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Lokalizacja dokumentów programowych

• Wytyczne w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach 

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 

2014-2020

http://www.pois.gov.pl/media/9032/Wytyczne_kwalifikowanie_P

OIS_22092015.pdf

• Szczegółowy opis osi priorytetowych Programu Operacyjnego 

Infrastruktura i Środowisko 2014-2020

http://www.pois.gov.pl/media/14655/SzOOP_POIS_1_3_2016021

0.pdf

http://www.pois.gov.pl/media/9032/Wytyczne_kwalifikowanie_POIS_22092015.pdf
http://www.pois.gov.pl/media/14655/SzOOP_POIS_1_3_20160210.pdf


Lokalizacja dokumentów programowych

• I konkurs projektów w ramach Działania 1.3 

Wspieranie efektywności energetycznej w budynkach:

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-

wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-

budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-

wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html

• Ramowy Katalog kosztów/wydatków kwalifikowanych –

Załącznik 12 - plik do pobrania:

zalacznik 12 ramowy katalog kosztow kwalifikowanych konkurs 1.3.1-

v2.pdf

http://poiis.nfosigw.gov.pl/skorzystaj-z-programu/zobacz-ogloszenia-i-wyniki-naborow-wnioskow/wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach-uzyteczn/art,1,i-konkurs-projektow-w-ramach-dzialania-1-3-wspieranie-efektywnosci-energetycznej-w-budynkach.html
http://poiis.nfosigw.gov.pl/download/gfx/poiis/pl/nfoaktualnosci/460/1/24/zalacznik_12_ramowy_katalog_kosztow_kwalifikowanych_konkurs_1.3.1-v2.pdf


Zakres katalogu

• Katalog obejmuje zakres robót stanowiących integralną część projektu,

służących do osiągniecia celu projektu w postaci oszczędności energii,

redukcji emisji CO2, osiągnięciu lepszego standardu energetycznego

budynku i podwyższenia standardu techniczno – użytkowego budynku,

uwzględnionych w audycie energetycznym ax-ante i wskazanych we

wniosku o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura

i Środowisko na lata 2014 – 2020.

• Zmodernizowane obiekty powinny spełniać standardy określone w

rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie

warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich

usytuowanie (Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17

lipca 2015r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny

odpowiadać budynki i ich usytuowanie - Dz.U. z dnia 18 września 2015r.,

poz. 1422) oraz w normach tam przywołanych.



Zakres katalogu

• Wszystkie prace mające wpływ na zapotrzebowanie budynku na energię

końcową powinny zostać wykonane zgodnie z Audytem energetycznym

ex-ante, dokumentacją techniczną/projektową (o ile była wymagana) i

wymaganiami NFOŚiGW.

• Zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kwalifikowalności wydatków w ramach

Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014 - 2020”,

Podatek od towarów i usług (VAT) oraz inne podatki i opłaty, nie mogą być

uznane za wydatek kwalifikowalny.

• Instytucja Zarządzająca POIŚ (MR) wprowadziła w tym zakresie ustępstwo

do ww. Wytycznych i dla osi priorytetowej I Zmniejszenie emisyjności

gospodarki wyłącznie w ramach poddziałania 1.3.1 w projektach

realizowanych przez państwowe jednostki budżetowe, administrację

rządową oraz nadzorowane i podległe jej organy i jednostki organizacyjne,

a także w ramach poddziałania 1.3.3 – dopuściła uznanie VAT jako wydatku

kwalifikowanego. (zapis w sekcji 6.13.1 Wytycznych - pkt 1 – str. 74)

Zmiana obowiązuje od dnia 22 lutego 2016 r.



