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Celem termomodernizacji, polegającej na dociepleniu ścian, stropów, wymianie okien 
i drzwi zewnętrznych oraz unowocześnieniu systemów grzewczych, jest zmniejszenie 
zużycia energii potrzebnej do ogrzewania budynku. W czasie ogólnopolskiej kontroli1 
efektów termomodernizacji spółdzielczych budynków mieszkalnych, współfinanso-
wanej ze środków publicznych, NIK ustaliła, że w większości obiektów nie uzyskano 
zakładanych oszczędności energii i nie ograniczono kosztów jej zakupu. Po remontach 
zużycie było o 42% niższe od zaplanowanego w audytach energetycznych. W wyniku 
modernizacji obiektów ucierpiało natomiast wiele chronionych gatunków ptaków.

ZBIGNIEW ŁABĘCKI 

PRZEMYSŁAW SZEWCZYK

Termomodernizacja wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych

Finansowanie i efekty rzeczowe przedsięwzięcia

Wprowadzenie  
Proces termomodernizacji może zostać 
dofinansowany środkami publicznymi, 
w tym z Unii Europejskiej. Takim dofi-
nansowaniem zarządzają różne instytucje, 
a należą do nich:

 • Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK), 
przyznający premie termomodernizacyjne 
ze środków Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów;

 • wojewódzkie fundusze ochrony śro-
dowiska i gospodarki wodnej udzielające 
dofinansowania, m.in. w formie pożyczek 

1 Artykuł został opracowany na podstawie Informacji o wynikach kontroli: Efekty termomodernizacji wielorodzin-
nych budynków mieszkalnych będących w zasobach spółdzielni mieszkaniowych, realizowanej z udziałem środków 
publicznych, nr ewid. P/18/086, Delegatura NIK w Łodzi (koordynator kontroli), czerwiec 2019 r.

na preferencyjnych warunkach z możliwo-
ścią ich częściowego umorzenia;

 • Narodowy Fundusz Ochrony Środowi-
ska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW) 
– dofinansowanie w formie kredytów, 
pożyczek i dotacji w ramach programów 
priorytetowych;

 • urzędy marszałkowskie – pomoc w ra-
mach Regionalnego Programu Operacyj-
nego (RPO).

Kontrolą NIK objęto przedsięwzięcia 
związane z termomodernizacją przegród 
zewnętrznych budynków (ściany, okna, 
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drzwi), realizowane przez spółdzielnie 
mieszkaniowe z wykorzystaniem dofinan-
sowania z Funduszu Termomodernizacji 
i Remontów oraz wojewódzkich funduszy 
ochrony środowiska i gospodarki wodnej. 
Większość skontrolowanych inwestycji do-
tyczyła docieplenia budynków wzniesio-
nych w latach 70. i 80. zeszłego stulecia, 
wykonanych z elementów prefabrykowa-
nych (tzw. wielka płyta).

W obu wymienionych wyżej przypad-
kach podstawą otrzymania dofinansowania 
było zrealizowanie planowanego przedsię-
wzięcia termomodernizacyjnego zgodnie 
z założeniami przyjętymi w audycie ener-
getycznym oraz na podstawie dokumenta-
cji projektowej lub – o ile to było wymagane 
– na podstawie projektu budowlanego za-
twierdzonego przez organ nadzoru budow-
lanego w decyzji (pozwoleniu na budowę). 
Zgodnie z art. 29 ust. 2 pkt 4 Prawa bu-
dowlanego, pozwolenia na budowę nie wy-
maga docieplenie budynków o wysokości 
do 25 m, a więc obowiązek taki dotyczy 
typowych 11-kondygnacyjnych i wyższych 
bloków mieszkalnych wykonanych w tech-
nologii wielkopłytowej. W wypadku blo-
ków pięciokondygnacyjnych wymagane 
jest natomiast zgłoszenie robót właściwe-
mu organowi, gdyż taki obowiązek– zgod-
nie z art. 30 ust. 1 pkt 2c Prawa budow-
lanego – dotyczy budynków o wysokości 
powyżej 12 m i nie wyższych niż 25 m. Jeśłi 
chodzi o bloki niższe niż 12 m nie wyma-
ga się uzyskania pozwolenia na budowę, 
jak również zgłoszenia prac właściwemu 
organowi. 

