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K AN CE LA R IA  
S E NAT U 

BIURO LEGISLACYJNE  

Warszawa, 29 stycznia 2020 r. 

Opinia do ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów 

(druk nr 58) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Potrzeba dokonania nowelizacji ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów wynika z oceny skutków funkcjonowania zasad udzielania 

wsparcia na termomodernizację i remonty oraz ich wpływu na poprawę stanu technicznego 

budynków – w okresie ostatnich 10 lat. W uzasadnieniu do rządowego projektu ustawy (druk 

sejmowy nr 128) podnosi się, iż na konieczność taką m.in. wskazuje: Raport z przeglądu 

funkcjonowania ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów w latach 2009–2016, 

przygotowany w 2017 r. w Ministerstwie Infrastruktury i Budownictwa, a także 

opublikowany w 2019 r. przez Instytut Techniki Budowlanej dokument: Budownictwo 

wielkopłytowe. Raport o stanie technicznym. 

W uzasadnieniu podkreśla się, że proponowana nowelizacja stanowi odpowiedź na 

następujące problemy: 

– niezadowalający stan techniczny ścian zewnętrznych budynków wykonanych 

w technologii wielkopłytowej, wymagający interwencji w przypadku wykonywania 

docieplenia, 

– zmiana uwarunkowań prawnych, ekonomicznych i środowiskowych, w związku 

z którymi powinno się promować głęboką termomodernizację i kompleksowe prace 

termomodernizacyjne, 

– konieczność wsparcia samorządów gminnych w przedsięwzięciach poprawiających stan 

techniczny mieszkaniowych zasobów komunalnych, 
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– zwiększenie efektów działań wspierających remonty budynków, 

– ograniczenia w dostępności premii kompensacyjnej. 

Ustawa przewiduje: 

1) wprowadzenie dodatkowego instrumentu finansowego wsparcia dla inwestorów 

dokonujących wraz z przedsięwzięciem termomodernizacyjnym wzmocnienia warstw 

fakturowych w budynkach wybudowanych w technologii wielkopłytowej, 

2) zwiększenie intensywności wsparcia samorządów gminnych realizujących 

przedsięwzięcia remontowe, ze szczególnym uwzględnieniem budynków zabytkowych, 

3) promowanie kompleksowych inwestycji obejmujących obok termomodernizacji również 

montaż mikroinstalacji odnawialnego źródła energii, 

4) uproszczenie zasad ubiegania się o premię termomodernizacyjną i umożliwienie 

wykorzystania w większym stopniu środków własnych inwestorów, 

5) zwiększenie dostępności premii kompensacyjnej, 

6) wprowadzenie innych rozwiązań dostosowujących ustawę z dnia 21 listopada 2008 r. 

o wspieraniu termomodernizacji i remontów do obecnych uwarunkowań prawnych 

i ekonomicznych oraz eliminujących wątpliwości interpretacyjne. 

Zgodnie z postanowieniami art. 3 ustawy do wniosków o premię termomodernizacyjną, 

premię remontową lub premię kompensacyjną złożonych przed dniem jej wejścia w życie 

zastosowanie znajdą przepisy dotychczasowe. 

Ustawa ma wejść w życie po upływie 30 dni od dnia ogłoszenia. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił ustawę na 4. posiedzeniu w dniu 23 stycznia 2020 r. w oparciu 

o przedłożenie rządowe (druk sejmowy nr 128). 

Projekt stanowił przedmiot prac sejmowej Komisji Infrastruktury. Poprawki 

wprowadzone przez Komisję miały charakter techniczno-legislacyjny i doprecyzowujący 

(druk sejmowy nr 168). 

W trakcie drugiego czytania na 4. posiedzeniu Sejmu w dniu 22 stycznia 2020 r. 

zgłoszono jedną poprawkę, która zwiększała o 120 mln zł, w poszczególnych latach, 

maksymalne limity wydatków budżetu państwa do wysokości których może zostać zasilony 
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Fundusz Termomodernizacji i Remontów. Komisja wniosła o odrzucenie poprawki (druk 

sejmowy nr 168–A). Sejm uchwalił ustawę w brzmieniu proponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi 

Opiniowana ustawa nie wzbudza uwag o charakterze legislacyjnym. 

 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Główny legislator 