Katalog i zakres robót projektów

• Ściany zewnętrzne

• Ściany wewnętrzne

• Stropy

• Stolarka okienna i drzwiowa, przegrody przezroczyste 

• Wymiana oświetlenia na energooszczędne

• Przebudowa / modernizacja systemów grzewczych (instalacji 

centralnego ogrzewania, podłączenie bardziej energetycznie i 

ekologicznie efektywnego źródła ciepła)



• Modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego oraz 

energetyczne wykorzystanie OZE

• Pozostałe prace związane z modernizacją/wymianą źródła 

energii

• Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

• Montaż/modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji

• Prace przygotowawcze i roboty towarzyszące oraz inne koszty 

kwalifikowane

Katalog i zakres robót projektów



Ściany zewnętrzne

Są to przegrody stykające się powietrzem zewnętrznym, niezależnie od rodzaju 

ściany, stanowiące osłonę bilansową budynku
• ocieplanie ścian zewnętrznych – technologie ocieplania w wyniku, których uzyskuje się

zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, polegające na umieszczeniu warstwy izolacji

termicznej po stronie zewnętrznej, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników

przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi), w tym

również obejmujące technologie, polegające na tworzeniu tzw. „żyjących, zielonych ścian”

• rozbiórka dotychczasowej elewacji (jeżeli wynika to z audytu energetycznego ex-ante), w tym w 

szczególności obejmująca demontaż, transport i unieszkodliwianie elewacji zawierającej w swym 

składzie azbest (m.in. takie wyroby jak chryzotyl – tzw. azbest biały, krokidolit – tzw. azbest 

niebieski, amozyt – tzw. azbest brązowy lub inne), łącznie z kosztami transportu i utylizacji.

Warunkiem zakwalifikowania robót związanych z usuwaniem azbestu jest prowadzenie ich z 

uwzględnieniem specjalnych zasad bezpieczeństwa określonych w odpowiednich przepisach.

• usuwanie wilgoci oraz przyczyn jej powstawania metodami uzależnionymi od charakteru,

wielkości i miejsca zawilgocenia oraz warunków miejscowych, obejmujące m.in. takie roboty jak

suszenie murów, uszczelnianie ścian murowanych od wilgoci kapilarnej, uszczelnianie spodu

płyty dennej, odtwarzanie izolacji poziomych, wykonywanie tynków renowacyjnych i izolacji

pionowych, roboty hydroizolacyjne na balkonach i loggiach oraz inne roboty związane z

usuwaniem wilgoci;



Ściany wewnętrzne

Są to przegrody pomiędzy pomieszczeniami ogrzewanymi i nieogrzewanymi, 

klatkami schodowymi lub korytarzami

• ocieplanie ścian wewnętrznych – technologie ocieplania w wyniku, których uzyskuje się

zmniejszenie strat ciepła przez przenikanie, obejmujące m.in. ściany przylegające do szczelin

dylatacyjnych, ściany nieogrzewanych kondygnacji podziemnych – przylegające do gruntu, ściany

wewnętrzne oddzielające pomieszczenia ogrzewane od nieogrzewanych,

w tym oddzielające pomieszczenia, w których różnica temperatur jest większa niż 40 K;

• rozbiórka dotychczasowego wykończenia lub konstrukcji, w tym w szczególności rozbiórka 

elementów zawierających w swym składzie azbest (jeżeli wynika to z audytu energetycznego ex-

ante), łącznie z kosztami transportu i utylizacji.

Warunkiem zakwalifikowania robót związanych z usuwaniem azbestu jest prowadzenie ich z 

uwzględnieniem specjalnych zasad bezpieczeństwa określonych w odpowiednich przepisach.



Stropy

Kategorie ogólne

• ocieplanie dachów i stropodachów – technologie, w wyniku których uzyskuje się zmniejszenie 

strat ciepła przez przenikanie, prowadzące do uzyskania odpowiednich współczynników 

przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno – budowlanymi, w tym 

również obejmujące technologie, polegające na tworzeniu tzw. „zielonych dachów”. 

Roboty mogą obejmować wymianę konstrukcji dachów lub stropodachów, jeżeli będzie taka 

konieczność i będzie to wynikać z audytu energetycznego ex-ante.

• roboty związane z rozbiórką dotychczasowego pokrycia dachu (jeżeli wynika to z audytu 

energetycznego ex-ante)  - w szczególności zawierających w swym składzie azbest, łącznie z 

kosztami transportu i utylizacji.

Warunkiem zakwalifikowania robót związanych z usuwaniem azbestu jest prowadzenie ich z 

uwzględnieniem specjalnych zasad bezpieczeństwa określonych w odpowiednich przepisach.



