
DOMY Z DOPŁATĄ Z NFOŚIGW 
Domy energooszczędne NF 40 

Domy pasywne NF15 



Warunkiem dofinansowania jest łącznie: 
 

1. Osiągnięcie wymaganego wskaźnika rocznego jednostkowego zapotrzebowania na 
energię użytkową do ogrzewania i wentylacji (EU c.o.) –obliczony z uwzględnieniem 
wytycznych z zał. 3 do programu. 

Domy jednorodzinne 
•NF40 – EUc.o.  ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 30 000 zł brutto 
•NF15 – EUc.o.  ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 50 000 zł brutto 
Lokale mieszkalne 
•NF40 – EUc.o. ≤ 40 kWh/(m2*rok) – dopłata 11 000 zł brutto 
•NF15 - EUc.o.  ≤ 15 kWh/(m2*rok) – dopłata 16 000 zł brutto  
 

W przypadku nie osiągnięcia zakładanego standardu NF15, dotacja może być obniżona do 
poziomu przewidzianego dla standardu NF40. W przypadku nie osiągnięcia zakładanego 
standardu NF40, dotacja nie zostanie udzielona. 
 

2. Spełnienie warunków określonych w zał. 3 do programu: 
• minimalne wymagania techniczne; 
• spełnienie wymagań w projekcie budowlanym; 
• spełnienie wymagań przez zrealizowane przedsięwzięcie; 
• zapewnienie jakości robót budowlanych. 
 



Co to jest budynek pasywny? 
Istotą budownictwa pasywnego jest maksymalizacja zysków energetycznych i 
ograniczenie strat ciepła, zatem dom pasywny wyróżnia bardzo niskie zapotrzebowanie 
na energię użytkową do ogrzewania – poniżej 15 kWh/(m²rok) co odpowiada spaleniu  
• 1,5 l oleju opałowego,  
• bądź 1,7 m³ gazu ziemnego,  
• czy też 2,3 kg węgla.  
a całkowite zużycie energii pierwotnej EP = 120 kWh/(m²rok).  



Program Funkcjonalno-Użytkowy 

 
Przegrody zewnętrzne muszą spełniać  wymagania dotyczące zachowania współczynnika 
przenikania ciepła na następującym poziomie: 
 
- Ściany zewnętrzne  – U = ≤ 0,10 W/m2*K, 
- podłoga na gruncie – U ≤ 0,10 W/m2*K, 
- dach  – U = 0,10 W/m2*K, 
- stolarka okienna: 
        - szklenie – U ≤ 0,60 W/m2*K, 
        - ramy – U≤0,80 W/m2*K, 
-drzwi zewnętrzne ( wejściowe- wytrzymałe ) – U≤0,80 W/m2*K, 
- zastosowane w budynku rozwiązania detali konstrukcyjnych powinny być wolne od mostków 

cieplnych – Ψe ≤ 0,01 W/m*K, 
- Szczelność budynku przy n50 < 0,6 



ENERGIA UŻYTKOWA  EU 

Zapotrzebowanie na energie użytkową określa roczna ilość energii dla 
ogrzewania (ewentualnie chłodzenia), wentylacji i przygotowania ciepłej 
wody użytkowej. 

Jest ona obliczana dla standardowych warunków klimatycznych i 
standardowych warunków użytkowania i jest miarą efektywności 
energetycznej budynku.  

Jest to energia jaką potrzebuje budynek uwzględniająca wszystkie straty 
ciepła przez przegrody i wentylację oraz zyski ciepła. 

Duża wartość EU oznacza, że budynek jest energochłonny 

 



Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,                 
www.cieplej.pl  

Energia 
użytkowa EU 



Program Funkcjonalno-Użytkowy 
Istotne parametry: 
Dla budynków o pasywnej charakterystyce energetycznej najważniejsze jest 
spełnienie warunków ogólnych tj. : 
 

wskaźnik zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania: 
 

    EU ≤ 15 kWh/m2rok, 
 

wskaźnik zapotrzebowania na energię pierwotną do ogrzewania, przygotowania 
ciepłej wody użytkowej, klimatyzacji, pracy urządzeń pomocniczych, oświetlenia, 
sprzętów AGD i RTV oraz innych elementów wyposażenia budynku zużywających 
energię  
 

    EP ≤ 120 kWh/m2rok.  
 
Inne wymagania dotyczące parametrów izolacyjnych przegród  U, gG  szczelności 
powinny być traktowane jako wartości graniczne pomocnicze. 



 
Energia nieodnawialna 
pierwotna - EP 

Zapotrzebowanie na nieodnawialna energie pierwotna określa efektywność całkowita 
budynku.  Uwzględnia ona obok energii końcowej, dodatkowe nakłady nieodnawialnej 
energii pierwotnej na dostarczenie do granicy budynku każdego wykorzystanego nośnika 
energii (np. oleju opałowego, gazu, energii elektrycznej, energii odnawialnych itp.).  

Uzyskane małe wartości wskazują na nieznaczne zapotrzebowanie i tym samym wysoka 
efektywność i użytkowanie energii chroniące zasoby i środowisko. 

Duża wartość EP oznacza, że:  

-albo budynek jest energochłonny 

-albo instalacja charakteryzuje się niezadowalającą sprawnością 

-albo oświetlenie jest energochłonne 

-albo wykorzystywane jest źródło nieodnawialne  energii  np. energia elektryczna 
przygotowywana z paliw kopalnych 

- z reguły występuje kilka wyżej wymienionych przyczyn naraz 



Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska,                 
www.cieplej.pl  

Energia 
użytkowa EU 

Energia  
końcowa  
  EK = EU/η 

Energia  
pierwotna 
  EP = EK*w 



Współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej 

Wskaźnik nieodnawialnej energii pierwotnej w  wg polskiego prawa 

Strumienie Energii wi 

Paliwa 

Olej opałowy 1,1 

Gaz ziemny 1,1 

Propan - butan 1,1 

Węgiel kamienny 1,1 

Węgiel brunatny 1,1 

biomasa 0,2 

energia słoneczne 0 

ciepło scentralizowane z kogeneracji 
energia nieodnawialna 0,8 

energia odnawialna 0,15 

Ciepło scentralizowane z ciepłowni 
energia z węgla 1,3 

energia z gazu lub oleju 1,2 

Energia elektryczna system PV Ogniwa fotowoltaniczna 0,7 

Energia elektryczna*   3 



Co to jest energia nieodnawialna pierwotna EP?  

