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W porównaniu do istniejącej infrastruktury, nowobudowane 
budynki stanowią w Polsce mniej niż jeden procent obiek-
tów, w których mieszkamy i pracujemy. Dlatego, znaczna 
większość budynków, w których przebywamy i będziemy pr-
zebywać przez następne dekady to budynki stare.
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 Schemat działań programu Ryś

mieszkalny należy rozumieć bu-
dynek wolnostojący albo budynek 
w zabudowie bliźniaczej, szere-
gowej lub grupowej, stanowiący 
konstrukcyjnie samodzielną całość, 
przeznaczony i wykorzystywany 
na cele mieszkaniowe, co najmniej 
w połowie powierzchni całkowitej.
Korzystający z programu będą mogli 
uzyskać dofinansowanie na trzy 
grupy elementów: wykonanie prac 
termoizolacyjnych, modernizację 
instalacji wewnętrznych i wymia- 
nę źródeł ciepła. Choć priorytetem 
programu są działania należące do 
pierwszej grupy to projekty komple- 
ksowe (uwzględniające wszyst- 
kie trzy rodzaje działań) będą naj- 
mocniej premiowane. Beneficjent 
będzie miał możliwość decyzji 
co do zakresu wykonywanych 
prac modernizacyjnych, wybie- 
rając realizację jednego lub kil-
ku elementów, przy zachowa-
niu właściwej kolejności prac 
[Schemat działań programu Ryś].
Wysokość dofinansowania będzie się 
różnić w zależności od złożoności pro-
jektu. Pożyczka preferencyjna wraz 
z dotacją udzielana będzie łącznie 
do 100% kosztów kwalifikowanych 
przedsięwzięcia, jednak z pewny-
mi ograniczeniami co do wysokości 
dofinansowania dla poszczególnych 
usług. Co ważne, ocena energetyczna 
i dokumentacja projektowa finanso-
wana jest w całości z dotacji.
Program Ryś może służyć do finanso-
wania termomodernizacji budynków 
przy użyciu standardu EnerPhit, opi-
sywanego dwa tygodnie temu. Stoso-
wanie zasad budownictwa w standar- 
dzie pasywnym podczas projektów 
termomodernizacyjnych pozwala na 
uzyskanie również w starych budyn-
kach korzyści płynących ze standar-
du pasywnego takich jak:
•Wysoki komfort cieplny użytkowa-
nia
•Zawsze świeże powietrze w całym 
budynku
•Bardzo niskie rachunki za ogrze-
wanie i chłodzenie budynku

Ponieważ budynki odpowiada-
ją za 40% łącznego zużycia energii  
w Unii Europejskiej, a ponad 50%  
z tej energii wykorzystywane jest na 
ogrzewanie i chłodzenie, najlepszym 
sposobem na poprawę efektywności 
energetycznej naszego kraju i re-
gionu jest kompleksowa termomo- 
dernizacja budynków, w których prze- 
bywamy.
Aby wesprzeć właścicieli jednoro- 
dzinnych domów mieszkalnych,  które 
stanowią prawie połowę wszystkich 
budynków mieszkalnych w Polsce, 
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska  
i Gospodarki Wodnej wprowadza 
od przyszłego roku nowy program: 
Ryś – termomodernizacja budynków  
jednorodzinnych. 
Głównym celem programu jest  
zmniejszenie emisji CO
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 oraz pyłów 

w wyniku poprawy efektywności 
wykorzystania energii. Realizacja 
tego celu wpłynie na ograniczenie 
zjawiska globalnych zmian klimatu 
jak i poprawę jakości powietrza 
w Polsce. Programem zostaną 
wsparte prace remontowe prowa- 
dzące do kompleksowej termomo- 
dernizacji budynku oraz działa-
nia prowadzące do uzyska-
nia oszczędności energii, dzięki

400  mln  zł  (w tym 120  mln  zł na 
dotacje) z możliwością zawierania 
umów kredytu / pożyczek wraz z do-
tacją do 2017 r.
Z programu Ryś mogą skorzys-
tać osoby fizyczne, jednostki 
samorządu terytorialnego  oraz  or-
ganizacje pozarządowe  (w tym 
fundacje, stowarzyszenia, kościoły, 
związki wyznaniowe), posiada-
jące  prawo własności do jedno-
rodzinnego budynku mieszkalne-
go. Przez jednorodzinny budynek 

 Przykład kompleksowej termomodernizacji budynku mieszkalnego  
do standardu pasywnego; źródło: Rongen Architekten

•Długowieczność i trwałość budynku
•Wyższa wartość budynku w mo-
mencie sprzedaży
Dodatkowo wykonanie od razu ter-
momodernizacji według najlepszych 
dostępnych standardów pozwoli na 
uniknięcia konieczności przepro- 
wadzania ponownej termomoderni- 
zacji za jakiś czas. Wymogi dotyczące 
charakterystyki energetycznej bu-
dynku zaostrzają się z roku na rok, 
tak więc wykonanie termomoderni- 
zacji raz, ale dobrze, zapobiega niepo-
trzebnemu, ponownemu ponoszeniu 
kosztów.

wykorzystaniu nowoczesnych roz- 
wiązań technicznych i odnawial-
nych źródeł energii. Dodatkową ko-
rzyścią płynącą z programu ma być 
rozwój rynku dostawców urządzeń  
i usług oraz zwiększenie liczby miejsc 
pracy w sektorze efektywności ener-
getycznej.
Z dofinansowania będzie można 
skorzystać od momentu ogłosze-
nia  naboru wniosków, co ma na- 
stąpić już w I kwartale 2016 roku. 
Budżet pilotażu programu wynosi 