Stropy

Kategorie szczegółowe

• ocieplanie stropu pod nieogrzewanym poddaszem

• ocieplanie stropu nad piwnicą

• ocieplanie podłogi na gruncie

• ocieplanie stropów nad przejazdami

• ocieplanie stropów nad zamkniętymi przestrzeniami podpodłogowymi

• ocieplanie stropów nad kondygnacjami podziemnymi

• uszczelnianie „zielonych dachów” 



Stolarka okienna i drzwiowa, przegrody przezroczyste

• wymiana okien i drzwi zewnętrznych wejściowych – (jeżeli 

wynika to z audytu energetycznego ex-ante) wymiana powinna 

prowadzić do uzyskania odpowiednich współczynników przenikania 

ciepła, zgodnych z obowiązującymi przepisami techniczno –

budowlanymi oraz odpowiedniej szczelności. 

• wymiana okien i drzwi balkonowych

.



Stolarka okienna i drzwiowa, przegrody przezroczyste

• modernizacja starych okien i drzwi zewnętrznych –

modernizacja polegać może na odpowiednim spasowaniu, 

zastosowaniu (w wypadku braku) lub wymianie uszczelek i okuć, 

uszczelnieniu drzwi 

– (jeżeli wynika to z audytu energetycznego ex-ante).

Modernizacja powinna prowadzić do uzyskania odpowiednich 

współczynników przenikania ciepła, zgodnych z obowiązującymi 

przepisami techniczno – budowlanymi oraz odpowiedniej 

szczelności.

• wymiana lub modernizacja okien piwnicznych i poddaszy

• wymiana pozostałych przegród przezroczystych (fasady 

przeszklone, świetliki, atria, ogrody zimowe);



Wymiana oświetlenia na energooszczędne

Roboty mogą obejmować kompleksową modernizację oświetlenia w tym zmianę 

rozmieszczenia i ilości punktów świetlnych, prowadzącą do:

 właściwego doboru natężenia oświetlenia w pomieszczeniach;

 wykorzystania w maksymalnym stopniu oświetlenia dziennego;

 optymalnego wykorzystania odbić od powierzchni pionowych.

Podstawowe działania to:

• wymiana źródeł światła na źródła wysokowydajne, np. żarówek na świetlówki;

• wymiana opraw;

• wymiana i montaż tablic rozdzielczych;

• zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej, w tym zastosowanie 

systemów zarządzania energią;

• przełożenie (wymiana) instalacji elektrycznej

Realizacja prac musi być uzasadniona i wynikać z audytu energetycznego 

ex-ante;



Systemy grzewcze - instalacje CO - efektywne źródła ciepła

Przebudowa / modernizacja systemów grzewczych:

• opracowanie projektów budowlanych i wykonawczych modernizacji energetycznej

• wymiana instalacji 

• wymiana / zastosowanie izolacji termicznej instalacji

• poprawa efektywności energetycznej lokalnej sieci ciepłowniczej

• regulacja hydrauliczna instalacji - zastosowanie armatury regulacyjnej

• zastosowanie i montaż układów automatyki sterowniczej w źródle ciepła 

• zastosowanie ekranów grzejnikowych

• hermetyzacja instalacji 

• czyszczenie i chemiczne płukanie instalacji

• remont i dostosowanie pomieszczeń węzłów cieplnych lub kotłowni do odpowiednich 

standardów

• instalacja / przebudowa systemów chłodzących, w tym również z zastosowaniem 

urządzeń OZE

• instalacja urządzeń OZE w modernizowanych energetycznie budynkach

• instalacja liczników ciepła



Modernizacja źródła ciepła, w tym źródła zewnętrznego oraz 

energetyczne wykorzystanie OZE

• modernizacja (podniesienie sprawności wytwarzania) kotłów

• wymiana kotłów z zamianą paliwa, w szczególności z wykorzystaniem biomasy, pod 

warunkiem, że wymiana źródła zapewnia redukcję CO2 w odniesieniu do istniejących 

instalacji o co najmniej 30% w przypadku zmiany spalanego paliwa; 

