, pamiętając, że jest to niskoemisyjne i efektywne energetyczne źródło ogrzewania. 



   Pierwszy Regionalny Okrągły Stół dotyczący Finansowania 
   Efektywności Energetycznej w województwie w województwie     

   kujawsko-pomorskim - Sprawozdanie    
    

       RoundBaltic  RoundBaltic – Promotion of  Smart Finance 
       for Smart Buildings in the Baltic Region with focus on Poland, 
       Latvia and Denmark,  H2020 umowa nr 957051           

  

Prelegentka wskazała przykłady programów realizowanych w PGE Toruń, polegających na 

dofinansowaniu do nakładów ponoszonych przez klientów związanych z przyłączaniem budynku do 

sieci, a ich efektem ograniczanie niskiej emisji w mieście i poprawa efektywności energetycznej 

budynków w Toruniu. Ponadto zaprezentowała pakiet usług doradczych, realizowanych przez PGE 

Toruń, wspierających działania efektywnościowe klientów. Prelegentka omówiła także prowadzone 

projekty modernizacyjne i rozwojowe sieci ciepłowniczej oraz ich efekty w postaci redukcji strat 

ciepła i emisji CO2, zwracając uwagę na sposoby finansowania projektów z dotacji unijnych oraz 

pozyskanie Białych Certyfikatów dla projektów poprawiających efektywność energetyczną. 

Wyzwania ekonomiczne, organizacyjne i techniczne rozwoju nowych modeli energetyki 

obywatelskiej w regionach – APATOR S.A. 

Pan Szymon Piasecki przedstawił rolę, funkcje i korzyści wynikające z nowych modeli energetyki 

obywatelskiej. Omówił rolę klastrów energii i spółdzielni energetycznych dla zrównoważenia 

lokalnego zapotrzebowania na energię i poprawę efektywności energetycznej, w tym idee lokalnych 

społeczności energetycznych jako elementu transformacji energetycznej oraz korzyści dla 

uczestników rynku społeczności energetycznych. Ponadto zaprezentował wyzwania techniczne, 

organizacyjne i ekonomiczne dla nowych modeli energetyki, proponując działania, jakie można 

podjąć dla rozwiązania zdefiniowanych problemów i wyzwań: 

Wyzwania organizacyjne: 

a) Problemy: 

 zarządzanie i obsługa administracyjno – prawna 

 zapewnienie rozwoju (klastra/spółdzielni) 

 uwzględnienie lokalnych zasobów 

 uzyskanie wymaganych koncesji i pozwoleń 

 integracja oczekiwań różnych podmiotów 

 budowanie społeczności i postaw obywatelskich 

 synchronizacja działań podmiotów 

b) Proponowane działania: 

 aktywne zaangażowanie w procesie edukacji 

 promocja dostępnych rozwiązań technologicznych 

 wsparcie w zakresie tworzenia rozwiązań prawnych 

 wykorzystanie lokalnej infrastruktury 

 rozbudowa infrastruktury 

 promocja regionu i lokalnych producentów/ produktów 

 współpraca na szczeblu lokalnym 

Wyzwania ekonomiczne: 

a) Problemy: 

 wysokie koszty początkowe 

 spełnienie wymogów formalno – prawnych 

 przeprowadzenie analiz ekonomicznych 

 konieczność inwestycji środków własnych na początkowym etapie inwestycji 

 zapewnienie stałej opłacalności ekonomicznej 

 inwestycja w działalność B+R 
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 zapewnienie odpowiednio wysokiego poziomu innowacyjności rozwiązań 

 wysoki koszt infrastruktury 

b) Proponowane działania: 

 tworzenie instrumentów umożliwiających rozłożenie nakładów inwestycyjnych 

w czasie 

 uproszczenie wymagań formalno – prawnych 

 dofinansowanie prac B+R 

 zaangażowanie różnych podmiotów w rozbudowę infrastruktury energetyki 

obywatelskiej 

 zapewnienie wymiernych korzyści z poniesionych nakładów inwestycyjnych 

(odpowiednie instrumenty finansowe) 

 współpraca na szczeblu lokalnym 

Wyzwania techniczne: 

a) Problemy: 

 urządzenia pomiarowe ze zdalnym odczytem 

 systemy do zarządzania i nadzoru 

 integracja rozproszonych źródeł energii 

 integracja energii elektrycznej, ciepła, innych 

 predykacja dostępnej energii 

 magazynowanie energii 

 komunikacja z użytkownikami 

 efektywne wykorzystanie infrastruktury 

b) Proponowane działania: 

 prowadzenie prac B+R 

 współpraca z jednostkami naukowymi 

 opracowanie i rozwój produktów 

Dyskusja, konkluzje i rekomendacje: 

1. Czy instrumenty finansowania przedsięwzięć efektywnościowych były dotychczas 

wykorzystywane przez przedsiębiorstwa ciepłownicze? Jakie są problemy i bariery  

w pozyskaniu środków? 