Założenia kontroli
Kontrola została podjęta z inicjatywy 
Najwyższej Izby Kontroli, ponieważ 

w ostatnim 10-leciu Izba nie przeprowa-
dzała w skali kraju kompleksowej kontroli 
dotyczącej tego zagadnienia, natomiast 
środki publiczne wydatkowane na termo-
modernizację są znaczące. Przykłado wo, 
w latach 2014–2018 (do września) Bank 
Gospodarstwa Krajowego wypłacił 
218,5 mln zł premii termomodernizacyj-
nych w związku z zadaniami realizowanymi 
przez spółdzielnie mieszkaniowe. Z kolei 
wysokość umorzenia pożyczek stanowią-
cych dofinansowanie termomodernizacji, 
udzielonych przez objęte kontrolą woje-
wódzkie fundusze ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej wyniosła w tym okre-
sie 71,8 mln zł. 

Głównym celem kontroli było usta-
lenie, czy termomodernizacja wpływa 
na ograniczenie przez spółdzielnie miesz-
kaniowe zużycia energii cieplnej i obni-
żenie kosztów poniesionych na ogrzewa-
nie oraz ograniczenie szkodliwych zanie-
czyszczeń emitowanych do atmosfery 
przez ciepłownie.

Badania kontrolne, poprzedzone kon-
trolą rozpoznawczą (20 marca – 31 maja 
2018 r.), przeprowadzono od 3 wrze-
śnia do 14 grudnia 2018 r., a objęto nimi 
lata 2014–2018 (do zakończenia badań). 
Uczestniczyło w niej osiem jednostek or-
ganizacyjnych NIK, delegatury w: Bydgo-
szczy, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, 
Łodzi (koordynator kontroli), Poznaniu, 
Warszawie i Wrocławiu. 

Kontrolę przeprowadzono w sumie 
w 19 spółdzielniach mieszkaniowych, 
ośmiu wojewódzkich funduszach ochro-
ny środowiska i gospodarki wodnej, sześciu 
oddziałach terenowych Urzędu Regulacji 
Energetyki oraz w Banku Gospodarstwa 
Krajowego.
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Efekty termomodernizacji 
i ich weryfikacja
Instytucje udzielające dofinansowania pre-
zentują różne podejście do oczekiwanych 
efektów termomodernizacji. Tak zwany 
efekt rzeczowy w każdym wypadku polega 
na wykonaniu zadania zgodnie z audytem 
energetycznym i opracowaną na jego pod-
stawie dokumentacją techniczną. 

Efekty pozarzeczowe przedsięwzięć, 
które mogą zostać dofinansowane pre-
mią termomodernizacyjną z BGK, zostały 
określone w art. 3 ustawy o wspieraniu ter-
momodernizacji i remontów. Są to m.in.: 
zmniejszenie rocznego zapotrzebowania 
na energię cieplną (efekt energetyczny) 
oraz rocznych kosztów pozyskania ciepła 
(efekt ekonomiczny), w ściśle określonych 
wartościach minimalnych, planowanych 
według audytów energetycznych.

WFOŚiGW określają natomiast w różny 
sposób efekty pozarzeczowe termomo-
dernizacji. Najczęściej jest to ograniczenie 
zanieczyszczeń emitowanych do atmosfe-
ry przez ciepłownie (głównie dwutlenku 
węgla, ale też tlenku węgla, dwutlenku 
siarki, tlenków azotu oraz pyłów zawie-
szonych) w związku z mniejszym zapo-
trzebowaniem energetycznym docieplo-
nych budynków (jest to efekt ekologiczny) 
lub zmniejszenie zużycia energii cieplnej 
w zmodernizowanych budynkach (efekt 
energetyczny, jak w przypadku dofinan-
sowania z BGK).