Jest to energia końcowa EK skorygowana o wskaźnik nieodnawialnej energii 
pierwotnej „w” i obliczona ze wzoru: 
 
EP = EK · w + Epom ·wel 
 
gdzie Epom energia pomocnicza (energia urządzeń pomocniczych: pomp, 
sterowników, siłowników…) 
„w- współczynnik nieodnawialnej energii pierwotnej,  jest zależna od rodzaju 
energii, wybrane wartości ujęte w prawie budowlanym poniżej: 
 Rodzaj energii w 

gaz, olej, węgiel 1,1 

biomasa 0,2 

kogeneracja gazowa 0,15 

kogeneracja węglowa 0,8 

kogeneracja mieszana 0,5-0,8 

energia elektryczna 3 



Energia: Tradycyjne pompy ciepła 

EU c.o. kWh/m2rok 100 100 100 100 

Sprawność systemów c.o.  0,7 0,92 2,5 3,5 

EK c.o. kWh/m2rok 142,9 108,7 40,0 28,6 

wskaźnik nieodnawialnej energii 
pierwotnej gazu, węgla oleju/ 

energii elektrycznej 
1,1 1,1 3 3 

EP c.o. kWh/m2rok 165,1 127,6 130,0 95,7 

wskaźnik nieodnawialnej energii 
pierwotnej dla elektrociepłowni 

tradycyjnej 
0,6 0,8     

EP c.o. kWh/m2rok 105,1 108,1     

wskaźnik nieodnawialnej energii 
pierwotnej dla elektrociepłowni 

gazowej lub biomasy 

0,15 0,2     

EP c.o. kWh/m2rok 29,4 29,7     



SZKOŁA O PASYWNEJ 
CHARAKTERYSTYCE W BUDZOWIE 



Dane Budynek projektowany Budynek optymalny Budynek pasywny 

Koszty przegród zewnętrznych [zł] 923139 1044284 1397883 

Koszty stolarki [zł] 446049,9 524326 843984 

Koszty wentylacji [zł] 716503,56 1043451,70 954486,22 

Koszty systemu grzewczego [zł] 86566 451150 387575 

Koszty oświetlenia [zł] 61947 61947 83887 

Koszty inwestycyjne RAZEM [zł] 2 234 205 3 651 658 4 778 749 

Całkowite koszty budowy [zł] 14 168 350 15 585 803 16 712 894 

Wzrost kosztów budowy - 1,100 1,180 

Powierzchnia [m2] 4 048 4 048 4 048 

EU [kWh/m2rok] 100,87 27,30 14,59 

EK [kWh/m2rok] 155,44 40,69 17,71 

EP [kWh/m2rok] 253,64 122,07 106,39 

Wskaźnik kosztów ulepszeń mających wpływ 

na zużycie energii [zł/m2] 
552 902 1 180 

Wzrost kosztów ulepszeń mających wpływ na 

zużycie energii [zł] 
  1 417 453 2 544 544 

Wzrost kosztów inwestycji mających wpływ na 

zużycie energii [zł/m2] 
  350 629 

Wzrost kosztów ulepszeń mających wpływ na 

zużycie energii [%] 
  63% 114% 

Koszty eksploatacyjne [ zł/rok] 167839,00 90596,00 77864,00 

Koszty eksploatacyjne [zł/m2 mc] 3,46 1,86 1,60 

Oszczędności  [zl/rok] - 77243,00 89975,00 

SPBT   18,35 28,28 



Przewidywany rynek domów NF 40 i NF15 

Domy jednorodzinne 
NF40 100 000 000 30000 3333 Ilość domów 

jednorodzinnych NF15 50 000 000 50000 1000 

RAZEM DOMÓW JEDNORODZINNYCH 4333 4333 

Domy wielorodzinne 
NF40 100 000 000 11000 9091 Ilość domów 

wielorodzinnych NF15 50 000 000 16000 3125 

RAZEM MIESZKAŃ WIELORODZINNYCH 12216 408 

Rodzaj budynku 
Pu  

Typ 
budynku 

dopłata podatek 
koszty 

weryfikacji 
próba 

ciśnieniowa 
realna 

dotacja 
realna 

dotacja 

Wzrost 
kosztów 
budowy 

Dodatkowy 
udział 
własny 

[m2]   [zł] [zł] [zł] [zł] [zł] [zł/m2] [zł/m2] [zł/m2] 

Dom 
jednorodzinny  

120 NF15 50 000 9 500 4 500 1 000 35 000 292 600-900 408 

120 NF40 30 000 5 700 4 500 1 000 18 800 157 280-350 153 

Dom 
wielorodzinny 

3 600 NF15 16 000 3 040 7 000 3 000 12 627 281 500-700 319 

3 600 NF40 11 000 2 090 7 000 3 000 8 577 191 250-300 84 



Zasady dofinansowania 
Jeśli część powierzchni domu / mieszkania, wykorzystywana będzie do prowadzenia działalności 
gospodarczej (w tym wynajmu), to wysokość dofinansowania pomniejsza się proporcjonalnie do 
udziału tej powierzchni w całkowitej powierzchni odpowiednio domu / mieszkania.  
 