• montaż / modernizacja / wymiana węzłów cieplnych;

• zastosowanie urządzeń do produkcji ciepła lub energii elektrycznej z OZE lub w 

warunkach skojarzonej produkcji energii elektrycznej i ciepła, w szczególności:

 zastosowanie kolektorów słonecznych (wykorzystanie energii promieniowania 

słonecznego), jako źródła wspomagającego wytwarzanie ciepła;

 zastosowanie ogniw fotowoltaicznych (systemy PV - wykorzystanie energii 

promieniowania słonecznego);

 zastosowanie urządzeń wykorzystujących energię geotermalną 

niskotemperaturową, w tym przede wszystkim pomp ciepła

 zastosowanie instalacji mikrokogeneracji lub mikrotrigeneracji na potrzeby 

własne.



Pozostałe prace związane z modernizacją/wymianą 

źródła energii

• place składowe na paliwo, w tym pomieszczenia zbiorników na paliwo;

• instalacja załadowcza paliwa i niezbędny sprzęt wyładowczo – załadowczy 

paliwa;

• instalacja uzdatniania wody;

• zastosowanie obiegów cyrkulacyjnych w źródle ciepła;

• zastosowanie gruntowych wymienników ciepła;

• wykonanie dolnego źródła ciepła wraz z pracami odtworzeniowymi; 

• zakup i montaż urządzeń do magazynowania ciepła i energii elektrycznej (w 

tym zasobniki ciepła i akumulatory); 



Modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

• wymiana rurociągów i izolacji;

• wymiana / zastosowanie izolacji termicznej przewodów instalacji c.w.u.;

• wyposażenie instalacji w system cyrkulacji c.w.u., 

• zastosowanie sterowania czasowego instalacji cyrkulacyjnej,

• zastosowanie armatury regulacyjnej w zakresie regulacji hydraulicznej, 

w tym zaworów podpionowych;

• wymiana / zastosowanie zbiorników c.w.u. oraz ich izolacja;

• montaż / modernizacja / wymiana węzłów cieplnych dla potrzeb c.w.u.,;

• zastosowanie perlatorów oraz zaworów ograniczających ciśnienie, w tym kryz 

dławiących, jako reduktorów przepływu;

• zastosowanie baterii bezdotykowych lub z zaworami kulowymi

• zastosowanie baterii z ograniczonym czasem wypływu;

• liczniki ciepła lub zużycia wody na potrzeby c.w.u.;

• wymiana instalacji zimnej wody w niezbędnym zakresie, związanym z modernizacją 

instalacji c.w.u.



Montaż/modernizacja instalacji wentylacji i klimatyzacji

• zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewnej, wywiewnej lub nawiewno -

wywiewnej

• zastosowanie wentylacji mechanicznej nawiewno – wywiewnej z odzyskiem ciepła,

• montaż nawiewników higrosterowanych, automatycznych w oknach i kanałach 

wentylacyjnych,

• montaż nawiewników sterowanych ręcznie,

• zastosowanie wentylacji hybrydowej z układem automatyki sterującej;

• system chłodzenia, w tym z wykorzystaniem zewnętrznej sieci ciepłowniczej;

• zastosowanie klimatyzacji, pod warunkiem, gdy w wyniku tego działania nastąpi 

optymalizacja zużycia energii, prowadząca do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla, 

w tym również w kierunku wykorzystania oze i (mikro) trigeneracji;

• stosowanie alternatywnych systemów chłodzenia i klimatyzacji np. ściana Trombe'a, 

materiały zmiennofazowe itp.;

• zastosowanie gruntowych wymienników ciepła.