Efekty rzeczowe

Co do zasady badane instytucje wery-
fikowały wyłącznie prawidłowość rze-
czowego wykonania termomodernizacji. 
Przyjmowano bowiem założenie, że wy-
konanie zadania zgodnie z dokumentacją 

projektową opracowaną na podstawie zało-
żeń określonych w audycie energetycznym 
zapewnia osiągnięcie również pozostałych 
efektów, tj. ograniczenie zapotrzebowania 
na ciepło, kosztów ogrzewania oraz emi-
sji zanieczyszczeń. Jak wykazała kontro-
la, założenia takie z różnych względów 
nie były jednak prawdziwe.

Najwyższa Izba Kontroli skontrolowała 
19 spółdzielni mieszkaniowych z terenu 
ośmiu województw: pomorskiego, kujaw-
sko-pomorskiego, wielkopolskiego, łódz-
kiego, mazowieckiego, dolnośląskiego, 
śląskiego i małopolskiego, które w latach 
2014–2018 przeprowadziły termomo-
dernizację 354 budynków mieszkalnych. 
W procesie realizacji tych zadań spółdziel-
nie co do zasady przestrzegały przepisów 
prawa budowlanego a inwestycje wyko-
nały zgodnie z przyjętymi założeniami 
określonymi w audycie energetycznym, 
dokumentacji projektowej oraz umowach 
z instytucjami dofinansowującymi te za-
dania. Przeprowadzone przez NIK oglę-
dziny wyremontowanych budynków po-
twierdziły uzyskanie zakładanych efektów 
rzeczowych termomodernizacji. Jednak 
nie w pełni przełożyło się to na uzyskanie 
planowanych oszczędności. Ograniczono 
co prawda zużycie energii cieplnej, jednak 
w znacznie niższym zakresie, niż to wyni-
kało z założeń przyjętych przez audytorów 
energetycznych. 

Porównując pełne sezony grzewcze 
przed i po termomodernizacji, łącznie 
dla 354 nieruchomości poddanych temu 
procesowi, spółdzielnie uzyskały niewiele 
ponad połowę planowanych oszczędności 
energii cieplnej.

Nieosiągnięcie zakładanych wielkości 
zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło 
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kontrolowane spółdzielnie wyjaśniały 
w różny sposób. Najczęściej tłumaczono 
to intensywnością i długością okresów zi-
mowych po termomodernizacji, zmienną 
liczbą lokatorów, a także niewłaściwymi 
nawykami (np. wietrzenie pomieszczeń 
przy włączonych grzejnikach centralnego 
ogrzewania).

Jeszcze gorzej wygląda sytuacja w wy-
padku oszczędności rocznych kosztów 
energii cieplnej. Na skutek termomoder-
nizacji zostały one zredukowane, jednak 
w mniejszym stopniu niż w przypadku 
ograniczenia zużycia energii, bo jedynie 
w niespełna 30%. 

Niewspółmierność efektów: energe-
tycznego i ekonomicznego wynikała głów-
nie ze wzrostu cen energii dostarczanej 
przez przedsiębiorstwa energetyczne. 
Dostawcy ciepła uzasadniali ten wzrost 
przede wszystkim kosztami wykonywa-
nia działalności gospodarczej, w tym pod-
wyżkami cen paliw oraz kosztami reali-
zowanych modernizacji i  inwestycji, 
a także spadkiem zapotrzebowania od-
biorców na energię, w tym wynikającym 
z przeprowadzonej termomodernizacji. 
Kontrola NIK nie wykazała przy tym nie-
prawidłowości w ramach procesu zatwier-
dzania taryf energii cieplnej przez Urząd 
Regulacji Energetyki. 

Wskutek podwyżek cen energii ciepl-
nej utracona została prawie połowa moż-
liwego do osiągnięcia efektu ekono-
micznego. Gdyby koszty zakupu energii 
zostały ograniczone o 22,2% (jak w przy-
padku oszczędności w zużyciu energii), 
to koszty ogrzewania w sezonie ciepłow-
niczym po termomodernizacji wyniosłyby 
12,9 mln zł, czyli byłyby niższe od uzy-
skanych wartości o 1,7 mln zł.