W przypadku, gdy działalność gospodarcza będzie prowadzona na powierzchni przekraczającej 50% 
domu / mieszkania, przedsięwzięcie nie kwalifikuje się do dofinansowania. 
 

• Kwota kredytu musi być wyższa od kwoty wnioskowanej dotacji. 
• Zakończenie budowy -do 3 lat od dnia podpisania umowy kredytu. 
• Przedsięwzięcie nie zakończone w momencie zawierania umowy kredytu może być przedmiotem 
dofinansowania.  
 

Konieczne jest spełnienie innych warunków, m.in. zaciągnięcie kredytu w banku współpracującym z 
Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska, sfinansowanie z tego kredytu kosztów kwalifikowanych 
określonych w Programie, spełnienie przez projekt budynku minimalnych wymagań technicznych, 
posiadanie dokumentacji procesu budowlanego (w tym fotograficznej). 
 

• Beneficjent zobowiązany jest do uiszczenia należnego podatku dochodowego związanego z 
udzielonym dofinansowaniem. 
 

• Beneficjent może otrzymać jedną dopłatę do kredytu w ramach programu oraz na przedsięwzięcie 
może być udzielona jedna dopłata do kredytu. 
 



Beneficjenci 
• osoby fizyczne dysponujące prawomocnym pozwoleniem na budowę oraz posiadające prawo do 

dysponowania nieruchomością, na której będą budowały budynek mieszkalny (prawo 
własności, współwłasność użytkowanie wieczyste). 

• osoby fizyczne dysponujące uprawnieniem do przeniesienia przez dewelopera na swoją rzecz: 
prawa własności nieruchomości wraz z domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego albo własności lokalu 
mieszkalnego. Przez dewelopera rozumie się także spółdzielnię mieszkaniową. Uprawnienie 
beneficjenta do przeniesienia na swoją rzecz praw musi wynikać z: 

• umowy deweloperskiej, zawartej w formie aktu notarialnego, zawierającej zobowiązanie 
dewelopera do: ustanowienia odrębnej własności lokalu mieszkalnego i przekazania jego 
własności na rzecz beneficjenta albo do przeniesienia na beneficjenta własności nieruchomości 
zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej i 
własności domu jednorodzinnego; 

• umowy przedwstępnej, zawartej w formie aktu notarialnego, sprzedaży i ustanowienia odrębnej 
własności lokalu mieszkalnego albo sprzedaży i przeniesienia na rzecz beneficjenta własności 
nieruchomości zabudowanej domem jednorodzinnym albo użytkowania wieczystego 
nieruchomości gruntowej i własności domu jednorodzinnego; 

• umowy, o której mowa w art. 9 ustawy Prawo o własności lokali, zawartej w formie aktu 
notarialnego, zawierającej zobowiązanie dewelopera do ustanowienia odrębnej własności lokalu 
mieszkalnego i przeniesienia tego prawa na rzecz beneficjenta. 

 



Przedsięwzięcia Rodzaje przedsięwzięć: 
•budowa nowego domu jednorodzinnego; 
•zakup nowego domu jednorodzinnego; 
•zakup lokalu mieszkalnego w nowym budynku mieszkalnym wielorodzinnym.  
 
Przez dom jednorodzinny należy rozumieć budynek wolno stojący albo samodzielną część 
domu bliźniaczego albo szeregowego, przeznaczony i wykorzystywany na cele 
mieszkaniowe beneficjenta, co najmniej w połowie powierzchni całkowitej. 
 
Koszty kwalifikowane: Koszt budowy albo zakupu domu jednorodzinnego albo zakupu 
lokalu mieszkalnego wraz z kosztem projektu budowlanego, kosztem wykonania 
weryfikacji projektu budowlanego i potwierdzenia osiągnięcia standardu energetycznego. 
Koszty kwalifikowane obejmują te elementy budynku, które prowadzą do spełnienia 
kryteriów programu priorytetowego, tj: 
•zakup i montaż elementów konstrukcyjnych bryły budynku, w tym materiałów 
izolacyjnych ścian, stropów, dachów, posadzek, stolarki okiennej i drzwiowej; 
•zakup i montaż układów wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła; 
•zakup i montaż instalacji ogrzewania; 
•zakup i montaż instalacji przygotowania ciepłej wody użytkowej. Nie zalicza się kosztów 
wykończenia domu / mieszkania umożliwiających zamieszkanie.  
 



ETAPY PROCEDURY 
Etap I –przygotowanie inwestycji 

Etap II –realizacja inwestycji 

Etap III –rozliczenie inwestycji 

Etap IV –po rozliczeniu inwestycji 

 



Przygotowanie inwestycji - procedury 

Przygotowanie projektu budowlanego: 
• Projektant przygotowuje na podstawie umowy z inwestorem projekt 
budowlany oraz projekty wykonawcze zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 
3 do programu. 
 
•Projektant oblicza zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania i 
wentylacji zgodnie z wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu. 
 
•Projektant wystawia oświadczenie o wykonaniu projektu zgodnie z 
Rozporządzeniem w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego oraz zgodnie 
z wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu. 
 
•Na podstawie projektu inwestor otrzymuje pozwolenie na budowę. 
 



Przygotowanie inwestycji - procedury 
Weryfikacja projektu budowlanego: 
Inwestor wybiera dowolnego weryfikatora z opublikowanej listy i podpisuje z nim 
umowę na wykonanie weryfikacji. 
 

Inwestor przedstawia weryfikatorowi następujące dokumenty: 
• projekt budowlany (po wydaniu pozwolenia na budowę) + projekty wykonawcze 
• obliczenie wielkości zapotrzebowania na energię użytkową dla celów ogrzewania i 

wentylacji 
• oświadczenie projektanta o zgodności z rozporządzeniem w sprawie 

szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
• zastosowaniu w projekcie wymagań obowiązkowych opisanych w rozdz. I 

Wytycznych 

Zadania weryfikatora: 
• wykonanie obliczeń sprawdzających zapotrzebowania na energię użytkowej do 

ogrzewania i wentylacji, porównanie wyników z obliczeniami z projektu 
budowlanego; 

• sprawdzenie zgodności projektu z wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu; 
• wypełnienie listy sprawdzającej wg wzoru (załącznik A i B). 



