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Szanowni Państwo, 

Nasza firma oferuje wykonawstwo audytów energetycznych i remontowych 

budynków wielorodzinnych będących podstawą do uzyskania korzystnego 

finansowania przedsięwzięć termomodernizacyjnych i remontowych. 

Finansowanie termomodernizacji: 

Finansowanie termomodernizacji ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska w Szczecinie dedykowane jest kompleksowej termomodernizacji 

podczas której zostanie osiągnięta 30% redukcja zapotrzebowania na energię 

cieplną (okres spłaty: do 15 lat, oprocentowanie: 2%, umorzenie końcowych rat do 

20% kwoty pożyczki). 

Finansowanie termomodernizacji poprzez banki w ramach premii termomoder-

nizacyjnej. Dla budynków niepoddanych dotychczas termomodernizacji. Wymagane 

zmniejszenie zapotrzebowania na energię cieplną 10% w przypadku modernizacji 

wyłącznie systemu grzewczego (np. likwidacja piecyków gazowych i małe 

usprawnienia instalacji c.o.). Wymagane zmniejszenie zapotrzebowania na energię 

cieplną 25% w przypadku pełnej termomodernizacji (okres spłaty: do 20 lat, 

oprocentowanie: ok. 5%, premia termomodernizacyjna: do 20% kwoty kredytu).  

Finansowanie termomodernizacji poprzez banki w ramach premii termomoder-

nizacyjnej. Dla budynków poddanych termomodernizacji wyłącznie przegród 

zewnętrznych (z audytem energetycznym oraz bez audytu). Można wykonać 

modernizację systemu grzewczego Wymagane jest zmniejszenie zapotrzebowania 

na energię cieplną o 10% (np. likwidacja piecyków gazowych i małe usprawnienia 

instalacji c.o.), (okres spłaty: do 20 lat, oprocentowanie: ok. 5%, premia 

termomodernizacyjna: do 20% kwoty kredytu).  

Finansowanie remontów: 

Finansowanie remontu poprzez banki w ramach premii remontowej. Dla 

budynków wybudowanych przed 1961r i niepoddanych dotychczas 

termomodernizacji. Wszystkie potrzeby remontowe mogą być zrealizowane jako 

remont w ramach audytu remontowego pod warunkiem uzyskania 10% oszczędności 

w zużyciu ciepła, np. remont dachu wraz z ociepleniem wełną (okres spłaty: do 20 

lat, oprocentowanie: ok. 5%, premia remontowa: do 20% kwoty kredytu).  
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Finansowanie remontu poprzez banki w ramach premii remontowej. Dla 

budynków wybudowanych przed 1961r dla których został wykonany audyt 

energetyczny i wykonana termomodernizacja zgodnie z ustawą termomoder-

nizacyjną. Wszystkie potrzeby remontowe mogą być zrealizowane jako remont w 

ramach audytu remontowego nie ma wymogu uzyskania oszczędności w zużyciu 

ciepła. (okres spłaty: do 20 lat, oprocentowanie: ok. 5%, premia remontowa: do 20% 

kwoty kredytu).  

Finansowanie remontu poprzez banki w ramach premii remontowej. Dla 

budynków wybudowanych przed 1961r dla których został wykonany audyt 

remontowy i wykonany remont zgodnie z ustawą termomodernizacyjną. Wszystkie 

potrzeby remontowe mogą być zrealizowane jako remont w ramach audytu 

remontowego Wymagane jest uzyskanie 5% oszczędności w zużyciu ciepła. (okres 

spłaty: do 20 lat, oprocentowanie: ok. 5%, premia remontowa: do 20% kwoty 

kredytu).  

Linki: 

Zasady działalności Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska: 

http://www.bip.wfos.szczecin.pl/zasady-dzialalnosci-funduszu/zasady-udzielania-

pomocy.html 

Aktualna ustawa termomodernizacyjna: 

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20082231459 

Więcej szczegółów podamy po wcześniejszym wskazaniu konkretnego budynku 

oraz planowanego zakresu prac remontowych. 

Z wyrazami szacunku, 

Roman Szczygieł 
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