Efekty ekologiczne

Efekt ekologiczny termomodernizacji sta-
nowi odrębne zagadnienie. Przede wszyst-
kim jest on niemożliwy do bezpośrednie-
go zweryfikowania zarówno przez inwe-
storów, jak i instytucje dofinansowujące 
takie zadania. W przeważającej większo-
ści spółdzielnie mieszkaniowe korzystają 
z ciepła dostarczanego przez przedsiębior-
stwa energetyczne, nie mają więc kontro-
li nad zanieczyszczeniami emitowanymi 
do atmosfery przez te przedsiębiorstwa. 
Efekt ekologiczny termomodernizacji 
jest jednak powiązany z efektem energe-
tycznym. Mniejsze zużycie energii cieplnej, 
to mniejsze ilości energii wytworzonej, 
a więc i emisja zanieczyszczeń powsta-
łych w wyniku spalania paliw potrzeb-
nych do jej wytworzenia. Można więc 
założyć, że nieosiągnięcie planowanego 
efektu energetycznego skutkowało rów-
nież nieosiągnięciem efektu ekologicznego 
w wielkościach określonych przez audy-
torów energetycznych.

Dla banków udzielających kredytów 
z premią termomodernizacyjną oraz wo-
jewódzkich funduszy ochrony środowiska 
i gospodarki wodnej liczyło się rzeczowe 
wykonanie zadania. Nie weryfikowano 
więc innych efektów. 

Wyjątek stanowi WFOŚiGW we Wro-
cławiu, który wymagał od spółdzielni 
mieszkaniowych sprawozdania z fak-
tycznie osiągniętych efektów w postaci 
ograniczenia energii cieplnej i emisji dwu-
tlenku węgla w trzech rocznych okresach 
po przeprowadzonej termomodernizacji. 
Należało je wykazać na podstawie fak-
tycznego zużycia energii, natomiast ogra-
niczenie przez ciepłownie emisji CO2 
było określane w sposób uproszczony 
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(wskaźnikowy), na podstawie instrukcji 
opracowanej przez Fundusz. 

Uniwersalne narzędzie  
do planowania efektów
Kontrolowane instytucje dofinansowują-
ce termomodernizację nie weryfikowały 
określonych w audytach energetycznych 
efektów energetycznego i ekologiczne-
go, a ich raportowanie za pomocą narzę-
dzia opracowanego przez WFOŚiGW 
we Wrocławiu może być skomplikowane 
dla beneficjentów nieposiadających spe-
cjalistycznej wiedzy z zakresu zarządzania 
emisjami. Z tego względu NIK zwróciła 
się o opinię ekspercką. Przede wszystkim 
pytano czy jest możliwe wskazanie uni-
wersalnego i prostego w obsłudze narzę-
dzia do takiego raportowania. 

Zaproponowane rozwiązanie to dzia-
łające w programie Excel uniwersalne 
narzędzie umożliwiające zarówno pla-
nowanie efektów ekologicznych termo-
modernizacji w postaci ograniczenia zu-
życia energii cieplnej i zanieczyszczeń 
atmosfery dwutlenkiem węgla, jak rów-
nież monitorowanie tych efektów w kolej-
nych pięciu latach po termomodernizacji. 
Przy opracowaniu narzędzia wykorzystano 
m.in. dane dotyczące wartości opałowej 
paliw, zgodnie z wartościami opałowymi 
i wskaźnikami emisji CO2 do raportowa-
nia w ramach Wspólnotowego Systemu 
Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 
2019 oraz wskaźniki emisyjności dla ener-
gii elektrycznej pochodzącej z Polskiej 
Sieci Elektroenergetycznej, opubliko-
wane w Krajowym Ośrodku Bilan so-
wania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE). 
Przygotowane narzędzie służy do planowa-
nia efektów termomodernizacji w 2019 r. 

W kolejnych latach powinno być aktuali-
zowane zgodnie z raportami publikowany-
mi przez KOBIZE lub w wypadku zmiany 
innych danych źródłowych.