Lista sprawdzająca 



Przygotowanie inwestycji - procedury 
Weryfikacja projektu budowlanego cd.: 
 
W przypadku zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego, potwierdzenie 
spełnienia przez projekt budowlany wymagań programu uzyskuje deweloper.  
 

Weryfikator, który oceni pozytywnie projekt osiedla domów jednorodzinnych lub 
budynku wielorodzinnego, przekaże tę informację do Funduszu (NFOŚiGW).  
 

Na tej podstawie wykaz projektów budynków pozytywnie zweryfikowanych zostanie 
podany do publicznej wiadomości.  
• Koszty związane z weryfikacją projektu ponosi beneficjent, a w przypadku 

budynków budowanych przez dewelopera -deweloper. Wynagrodzenie za 
wykonane czynności weryfikacyjnej jest ustalane pomiędzy zleceniodawcą a 
weryfikatorem. 

• W przypadku negatywnej weryfikacji, po wprowadzeniu poprawek do projektu, 

można poddać go ponownej weryfikacji na koszt zleceniodawcy. 



Przygotowanie inwestycji - procedury 
Złożenie wniosku o kredyt z dotacją: 

• Nabór wniosków o dotację NFOŚiGW wraz z wnioskami o kredyt prowadzony 
jest w trybie ciągłym. Wnioski składane są w bankach, które zawarły umowę o 
współpracy z NFOŚiGW. Wykaz banków, które zawarły umowę o współpracy, 
publikowany będzie na stronie internetowej NFOŚiGW. 

• Bank udziela beneficjentom informacji na temat możliwości i warunków 
uzyskania kredytu z dotacją oraz zapewnienia dostęp do informacji 
dotyczących programu, na stronach internetowych oraz w placówkach 
udzielających kredyt z dotacją. 

• Bank wydaje beneficjentom nieodpłatnie formularze wniosków o kredyt 
zgodnie ze wzorem obowiązującym w banku oraz wniosków o dotację. 



Przygotowanie inwestycji - procedury 

Złożenie wniosku o kredyt z dotacją cd: 
Wraz z wnioskiem o dotację składane są:  
W przypadku budowy domów jednorodzinnych: 
• projekt budowlany wraz z charakterystyką energetyczną budynku obliczoną z 

uwzględnieniem wytycznych z zał. 3 do programu, podpisaną przez projektanta wraz z 
oświadczeniem o wykonaniu projektu zgodnie z Rozporządzeniem i zgodnie z wytycznymi 
określonymi w zał. 3 do programu;  

• lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzająca spełnienie przez projekt 
budowlany wymagań określonych w załączniku nr 3 do programu; 

• kopia prawomocnego pozwolenia na budowę; 
• dokumenty, z których wynika prawo do dysponowania nieruchomością, na której będzie 

budowany budynek mieszkalny.  
W przypadku zakupu domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego: 
• charakterystyka energetyczna budynku obliczona z uwzględnieniem wytycznych określonych 

w zał. 3 do programu, podpisana przez projektanta budynku; 
• lista sprawdzająca wypełniona przez weryfikatora, potwierdzająca spełnienie przez projekt 

budowlany wymagań określonych w załączniku nr 3 do programu; 
• kopia prawomocnego pozwolenia na budowę; 
• dokumenty, z których wynikać będzie uprawnienie beneficjenta do przeniesienia przez 

dewelopera na rzecz beneficjenta prawa własności. 



Przygotowanie inwestycji - procedury 
Złożenie wniosku o kredyt z dotacją cd: 
• Beneficjent podpisuje umowę z generalnym wykonawcą robót budowlanych lub 

kierownikiem budowy lub deweloperem lub innym podmiotem odpowiedzialnym za 
roboty budowlane, zawierającą zobowiązanie do realizacji inwestycji zgodnie z 
wytycznymi określonymi w zał. 3 do programu. Umowa, powinna być złożona w banku 
nie później niż przed podpisaniem umowy kredytowej. 

• Bank dokonuje oceny i weryfikacji wniosku o kredyt oraz wniosku o dotację, w zakresie 
ich zgodności z programem, a także oceny zdolności kredytowej beneficjenta. 
Weryfikacja odbywa się w terminie obowiązującym w uregulowaniach wewnętrznych 
banku. 

• Po pozytywnej ocenie wniosku, bank podejmuje decyzję o przyznaniu kredytu z 
dotacją i zawiera z beneficjentem umowę kredytową. 

• Bank zobowiązuje się nie uzależniać udzielenia i zawarcia umowy kredytowej od 
zobowiązania beneficjenta do otwarcia w banku rachunku bankowego 
oszczędnościowego. 

• Zawarcie umowy kredytowej jest jednoczesnym oświadczeniem banku, że planowane 
przedsięwzięcie jest zgodne z programem. 



II etap –realizacja inwestycji 
Proces budowlany: 

• Beneficjent, na podstawie umowy z wykonawcą lub kierownikiem budowy, lub 
deweloperem, realizuje inwestycję.  

• Proces budowlany jest dokumentowany i monitorowany w sposób określony w załączniku nr 
3 do Programu (dokumentacja fotograficzna, aprobaty techniczne użytych materiałów i 
elementów, protokoły z regulacji systemu wentylacyjnego i grzewczego). Za komplet 
dokumentów związanych z przedsięwzięciem odpowiada beneficjent, a w przypadku budowy 
domu lub lokalu mieszkalnego przez dewelopera -deweloper.  

