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[ Wczoraj ] Fundusz: Dobry produkt, ale …

• Od 2018: Pilotażowa Pożyczka Termomodernizacyjna dla Przedsiębiorstw - fundusze pożyczkowe (podlaskie) 

• Interesujący produkt (do 1 mln PLN, brak kosztów, 10 lat finansowania, szeroki zakres finansowania), ale…

• …minimalne zainteresowanie – trudne rozmowy z potencjalnymi klientami, trudne słowo ☺

„termomodernizacja”, zastąpione łatwiejszym: „remont” (ew. fotowoltaika). 
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[ Wczoraj ] Firmy: Jest dobrze, więc po co się starać

• Względnie niskie i stabilne koszty energii + 

stabilność dostaw.

• Dobra sytuacja ekonomiczna – niska presja 

kosztowa (także niskie stopy procentowe).

• Niska świadomość możliwych rozwiązań 

technologicznych oraz ich skutków 

(ekonomicznych, ekologicznych).
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Właściwie po co myśleć o 
termomodernizacji… 

…skoro to wcale nie jest takie proste.

• Konieczny audyt energetyczny (82% klientów 

pierwszy raz usłyszało o nim od Funduszu).

• Duża liczba / „objętość” dokumentów (wniosek, 
rozliczenie, itp.).

• Pewne ograniczenia programu (np. własność 
nieruchomości, min. efekt energetyczny).



[ Wczoraj ] Firmy: O co wam chodzi z tym Audytem?

• Wiem co chcę zrobić, potrzebuję tylko (tanich) 

pieniędzy.

• Decyzje o przedmiocie / zakresie / technologii 

inwestycji – na podst. wiedzy własnej i informacji od 

sprzedawców.

• Audyt / doradztwo energetyczne – jako „konieczność 

biurokratyczna” (jedynie 20% klientów zmieniło 

planowany zakres inwestycji w trakcie 

opracowywania audytu, ponad 80% oczekiwało 

polecenia audytora).

• Brak wiedzy / ograniczone zainteresowane innymi 

elementami wsparcia, np. białe certyfikaty (100% 

klientów nie wiedziało, że może z nich skorzystać).
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Podejście klientów… …miało odzwierciedlenie w specyfice 
przeprowadzanych projektów 

Większość projektów to proste inwestycje 

(termomodernizacja czyli remont budynków, 

panele fotowoltaiczne).

Standardowa pożyczka:

Zakres: ocieplenie budynku, fotowoltaika, system 

grzewczy i ciepłej wody użytkowej

Kwota inwestycji: 315 000 PLN

Średni zwrot z inwestycji: 8,76 lat



[ Wczoraj ] Fundusz: Termo jest trochę bardziej skomplikowane

• Tania preferencyjna pożyczka

• Celowe wydatki

• Dodatkowe dokumenty i kompetencje(audyt i 

weryfikator audytów)

• Specyficzne wskaźniki dla Funduszu (np. spadek 

emisji gazów cieplarnianych w tonach ekwiwalentu 

Co2)

• Trudny marketing produktu
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Wydawało się, że pożyczka 
termomodernizacyjna  to zwykła pożyczka… 

…ale jednak nie

• Od spotkania z klientem do udzielenia pożyczki -

kilka miesięcy (audyty, pozwolenia)

• Inwestycje trwające latami

• Trudności interpretacyjne w rozliczeniu 

pożyczek – czy klapa oddymiania jest 

wydatkiem kwalifikowanym?



[ Wczoraj ] Trudne początki – audyt energetyczny
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[ Dzisiaj ] Świat się zmienił
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[ Dzisiaj ] Zmieniło się także podejście firm

100% Firm uważa, że decyzja o przeprowadzeniu inwestycji była słuszna. 

40%
Przyspieszyło
inwestycję.

90% Rozważa kolejne inwestycje poprawiające efektywność energetyczną.

100% z nich chce skorzystać z konsultacji/doradztwa w tym zakresie
(wyczerpane pokłady „łatwych uzysków”).

80%ale nie zna podmiotu/organizacji, która może udzielić wsparcia w tym 
zakresie.

20%
Rozszerzyło
zakres.
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Firma z branży handlowej (przychód ok. 6 mln PLN).

• Podejście / Zakres:

• Początkowo: „wiemy co zrobić”: docieplenie 

stropodachu i ścian, wymiana okien i drzwi.

• W trakcie planowania / po audycie: 

• Rozszerzone o: oświetlenie LED, źródło ciepła, 

fotowoltaika.

• Łączy koszt ok. 1mln PLN

• Efekt: średni okres zwrotu: ok. 2,45 lat (wg. cen 2021-06).

[ Dzisiaj ] Audyt to nie tylko dokument formalny
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[ Jutro ] Otoczenie: Niepewność i ostrożne wyczekiwanie

?
Co dalej z cenami energii – będą rosnąć 
czy spadać?

?
Co z inflacją? Jak mocno wzrosną stopy 
procentowe?

?
Czy czeka nas spowolnienie gospodarcze? 
Recesja?

?
Czy / kiedy / w jakim zakresie środki unijne 
zaczną płynąć do polskich firm?
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[ Jutro ] Firmy: (Jednocześnie) Ci którzy spróbowali, chcą więcej

Firma z branży hotelarskiej

• Etap 1 / Pożyczka 1:

• Gruntowy wymiennik ciepła (250  tys.)

• Etap 2 / Pożyczka 2:

• Fotowoltaika (539 279,9 tys.)

• Obecnie:

„Żeby to wszystko „spiąć” potrzebuję teraz systemu zarządzania energią – wtedy to wszystko będzie miało sens. 

Rozmawiałem ze znajomym z firmy IT, żeby mi kogoś polecił do tego. Ale nawet on nie wie, kto to może dobrze 

zrobić”

Właściciel firmy
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[ Jutro ] Fundusze: Utrzymać co dobre, budować więcej

Utrzymanie
• Finansowanie 100% inwestycji (brutto).
• Brak kosztów finansowych.

Modyfikacja?
• Wymóg 25% „oszczędności” 

energetycznych – uwzględnienie 
wcześniejszych / całościowych działań.

• Jedna pożyczka dla danej firmy per 
umowa/program (czy np. limit kwotowy 
per klient?).

• 1 000 000 PLN to dzisiaj „mała” kwota

Doradztwo
• Doradcy 

energetyczni
• Audytorzy

Finansowanie 
zwrotne

• Fundusze 
pożyczkowe

• Banki
• Leasing

Finansowanie 
bezzwrotne

• Dotacje 
• Systemy wsparcia 

(np. certyfikaty)

Realizacja
• Selekcja 

dostawców
• Inwestor 

zastępczy 

Warto utrzymać i ulepszyć produkt bazując 
na dotychczasowych doświadczeniach… 

… ale nowa sytuacja wymaga kompleksowego 
Ekosystemów Transformacji Energetycznej.

Kto będzie inicjował, tworzył, koordynował takie ekosystemy?



Dziękuję za uwagę! 

Artur Piotrowski

Fundusz Wschodni

www.funduszwschodni.pl  

tel. 601 294 966
biuro@funduszwschodni.pl
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