 Na przestrzeni lat brak/ograniczone dotacji do transformacji źródeł ciepła, szczególne 

trudności istnieją w mniejszych przedsiębiorstwach ciepłowniczych, gdzie fundusze są 

wyraźnie ograniczone , a skala potrzeb inwestycyjnych bardzo wysoka. 

 W przypadku małych przedsiębiorstw ciepłowniczych istnieje duży problem 

zabezpieczenia inwestycji, kredytów i pożyczek – zbyt mały majątek, dodatkowo brak 

funduszy na środki własne. 

 W procesie przygotowania inwestycji zbyt długie uzgodnienia terenowe, uzyskanie 

pozwoleń administracyjnych  i decyzji środowiskowych. 

 Pojawiają się wątpliwości  i problemy w interpretacji kryteriów efektywnego systemu 

ciepłowniczego – być może  należałoby zwiększyć komunikację w tym zakresie 

skierowaną do małych przedsiębiorstw ciepłowniczych.  

 Zbyt długie (w niektórych przypadkach) rozpatrywanie wniosków przez NFOŚiGW  

i oczekiwanie na decyzję, np. inwestycja w postaci rozbudowy sieci ciepłowniczej 
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zakończona, a nadal brak informacji o akceptacji wniosku) – potrzeba wypracowania 

mechanizmów sprawniejszego procedowania wniosków konkursowych, na różnych 

poziomach.  

2. W jaki sposób  zachęcić przedsiębiorstwa i klientów ciepła z sieci ciepłowniczej do działań na 

rzecz poprawy efektywności energetycznej? 

 Konieczne wydaje się zintegrowanie środków pomocowych skierowanych zarówno na 

poprawę efektywności energetycznej, jak i likwidację niskiej emisji w miastach – 

stworzenie jednego programu wsparcia, którego efektem byłaby poprawa jakości 

powietrza i wzrost efektywności energetycznej wydaje się bardzo atrakcyjne. 

 Kolejny konieczny poziom integracji, to dotacje zarówno dla dostawcy ciepła na 

budowę infrastruktury ciepłowniczej oraz właścicieli budynków przyłączających 

obiekt do sieci ciepłowniczej (dofinansowanie do węzłów cieplnych, instalacji 

wewnętrznych) -  dotąd brak źródeł finansowania dla odbiorców końcowych na 

przyłączenie budynku do sieci ciepłowniczej (emisja w miejscu przyłączenia wynosi 

zero) – ważne byłoby zintegrowanie czasowe programów dla dostawców i odbiorców 

ciepła. 

 Oczekiwaną inicjatywą jest stworzenia platformy skupiającej informacje na temat 

aktualnych źródeł finansowania (lokalnych, krajowych itp.) działań 

efektywnościowych i poprawiających jakość powietrza. Jest to szczególnie istotne dla 

odbiorców końcowych ciepła oraz małych przedsiębiorstw, w których brak jest 

oddzielnej jednostki organizacyjnej monitorującej możliwości uzyskania wsparcia. 

3. Jakie są doświadczenia  i trudności przedsiębiorstw w procesie pozyskania Białych 

Certyfikatów i jakie czynniki mogłyby wzmocnić zainteresowanie realizacją projektów dla 

uzyskania świadectw efektywności energetycznej?  

 Zauważalny jest spadek zainteresowania pozyskaniem świadectw efektywności 

energetycznej od momentu zmian przepisów, tj. według obecnych regulacji  

świadectwa efektywności energetycznej pozyskań można wyłącznie dla zadań/ 

projektów planowanych, wcześniej było to możliwe również dla zadań już 

zrealizowanych. 

 Poziom 10 toe  dla możliwości złożenia wniosku – jest wysoki z punktu widzenia 

mniejszych podmiotów np. spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych. Wiąże się  

to z koniecznością łączenia kilku inwestycji tego samego rodzaju od różnych 

podmiotów we wspólnym wniosku, co dodatkowo utrudnia pozyskanie świadectw. 