• W trakcie realizacji inwestycji beneficjent przedstawia w banku do wypłaty/rozliczenia 
kredytu faktury potwierdzające zakup materiałów i urządzeń do wykonania elementów 
budynku, które prowadzą do spełnienia kryteriów programu. Nie zalicza się do nich kosztów 
związanych z wykończeniem budynku. Bank wypłaca kredyt bezgotówkowo na konto 
wykonawcy/dostawcy na podstawie faktur.  

• W przypadku budowy systemem gospodarczym dopuszcza się możliwość zaliczkowych 
wypłat kredytu pod warunkiem rozliczenia kosztów kwalifikowanych, na podstawie faktur, 
wystawionych po dacie podpisania umowy kredytowej (za wyjątkiem dotyczących kosztów 
projektu budowlanego i jego weryfikacji). Zaleca się aby rozliczenie uruchomionych środków 
nastąpiło nie później niż dwa miesiące od daty ich uruchomienia. Faktury nie mogą być 
wystawione przez beneficjenta. 

 



II etap –realizacja inwestycji 
Potwierdzenie standardu energetycznego budynku: 
• W trakcie realizacji inwestycji przeprowadzany jest w obecności weryfikatora (innego niż 

weryfikował projekt budowlany) test szczelności, w sposób określony w załączniku nr 3 
do programu. Koszty przeprowadzenia testu ponosi beneficjent / deweloper. 

• Po zakończeniu, beneficjent / deweloper zleca weryfikatorowi innemu niż 
weryfikującemu projekt (podpisując umowę), ocenę spełnienia wymagań programu, 
obejmującą: 

• sprawdzenie kompletności i zawartości dokumentacji budowy; 
• sprawdzenie zgodności projektu z wytycznymi z załącznika nr 3 do programu; 
• wykonanie obliczeń zapotrzebowania na energię użytkową na ogrzewanie i wentylację; 
• wypełnienie listy sprawdzającej. 
• Koszty związane z potwierdzeniem standardu energetycznego ponosi beneficjent, a w 

przypadku budynków budowanych przez dewelopera –deweloper. 
• W przypadku negatywnego wyniku badania, o ile jest możliwe dokonanie działań 

naprawczych, można powtórzyć proces weryfikacji po ich wykonaniu. Koszty powtórnej 
weryfikacji ponosi beneficjent / deweloper. 

 



III etap –rozliczenie inwestycji 

Dzień zakończenia inwestycji: 
• Za dzień zrealizowania przedsięwzięcia należy rozumieć: 

• w przypadku budowy domu jednorodzinnego –dzień uzyskania prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie lub dzień upływu terminu do zgłoszenia przez właściwy 
organ sprzeciwu do zawiadomienia o zakończeniu budowy;  

• w przypadku zakupu nowego domu jednorodzinnego lub lokalu mieszkalnego –dzień 
sporządzenia aktu notarialnego, w którym znajdują się postanowienia potwierdzające 
przeniesienie prawa własności na beneficjenta. Dzień sporządzenia aktu notarialnego 
nie może nastąpić przed dniem uzyskania przez dewelopera prawomocnego 
pozwolenia na użytkowanie lub dniem upływu terminu do zgłoszenia przez właściwy 
organ sprzeciwu do zawiadomienia złożonego przez dewelopera o zakończeniu budowy. 

 



III etap –rozliczenie inwestycji 
Dokumenty do rozliczenia: 
• Po zrealizowaniu przedsięwzięcia, beneficjent występuje do banku o wypłacenie 

dotacji poprzez złożenie: 

• protokołu końcowego odbioru przedsięwzięcia (wg wzoru); 

• świadectwa charakterystyki energetycznej budynku (nie mieszkania), wykonanego z 
uwzględnieniem wytycznych określonych w załączniku nr 3 do programu, 
wystawionego przez osoby uprawnione w Prawie budowlanym; 

• w przypadku budynków wielorodzinnych prawomocnego pozwolenia na użytkowanie, w 
przypadku domów jednorodzinnych prawomocnego pozwolenia na użytkowanie lub 
przyjętego przez właściwy organ zawiadomienia o zakończeniu budowy, wraz z 
pisemnym oświadczeniem beneficjenta / dewelopera, że organ ten nie zgłosił sprzeciwu 
w ustawowym terminie; 

• odpisu z księgi wieczystej potwierdzającego prawo własności beneficjenta do domu 
jednorodzinnego/lokalu mieszkalnego albo kopii aktu notarialnego potwierdzającego 
przeniesienie bez zastrzeżeń prawa własności do jednej z wymienionych nieruchomości 
albo kopii złożonego wniosku o wpis do księgi wieczystej wraz z dowodem i 
oświadczeniem o jego złożeniu; 

• listy sprawdzającej wypełnionej przez weryfikatora, potwierdzającej spełnienie przez 
przedsięwzięcie wymagań programu. 



III etap –rozliczenie inwestycji 

Przekazanie dotacji: 

• Bank występuje o środki na dotacje po przeprowadzeniu oceny przedstawionych przez 
beneficjenta dokumentów i kontroli wykorzystania środków z kredytu, nie później niż 
po upływie 2 miesięcy od dnia złożenia przez beneficjenta dokumentów 
potwierdzających zrealizowanie przedsięwzięcia. Bank może dokonać wizytacji 
przedsięwzięcia. 

• Dotacja jest wypłacana przez NFOŚiGW na rachunek banku w terminie do 30 dni 
roboczych od dnia otrzymania kompletnego i prawidłowo sporządzonego wystąpienia o 
środki na dotacje. 

• Bank przekazuje dotację na rachunek kredytowy beneficjenta na poczet spłaty kapitału 
kredytu z dotacją w terminie do dwóch dni roboczych od dnia otrzymania dotacji od 
NFOŚiGW. 