Narzędzie jest proste w obsłudze i nie 
wymaga żadnej wiedzy specjalistycznej. 
Wprowadzenie danych z audytu energe-
tycznego zapewnia automatyczne oblicze-
nie planowanego rocznego ograniczenia 
zużycia energii cieplnej oraz redukcji emi-
sji CO2. Wprowadzenie wielkości zużycia 
energii cieplnej w kolejnych pięciu latach 
po termomodernizacji zapewnia monito-
rowanie zużycia ciepła i emisji CO2 w ana-
logicznych warunkach obliczeniowych, 
jak dla ustalania wartości planowanych. 
Narzędzie informuje o występujących błę-
dach, w przypadku rozbieżności powyżej 
30% pomiędzy wartościami planowanymi 
a faktycznie osiągniętymi. Może być wyko-
rzystywane do planowania i monitorowania 
efektów ekologicznych termomoderniza-
cji budynków przez wszystkie instytucje 
dofinansowujące takie przedsięwzięcia 
oraz ich beneficjentów. 

Przyczyny nieosiągnięcia  
wszystkich efektów
Ze zleconej przez Najwyższą Izbę Kontroli 
ekspertyzy wynika, że na nieosiągnięcie 
planowanych efektów pozarzeczowych 
termomodernizacji, w tym przede wszyst-
kim efektu energetycznego, wpływ miało 
kilka czynników, w tym:

 • błędne obliczenia zapotrzebowania 
na ciepło w audytach energetycznych;

 • możliwość użytkowania budynku od-
biegającego od normatywów w stanie 
przed termomodernizacją, w tym nad-
mierne oszczędzanie energii, tj.: niedo-
grzewanie pomieszczeń;
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 • ograniczanie strumienia powietrza wen-
tylacyjnego przez zaklejanie kratek wen-
tylacyjnych oraz ograniczenia wietrzenia 
pomieszczeń;

 • dogrzewanie pomieszczeń, np. za po-
mocą kuchenek gazowych, w przypadku 
gdy gaz w budynku jest rozliczany w ry-
czałcie, a nie na podstawie liczników gazu;

 • brak regulacji systemu ogrzewania; po 
przeprowadzeniu działań termomoder-
nizacyjnych polegających na ociepleniu 
przegród, powinno się również dostoso-
wać instalację c.o. do nowego, zmniejszo-
nego zapotrzebowania na energię cieplną. 
Przy braku zaworów termostatycznych 
lub nieprawidłowym ich wykorzystaniu 
użytkownicy regulują temperaturę uchy-
lając okna – nie ma więc mowy o oszczęd-
ności energii. 

Wyjaśnienia wymaga pierwsza ze wska-
zanych przyczyn. Poddane ekspertyzie 
audyty energetyczne wykazały błędy w za-
łożeniach i obliczeniach. Do zasadniczych 
zaliczono m.in.: 

 • niedokonanie obliczeń strumieni dla sys-
temu wentylacji pozwalających na wery-
fikację poprawności obliczeń;

 • utworzenie wariantów termomoderni-
zacyjnych niezgodnie z rozporządzeniem 
w sprawie szczegółowego zakresu i form 
audytu energetycznego;

 • brak spójności między danymi a ob-
liczeniami zapotrzebowania na ciepło, 
które wskazywały większe oszczędności 
ciepła niż wynikało to z przyjętych dzia-
łań optymalizacyjnych;

 • pominięcie przy obliczeniu zapotrzebo-
wania na ciepło wartości wewnętrznych 
zysków ciepła. 

Wskazano również na ponaddwukrotne 
zawyżenie przyjętej do obliczeń wartości 

stopniodni (tj. parametru uwzględniają-
cego m.in. temperaturę obliczeniową 
wewnątrz ogrzewanych pomieszczeń, 
liczbę miesięcy i dni sezonu grzewcze-
go oraz średnie wieloletnie temperatury 
w miesiącach sezonu grzewczego) w sto-
sunku do wartości wynikającej z danych 
meteorologicznych za lata 2013–2018. 
Wynikało to z ujęcia w audytach danych 
z  lat wcześniejszych. Większa liczba 
stopniodni świadczy o ostrzejszej zimie, 
czyli definiuje sezon grzewczy, w któ-
rym temperatury zewnętrzne były niższe  
i/lub czas ich występowania był dłuższy. 
Konsekwencją przyjmowania większej licz-
by takich dni w obliczeniach jest zawyża-
nie zapotrzebowania na ciepło.