Warto zastanowić się nad możliwością łączenia różnego typu inwestycji 

efektywnościowych w ramach jednego wniosku. 

 Brak możliwości uzyskania świadectw efektywności energetycznej dla projektów, 

które uzyskują dotacje z innych źródeł istotne byłoby rozważenie możliwości 

pozyskania BC chociażby dla tej części projektu, który jest finansowany ze środków 

własnych. 

4. Jakie są opinie na temat dostępnych narzędzi wsparcia dla rozwoju energetyki obywatelskiej? 

 Największą barierą dla rozwoju energetyki obywatelskiej jest przestarzała 

infrastruktura (systemy energetyczne z lat 60-70tych), co stwarza problemy 

z odbiorem energii, szczególnie na obszarach mniej zurbanizowanych. Stąd konieczne 

jest stworzenie mechanizmów technicznych i finansowych do budowy magazynów 
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energii oraz możliwości pozyskania funduszy na modernizację infrastruktury 

energetycznej. 

 W kwestii rozwoju fotowoltaiki – inwestycje fotowoltaiczne bronią się finansowo   

na tyle, że dotacje bezzwrotne nie są w tym przypadku niezbędne, bardzo ważne jest 

skupienie na zwrotnych sposobach finansowania. 

Uczestnicy (23 osoby): 

1. Apator Ekomtech S.A.  

2.  PGE Toruń 

3. PEC Brodnica 

4. MPEC Włocławek 

5. ZEC Sp. z o.o. Inowrocław  

6. OPEC INEKO Grudziądz 

7. REMEC – BUD Sp. z o.o. Toruń 

8. Zakład Inżynierii Środowiska Inowrocław  

9. EPROSUMENT S.A. 

10. Urząd Marszałkowski  

11. Urząd Miasta Inowrocławia 

12. Urząd Miasta Grudziądza 

13. WFOŚiGW w Toruniu 

14. Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

15. RAPEIŚ Toruń 

 

 

3. SESJA PLENARNA - PODSUMOWANIE 

Podsumowanie wyników obrad poszczególnych sesji tematycznych w obecności wszystkich  

uczestników konferencji przedstawili:  

Sesja 1  Finansowanie renowacji budynków mieszkalnych – Pan Marek Żółtowski  

Sesja 2 Finansowanie renowacji budynków użyteczności publicznej i  jednostek samorządu 

terytorialnego – Pan Zbigniew Wyszogrodzki 

Sesja 3 Rozwiązania na rzecz poprawy efektywności energetycznej z perspektywy przedsiębiorstw – 

dostawców energii i dostawców technologii – Pan Janusz Budzyński 

 Kończąc konferencję Pan Szczepan Burak (członek Zarządu RAPEIŚ) podziękował wszystkim za 

aktywny udział i jednocześnie zaprosił zebranych do udziału w Drugim Regionalnym Okrągłym Stole, 

który RAPEiŚ planuje zorganizować również w formule stacjonarnej jesienią 2022 r.  Poinformował 

zebranych, że wnioski i konkluzje wynikające z obrad Pierwszego Regionalnego Okrągłego Stołu 

zostaną przekazane do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-Pomorskiego jako głos 

konferencji w konsultacjach społecznych nad projektem Fundusze Europejskie dla Kujaw i Pomorza 

2021 – 2027.  

Łącznie w Konferencji wzięło udział 70 uczestników (w tym 3 osoby tylko w sesji plenarnej), 

reprezentujący spółdzielnie mieszkaniowe (16 uczestników), samorządy i jednostki samorządów 

terytorialnych 14 uczestników), sektor finansowy  (13 uczestników) i inne (3 uczestników). Sektor 
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finansowy reprezentowany był przez BOŚ, Bank Gospodarstwa Krajowego, Bank Spółdzielczy 

w Brodnicy, Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy, Toruński Fundusz Poręczeń Kredytowych, 

WFOŚiGW i Departament Funduszy Europejskich Urzędu Marszałkowskiego Województwa Kujawsko-

Pomorskiego. 

Informację medialną o konferencji i jej celach i rozmowę z jej uczestnikami wyemitowano w dniu 

4 listopada 2021 r w regionalnym Radio Pomorza i Kujaw oraz w Telewizji Toruń. Uczestnicy 

Konferencji otrzymali materiały promujące program RoudBaltic oraz materiały informacyjne 

i promocyjne z WFOŚiGW i PGE Toruń. 

 

 

 