III etap –rozliczenie inwestycji 
• NFOŚiGW wystawia informację podatkową PIT 8c o otrzymanej dotacji 

• Beneficjent ma obowiązek utrzymania trwałości przedsięwzięcia przez okres nie krótszy 
niż trzy lata licząc od dnia zrealizowania przedsięwzięcia. Oznacza to, że budynek / 
mieszkanie nie może ulec żadnym zmianom konstrukcyjnym i instalacyjnym w zakresie: 

- przegród zewnętrznych, tj.: ścian, dachu, stropodachu, stropów, podłóg, okien, 
drzwi; 

- układu wentylacyjnego; 

- układu ogrzewania pomieszczeń; 

- układu ogrzewania wody użytkowej.  

• Beneficjent składa w Banku oświadczenia potwierdzającego trwałość przedsięwzięcia 
(wg wzoru) w terminie 30 dni od daty upływu okresu trwałości. 

• Beneficjent wypełnienia arkusz ewaluacyjny (wg wzoru) raz, za pełny rok kalendarzowy, 
następujący po roku zrealizowania przedsięwzięcia, w terminie do 31 marca. 

• NFOŚiGW przeprowadza wyrywkowe badania termowizyjne w celu potwierdzenia 
jakości wykonania robót budowlanych związanych z ociepleniem budynku. 



Procedura –budowa domu 



Procedura – zakup domu lub mieszkania  



DOKUMENTACJA BUDOWLANA 

Materiały na  www.daes.pl 



MINIMALNE WYMAGANIA TECHNICZNE 

Warunki techniczne dofinansowania: 

1) Osiągnięcie wymaganego zapotrzebowania na energię użytkową (EU c.o.) 

oraz 

2) Spełnienie minimalnych wymagań technicznych z zał. 3 do Programu 

 



Minimalne wymagania techniczne 
Podział wymagań technicznych: 
• Ze względu na przeznaczenie budynku mieszkalnego 
• jednorodzinne 
• wielorodzinne 
• Ze względu na standard energetyczny budynku 
• NF40 -wskaźnik Euc.o. ≤ 40 kWh/(m2*rok)  
• NF15 -wskaźnik Euc.o. ≤ 15 kWh/(m2*rok)  
Wszystkie parametry należy obliczyć z uwzględnieniem wytycznych opisanych w 
punkcie II.2 zał. 3 do Programu 
 
 



Sposób potwierdzenia spełnienia przez projekt 
budowlany przedsięwzięcia wymagań programu 

Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości projektowania i zawartości 
projektu budowlanego: 

Potwierdzenie spełnienia przez budynek wymagań w zakresie standardu energetycznego z 
określonej grupy (NF15 lub NF40) należy udokumentować poprzez przedstawienie do weryfikacji: 

• projektu budowlanego, na podstawie którego uzyskano pozwolenia na budowę, wykonanego 
na bazie przepisów ustawy Prawo budowlane, 

• branżowych projektów wykonawczych umożliwiających praktyczna realizacje 
zaprojektowanego budynku, wykonanych zgodnie ze stosownymi przepisami ustawy Prawo 
budowlane, 

• obliczeń potwierdzających osiągniecie przez budynek określonego standardu energetycznego, 

• oświadczenie projektanta, że projekt jest wykonany zgodnie z Rozporządzeniem Ministra 
Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U. 2012 nr 0 poz. 462)  

• oraz zgodnie z wytycznymi NFOSiGW opisanymi w niniejszym dokumencie. 





Wytyczne dotyczące zapewnienia jakości projektowania : 
Projekt budowlany i branżowe projekty wykonawcze musza być wykonane z uwzględnieniem 
minimalnych wymagań technicznych określonych przez NFOŚiGW. 

Obliczenia potwierdzające osiągniecie przez budynek określonego standardu energetycznego podlegają 
weryfikacji w trakcie procedury przyznania dofinansowania i musza zawierać: 
• opis zastosowanej metody obliczeniowej, 
• opis i uzasadnienie przyjętych do obliczeń założeń i danych wyjściowych, 
• przejrzysta prezentacje toku obliczeń w sposób umożliwiający weryfikacje wyników pośrednich i 
wyniku końcowego obliczeń na każdym kolejnym etapie ich wykonywania. 
 

Do wykonania obliczeń może być wykorzystane dowolne, dostępne na rynku oprogramowanie 
komputerowe, pod warunkiem, że obliczenia wykonywane przy jego umyciu są zgodnie z metodyka 
wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków z uwzględnieniem zaleceń opisanych 
w pkt. 2.  
Należy podać informacje dotyczące nazwy i wersji programu oraz dołączyć do dokumentacji pliki 
wsadowe z danymi do obliczeń w oryginalnej wersji elektronicznej i formacie PDF. To samo dotyczy 
wydruków wyników obliczeń.  
 

W przypadku samodzielnego wykonania obliczeń, należy zamieścić pełna dokumentacje przebiegu 
obliczeń w wersji PDF i elektronicznej. Obliczenia zapotrzebowania na energie użytkowa do celów 
ogrzewania i wentylacji wykonuje się na podstawie statystycznych danych klimatycznych dla obszaru 
Polski opublikowanych na stronie internetowej Ministerstwa Transportu, Budownictwa i Gospodarki 
Morskiej, do celów wykonywania świadectw charakterystyki energetycznej budynków. 