Ekspertyza wskazuje, że dla większości 
budynków redukcje osiągnięte w wyniku 
termomodernizacji różnią się w zależno-
ści od przyjętej metody standaryzowania 
i/lub aproksymacji danych. Daje to duże 
możliwości interpretacji i manipulowa-
nia danymi w celu wykazania jak naj-
większych efektów przeprowadzonych 
działań. Byłoby zatem właściwe, aby in-
westor, przed rozpoczęciem prac, wiedział 
na podstawie jakiej metody będzie wyka-
zywał efekty termomodernizacji osiągnięte 
w okresie monitorowania. Nieodzowne 
w tym celu jest wykorzystanie przedsta-
wionego wyżej narzędzia obliczeniowego.

Wnioski i uwagi NIK
Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała do 
Prezesa Banku Gospodarstwa Krajowego 
i zarządów wojewódzkich funduszy ochrony 
środowiska i gospodarki wodnej o przegląd 
i opracowanie wytycznych służących stan-
daryzacji metod określania zapotrzebowa-
nia i wykorzystania energii oraz wskazania 
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najczęstszych błędów popełnianych w audy-
tach energetycznych sporządzanych na po-
trzeby termomodernizacji. Uwzględniałyby 
one aktualną wiedzę i mogłyby być upu-
bliczniane audytorom energetycznym.

Rozpowszechnienie tego rodzaju wy-
tycznych wspomagałoby także planują-
cych termomodernizacje (np. spółdziel-
nie, osoby fizyczne) w zrozumieniu wyni-
ków audytów energetycznych, weryfikacji 
przynajmniej podstawowych przyjętych 
założeń oraz podjęciu właściwej decyzji 
co do opłacalności inwestycji (np. przy-
stępne wyjaśnienie na podstawie jakiej 
metody mogą być opracowane audyty 
i która jest rekomendowana).

Najwyższa Izba Kontroli wnioskowała 
ponadto do zarządów wojewódzkich fun-
duszy ochrony środowiska i gospodarki 
wodnej o podjęcie działań na rzecz we-
ryfikacji audytów energetycznych załą-
czanych do wniosków o dofinansowanie 
termomodernizacji, gdyż WFOŚiGW 
tego nie robiły.

Sporządzona analiza ekspercka wyka-
zała również, że dla uzyskania najlepszych 
możliwych rezultatów termomodernizacji, 
niezależnie od przeprowadzenia procesu 
inwestycyjnego, konieczna jest zmiana 
nawyków użytkowników ogrzewanych 
lokali. W tym zakresie Najwyższa Izba 
Kontroli rekomendowała podmiotom 
wypłacającym środki, jako dobrą prak-
tykę, przeprowadzenie wśród użytkowni-
ków kampanii informacyjnej określającej 
ich preferowane zachowania, pozwalają-
ce na uzyskanie pożądanych rezultatów, 
w tym także w zakresie redukcji kosztów 
dostarczania ciepła. Konieczność prze-
prowadzenia takiej kampanii mogłaby 
znaleźć odzwierciedlenie w wymogach 

stawianych beneficjentom środków po-
chodzących z kredytów lub pożyczek.

Pozostałe istotne ustalenia
Wykorzystanie dofinansowania

Kontrola NIK wykazała, że jedna ze spół-
dzielni mieszkaniowych uzyskała podwójne 
dofinansowanie termomodernizacji trzech 
bloków mieszkalnych. Na refundację po-
niesionych wcześniej kosztów otrzymała 
pożyczki z WFOŚiGW w łącznej wysokości 
1.040,3 tys. zł. Większość z tych prac zo-
stała wcześniej dofinansowana kredytami  
PKO BP SA z premią termomoderniza-
cyjną (łącznie 855,3 tys. zł), przy czym 
wartość wypłaconych przez BGK premii 
wyniosła łącznie 155,6 tys. zł. Tym samym 
podwójne finansowanie inwestycji ze środ-
ków BGK i wojewódzkiego funduszu się-
gnęło wysokości wymienionej premii. 