Prace przygotowawcze i roboty towarzyszące oraz inne 

koszty kwalifikowane

Przygotowanie projektu

• wykonanie studiów wykonalności inwestycji (jeśli jest wymagane np. w projektach 

systemowych);

• wykonanie raportów oddziaływania na środowisko (jeśli jest wymagane);

• wykonanie audytu energetycznego ex-ante;

• wykonanie dokumentacji technicznej (projektów) związanych z planowaną 

kompleksową modernizacją energetyczną budynków (do kosztów kwalifikowanych 

zalicza się koszty związane z opracowaniem projektów budowlanych obejmujących 

prace dotyczące oszczędności energii);

• inwentaryzacja budynku przeprowadzona przez przyrodnika, która określi jakie 

gatunki ptaków i nietoperzy zasiedlają budynek i czy wymagane są zgody RDOŚ 

na odstępstwa od zakazów w stosunku do dziko występujących zwierząt objętych 

ochroną;

• wykonanie dokumentacji przetargowej.



Roboty towarzyszące:

• związane z automatyką budynku (budynki inteligentne)

• Poprawiające bilans energetyczny budynku

• likwidacja mostków cieplnych

• badania termowizyjne

• wymiana zewnętrznych parapetów okiennych i obróbek blacharskich w przypadku 

balkonów i loggii, łącznie z wykonaniem ocieplenia ścian zewnętrznych

• wymiana urządzeń energii pomocniczej na energooszczędne (wymiana pomp, 

wymiana napędów w tym np. napędów wind)

• przełożenie instalacji odgromowych (w tym odtworzenie);

• wykończenie (gipsowanie, tynkowanie) ościeży w przypadku wymiany okien i drzwi

• naprawa lokalnych uszkodzeń tynków, podłóg oraz malowanie

Prace przygotowawcze i roboty towarzyszące oraz inne 

koszty kwalifikowane



• przystosowanie pomieszczeń w przypadku modernizacji kotłowni, czy instalacji węzła 

cieplnego

• usuwanie wilgoci i zabezpieczenie budynku przed tzw. wilgocią kapilarną

• zabezpieczenie placu budowy oraz doprowadzenie go do stanu użytkowania 

po zakończeniu robót budowlanych;

• prace dotyczące zabezpieczenia budynku, przeprowadzone zgodnie z wytycznymi 

właściwego terytorialnie organu ochrony przyrody, przed zasiedleniem przez ptaki 

i nietoperze (likwidacja otworów i szczelin przed przystąpieniem do prac 

termomodernizacyjnych, wykonana na podstawie opinii RDOŚ poza sezonem 

lęgowym ptaków oraz okresem przebywania nietoperzy);

• kompensacja utraconych miejsc gniazdowania ptaków lub miejsc ukrycia się 

nietoperzy, zalecona przez RDOŚ (np. zamontowanie na budynku odpowiednich 

budek lęgowych).

Prace przygotowawcze i roboty towarzyszące oraz inne 

koszty kwalifikowane



Odbiór przedsięwzięcia polegającego na kompleksowej modernizacji

energetycznej budynków oraz inne koszty kwalifikowane:

• wykonanie audytu energetycznego ex-post, w tym niezbędne badania i 

ocena uzyskanych efektów;

• inne badania i opracowania o charakterze technicznym, jeżeli jest to 

niezbędne do potwierdzenia uzyskanego efektu energetycznego 

i ekologicznego;

• audyt energetyczny, wykonany tą samą metodą, jaka jest określona 

dla sporządzenia audytu energetycznego ex-ante - dla całego zakresu 

rzeczowego projektu, z wyodrębnionym, zmienionym zakresem rzeczowym. 

Prace przygotowawcze i roboty towarzyszące oraz inne 

koszty kwalifikowane



Szczegółowy katalog kosztów kwalifikowanych został

sporządzony w oparciu o najlepszą wiedzę NFOŚiGW na dzień

ogłoszenia konkursu i co do zasady stanowi katalog zamknięty.

Wyjątek od tej zasady stanowią szczegółowe kategorie kosztów,

które na dzień sporządzenia dokumentacji konkursowej nie

zostały zidentyfikowane, a które zostały opisane jako koszty

kwalifikowane w ramach opisu poddziałania 1.3.1.



Dziękuję za uwagę

Michał Herrmann
Departament Energii i Innowacji
Narodowy Fundusz 
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A
02-673 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 45 90 570
kom. 501 326 263
fax.: (+48 22) 45 90 748;
mailto:Michal.Herrmann@nfosigw.gov.pl
www.nfosigw.gov.pl
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