Wytyczne dla osób wykonujących charakterystykę 
energetyczna budynków dla celów programu 

Charakterystykę energetyczna budynku należy wykonać z uwzględnieniem następujących 
wytycznych: 
• wykonać obliczenia zużycia energii na potrzeby ogrzewania budynku metodyka miesięczna 
zgodnie z norma PN-EN ISO 13790:2008 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków - 
Obliczanie zużycia energii do ogrzewania i chłodzenia”, 
• straty ciepła do gruntu należy obliczać w sposób dokładny, zgodnie z norma PN-EN ISO 
13370:2001 „Właściwości cieplne budynków - Wymiana ciepła przez grunt - Metody obliczania”, 
• metoda dokładna obliczać pojemność cieplna budynku Cm,  
• do obliczania współczynników U przegród budynku należy wykorzystywać obliczeniowe 
współczynniki przewodzenia ciepła obl materiałów (PN–EN ISO 10456:2004 Materiały i wyroby 
budowlane – Procedury określania deklarowanych i obliczeniowych wartości cieplnych ), 

• obliczyć współczynniki przenikania ciepła UW oddzielnie dla każdego okna, drzwi i przegród 
przeszklonych w sposób dokładny, zgodnie z norma PN-EN ISO 10077- 1:2002 „Właściwości 
cieplne okien, drzwi i aluzji - Obliczanie współczynnika przenikania ciepła - Cześć 1: Metoda 
uproszczona”,  
• wyznaczać współczynniki liniowej straty ciepła przez przenikanie e dla mostków cieplnych w 
odniesieniu do wymiarów zewnętrznych przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych zgodnie z 
norma PN-EN ISO 10211 „Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i temperatury 
powierzchni - Obliczenia szczegółowe”, 



Charakterystyka geometryczna 
Przyjąć następującą metodykę obliczania powierzchni ogrzewanej:  
pole powierzchni podłogi przestrzeni ogrzewanej budynku liczone po wymiarach wewnętrznych, 
po poziomie podłogi w stanie całkowicie wykończonym z wyłączeniem nieogrzewanych piwnic, 
garaży lub innych nie użytkowanych części przestrzeni, z uwzględnieniem powierzchni podłogi na 
wszystkich kondygnacjach, jeśli jest ich więcej niż jedna.  
 
W przypadku kondygnacji ze skośnym sufitem do powierzchni ogrzewanej należy doliczyć jedynie 
cześć powierzchni podłogi, dla której wysokość w świetle jest równa 1,90 m i więcej. Dla 
budynków o powierzchni całkowitej użytkowej poniżej 120 m2, do powierzchni ogrzewanej mona 
wliczać 100% powierzchni o wysokości pomieszczeń równej 1,40 m i więcej. 
 
Wg RMTBiGM w sprawie zakresu i formy projektu budowlanego powierzchnię należy przyjmować 
wg: 



Powierzchnia użytkowa a powierzchnia o regulowanej 
temperaturze 

Jak należy podzielić powierzchnie w budynku: 
Af jest powierzchnią użytkową o regulowanej 
temperaturze 
 

EK, EP = Q/Af    
 

Powierzchnie 
Af- powierzchnia użytkowa czyli zgodna z 
przeznaczeniem bud. 
 

 
 



Minimalne wymagania techniczne 

Dla bryły / konstrukcji budynku 
• przegrody 
• mostki cieplne 
• szczelność powietrzna 
Dla układów wentylacji mechanicznej nawiewno-wywiewnej z odzyskiem ciepła 
• sprawność odzysku ciepła 
• sprawność i efektywność energetyczna, automatyka 
• izolacja przewodów 
Dla układów i instalacji ogrzewania 
• sprawność elementów układu 
• sprawność i efektywność energetyczna napędów i pomp, automatyka 
• izolacja przewodów 
Dla układów i instalacji do przygotowania ciepłej wody użytkowej 
• sprawność elementów układu 
• sprawność i efektywność energetyczna napędów i pomp, automatyka 
• izolacja przewodów 



Wymagania dla bryły / konstrukcji budynku: 

Wartościwspółczynnikaprzenikaniaciepłaprzegródnieprzeźroczystychnależyobliczyzgodnieznormą  
PN-EN ISO 6946, doliczając poprawki ze względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji ,łączniki 
mechaniczne przechodzące przez warstwę izolacji oraz opady na dach o odwrócony układzie warstw. 
 



Strefy Klimatyczne  

Wartości współczynnika przenikania 
ciepła przegród nieprzezroczystych 
należy obliczyć zgodnie z norma PN-EN 
ISO 6946 „Komponenty budowlane i 
elementy budynku. Opór cieplny i 
współczynnik przenikania ciepła. 
Metoda obliczania.”, doliczając poprawki 
ze względu na pustki powietrzne w 
warstwie izolacji, łączniki mechaniczne 
przechodzące przez 
warstwę izolacji oraz opady na dach o 
odwróconym układzie warstw. 
 

Wymagania określono z podziałem na strefy klimatyczne I, II i III oraz IV i V podane 
w normie PN EN 12831. 



Energochłonność budynku w różnych strefach 
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Energochłonność budynku w różnych strefach 
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Wartość EP dla Strefy II 



Energochłonność budynku w różnych strefach 

143,09 145,68 147,39 147,84 151,78 154,66 158,52 158,66 158,91 158,96 159,20 159,67 160,24 161,20 161,61 161,85 162,10 166,22 166,91 167,21 167,77 171,27 171,29 171,44 171,52 

244,34 

0

50

100

150

200

250

300

Wartość EP dla Strefy III 



Energochłonność budynku w różnych strefach 
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Wartość EP dla Strefy V 



Polska podzielona jest na pięć stref klimatycznych w 

których zlokalizowano 61 stacji meteorologicznych 

miesiąc 

strefa I strefa II strefa III strefa IV strefa V 
Średnia 

temp. 