Spółdzielnia nie  poinformowała 
WFOŚiGW o zaciągnięciu w PKO BP SA 
dwóch z trzech kredytów oraz o uzyskaniu 
premii termomodernizacyjnych, mimo 
że zobowiązywały ją do tego zapisy umów 
pożyczki. Fundusz wezwał spółdzielnię 
do zwrotu nadpłaconej kwoty dofinan-
sowania. 

Przedsięwzięcia inwestycyjne 
a ochrona ptaków

Odrębny problem, zidentyfikowany nieja-
ko przy okazji głównego tematu kontroli, 
stanowi ochrona gatunkowa dziko żyjące-
go ptactwa. Termomodernizacja budyn-
ków kojarzy się – i słusznie – z działaniami 
proekologicznymi. W znacznym stopniu 
przyczyniły się one bowiem do ograni-
czenia zużycia energii cieplnej, której 
wytwarzanie wiąże się z kolei z emisją 
tak szkodliwych dla atmosfery gazów 
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cieplarnianych. Niestety, pośrednio spo-
wodowały także ograniczenie lub nawet 
eliminację populacji dziko żyjących pta-
ków, gniazdujących na elewacjach bu-
dynków, w tym zwłaszcza w otworach 
wentylacyjnych stropodachów. Są one 
– w ramach procesu inwestycyjnego po-
legającego na dociepleniu elewacji – po-
wszechnie zaślepiane (np. przez montaż 
kratek wentylacyjnych). W efekcie takich 
działań i związanej z tym utraty miejsc 
lęgowych, z miast zniknęło wiele gatun-
ków prawnie chronionych, zwłaszcza tak 
pożytecznych jak: wróble, jeżyki, jaskółki, 
których pożywienie stanowią dokuczliwe 
owady, w tym komary, muchy i meszki. 

Nieprzestrzeganie przepisów ochrony 
środowiska i przyrody Najwyższa Izba 
Kontroli stwierdziła w 12 z 19 skontro-
lowanych spółdzielni (63,2%). Polegały 
one głównie na nieprzeprowadzeniu 
– przed rozpoczęciem procesu inwesty-
cyjnego – inwentaryzacji przyrodniczej 
pod kątem występowania siedlisk ptaków 
w otworach wentylacyjnych i na elewacjach 
budynków. Wystąpiły też przypadki prze-
prowadzania oględzin przez osoby niepo-
siadające wykształcenia ornitologicznego, 
np. pracowników technicznych spółdziel-
ni, projektanta lub wykonawcę robót bu-
dowlanych. Nie rozpoznawały one ptaków 
objętych ochroną gatunkową. Nie miały 
też interesu w ich identyfikacji, gdyż mogło 
to wpłynąć na przedłużenie procesu in-
westycyjnego. W konsekwencji nie podej-
mowano dalszych działań przewidzianych 
prawem. Przede wszystkim nie występo-
wano do regionalnych dyrektorów ochrony 
środowiska o wydanie decyzji w sprawie 
zezwolenia na odstępstwa od zakazów 
w stosunku do dziko żyjących zwierząt 

objętych ochroną gatunkową. W decyzji 
organ powinien określić warunki i terminy 
prowadzenia robót (poza okresem lęgo-
wym) oraz zalecić działania kompensa-
cyjne, jak montaż określonej liczby budek 
lęgowych na elewacjach wyremontowa-
nych budynków. 

Podsumowanie
Termomodernizacja przeprowadzona 
przez skontrolowane spółdzielnie miesz-
kaniowe miała wpływ na ograniczenie 
zużycia energii cieplnej, a tym samym 
– redukcję zanieczyszczeń emitowanych 
do atmosfery przez ciepłownie. Miała 
także wpływ na obniżenie kosztów po-
niesionych na ogrzewanie wielorodzinnych 
budynków mieszkalnych. W większości 
spółdzielni nie uzyskano jednak zakładane-
go poziomu oszczędności energii cieplnej 
i ograniczenia kosztów jej zakupu, pomimo 
realizacji przewidzianego zakresu robót, 
zgodnie z wymogami prawa budowlane-
go, na podstawie optymalnych wariantów 
wskazanych dla tych inwestycji w audy-
tach energetycznych oraz, w większości 
przypadków, zgodnie z umowami z insty-
tucjami dofinansowującymi.

Efektem termomodernizacji budynków 
mieszkalnych powinno być ograniczenie 
zużycia energii cieplnej, a w konsekwen-
cji zmniejszenie opłat z tytułu jej zakupu 
oraz redukcja emisji gazów cieplarnianych. 
Kontrola NIK wykazała, że skutkiem prze-
prowadzonej termomodernizacji 354 wie-
lorodzinnych budynków mieszkalnych, 
będących w zasobach kontrolowanych 
spółdzielni mieszkaniowych, było obni-
żenie zużycia energii, jednak w wymiarze 
o 42% niższym od zaplanowanego w audy-
tach energetycznych. Na taki stan wpływ 



Nr 6/listopad-grudzień/2019 83 

Termomodernizacja wielorodzinnych budynków mieszkalnych   kontrola i audyt

miały m.in.: niewłaściwie sporządzone au-
dyty energetyczne, zawyżające zakładane 
oszczędności; brak standaryzacji danych 
(przyjęcia stałych warunków zewnętrz-
nych dla określenia ilości planowanego 
w audytach energetycznych zapotrzebo-
wania na ciepło oraz dla ciepła faktycznie 
zużywanego przed i po termomoderni-
zacji); nieprzeprowadzenie regulacji sys-
temów ogrzewania w budynkach w celu 
dostosowania ich do zmniejszonego po-
boru ciepła.

Termomodernizacja przyczyniła się 
do ograniczenia wydatków ponoszonych 
przez spółdzielnie mieszkaniowe na zakup 
energii cieplnej i niweluje skutki jej pod-
wyżek, niemniej planowany efekt ekono-
miczny nie został osiągnięty. 

W badanych spółdzielniach uzyskano 
z tego tytułu oszczędności w wysokości 
niespełna 30% wartości planowanych. 
Przyczyną, poza błędami w audytach 
energetycznych, były podwyżki cen ener-
gii, głównie z powodu wzrostu cen paliw. 
Dlatego utracono prawie połowę możliwe-
go do osiągnięcia efektu ekonomicznego 
termomodernizacji.

Instytucje dofinansowujące zadania 
z zakresu termomodernizacji nie we-
ryfikowały osiągnięcia efektów ekolo-
gicznych, mimo że ograniczenie zużycia 

ciepła oraz zanieczyszczeń emitowanych 
przez ciepłownie było jednym z wymogów 
uzyskania dofinansowania. Spośród kon-
trolowanych funduszy tylko WFOŚiGW 
we Wrocławiu weryfikował efekty ekolo-
giczne, pozostałe przyjmowały założenie, 
że zostaną one osiągnięte przy pełnym rze-
czowym wykonaniu zadania. Tezy takiej 
nie potwierdziły ustalenia kontroli. 

Większość spółdzielni nie przestrzegała 
przepisów ochrony środowiska dotyczą-
cych zapewnienia dobrostanu ptaków ob-
jętych ochroną gatunkową, gniazdujących 
na elewacjach remontowanych budynków. 
Przed rozpoczęciem robót nie przepro-
wadzono inwentaryzacji przyrodniczej 
pod kątem występowania gatunków chro-
nionych, nie występowano o zezwolenia 
regionalnych dyrektorów ochrony środowi-
ska na odstępstwa od zakazów w związku 
z ochroną tych ptaków oraz nie podejmo-
wano działań umożliwiających im gniaz-
dowanie w innych miejscach.
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