11 miejsc. 14 miejsc. 26 miejsc. 7 miejsc. 3 miejsc. 61 miejsc. 

  te         

styczeń 0,2 -0,3 -1,7 -3,2 -4,3 -1,3 

luty 0,2 -1,1 -1,6 -2,2 -5,0 -1,4 

marzec 3,5 2,9 3,2 2,5 -0,6 2,9 

kwiecień 6,4 7,5 7,6 7,2 3,0 7,1 

maj 11,2 13,0 12,9 13,1 8,4 12,4 

wrzesień 13,5 13,2 13,0 12,3 9,1 12,8 

październik 9,2 8,5 7,9 7,9 3,4 8,1 

listopad 4,5 3,6 2,5 2,3 -1,0 2,9 

grudzień 1,8 0,2 -0,7 -1,0 -3,9 -0,2 



OKREŚLANIE PARAMETRÓW IZOLACYJNYCH 
PRZEGRÓD BUDOWLANYCH 

Poprawki na mostki. 

Mostki liniowe i punktowe. 



Opór cieplny przegród z warstw jednorodnych 
Opory cieplne warstw jednorodnych, przy znanym współczynniku przewodzenia ciepła, 
oblicza się ze znanego wzoru: 



d
 = R

w którym: 
d - grubość warstwy materiału w komponencie; 
λ - obliczeniowy współczynnik przewodzenia ciepła materiału. 
Całkowity opór cieplny RT płaskiego komponentu budowlanego, składającego się z 
jednorodnych cieplnie warstw prostopadłych do kierunku przepływu ciepła, należy 
obliczać ze wzoru: 

                                         

RRRRRR sen21siT  +  +.....+  +  +  = 

w którym: 
Rsi - opór przejmowania ciepła na wewnętrznej powierzchni; 
R1, R2....Rn - obliczeniowe opory cieplne każdej warstwy; 
Rse - opór przejmowania ciepła na zewnętrznej powierzchni. 

 
Opór przejmowania ciepła 
m²K/W 

Kierunek strumienia cieplnego 

w górę poziomy w dół 

Rsi 0,10 0,13 0,17 

Rse 0,04 0,04 0,04 



 
Obliczenie współczynnika przenikania ciepła Uo należy wykonać zgodnie ze wzorem 
 
 
 
 
 
 
gdzie: 
 
dpi – grubość kolejnej warstwy przegrody,    [m] 
λpi – współczynnik przewodzenia ciepła kolejnej warstwy przegrody,   [W/mK] 
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Wartość obliczeniowa  



Wartość obliczeniowa  



Wartość obliczeniowa  



Znaczenie mostka cieplnego przy stosowaniu lepszego         
(o większej grubości) docieplenia 

Im lepsze jest docieplenie ścian zewnętrznych budynku tym większego znaczenia nabiera 
problem mostka cieplnego 



MOSTKI LINIOWE, PUNKTOWE 
GEOMETRYCZNE ORAZ POPRAWKI NA U  



Mostki cieplne - wymagania 

• Wartości współczynnika przenikania ciepła przegród nieprzezroczystych należy obliczyć 
zgodnie z norma PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór 
cieplny i współczynnik przenikania ciepła. Metoda obliczania.”, doliczając poprawki ze 
względu na pustki powietrzne w warstwie izolacji, łączniki mechaniczne przechodzące 
przez warstwę izolacji oraz opady na dach o odwróconym układzie warstw. Wymagania 
określono z podziałem na strefy klimatyczne I, II i III oraz IV i V podane w normie PN EN 
12831. 

 
• wyznaczać współczynniki liniowej straty ciepła przez przenikanie dla mostków cieplnych 

w odniesieniu do wymiarów zewnętrznych przy wykorzystaniu obliczeń numerycznych 
zgodnie z norma PN-EN ISO 10211 „Mostki cieplne w budynkach - Strumienie ciepła i 
temperatury powierzchni - Obliczenia szczegółowe” 



Mostki cieplne - poprawki 



Mostki cieplne - poprawki 



Mostki cieplne - poprawki 



Mostki cieplne - poprawki 



Liniowe współczynniki przenikania ciepła - mostki cieplne 

                                                         L

                                                         P

                                                         O

Schemat całkowitego strumienia cieplnego przenikającego przez przegrodę . 

 - całkowity strumień cieplny przenikający przez przegrodę,            [W] 

0 - strumień ciepła przenikający przez przegrodę bez uwzględnienia wpływu mostków cieplnych [W] 

l – dodatkowy strumień ciepła związany z występowaniem liniowych mostków cieplnych,         [W] 

p – dodatkowy strumień ciepła związany z występowaniem punktowych mostków cieplnych        [W] 



Obliczenie współczynnika przenikania ciepła 
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Dodatek na 

linowe i 
punktowe mostki 

termiczne 

L3D, A – współczynnik sprzężenia cieplnego (model 
trójwymiarowy) i powierzchnia, do której ma on 
zastosowanie, 

L2D – współczynnik sprzężenia cieplnego (model 
dwuwymiarowy), 

U⋅bU – suma iloczynów współczynników 
przenikania ciepła i liniowego wymiaru, do którego 
mają one zastosowanie (w obliczeniach wartości 
liniowego 

współczynnika przenikania ciepła stosuje 

się zewnętrzne lub wewnętrzne wymiary 
przegród). 













wpływ mostków cieplnych na izolacyjność termiczną przegrody. 





Mostki termiczne punktowe  

Moski termiczne liniowe 















Wnioski 

• Mostki liniowe są różne w zależności od: 
–  Budowy przegrody 

– Rodzajów przyjętych materiałów 

– Grubości izolacji 

– Geometrii przegrody w węźle 

Wartości ψ powinny być wyznaczane indywidualnie 
dla budynków niskoenergetycznych i pasywnych. 

Wymagana jest współpraca z doświadczonym 
fizykiem budowli albo zakup programu do obliczania 
wpływu mostków liniowych. 

 



Program do obliczania mostków liniowych i 
punktowych  

Umożliwia obliczenie: 
- strumienia ciepła w 

układzie 
trójwymiarowym  

- strumienia ciepła w 
dwuwymiarowego  

- Wyznaczenie 
wartości mostka 
liniowego 

- Rozkładu temperatur 
 
 


