
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Termomodernizacja to obecnie jedno z najważniejszych wyzwań, przed jakimi stoi polskie 

budownictwo. To również działanie niezwykle istotne z punktu widzenia całego społeczeństwa – 

problem smogu, wynikający głównie z niskiej efektywności energetycznej budynków, dotyczy 

większości mieszkańców Polski. 

 Przywrócenie rozwiązań wspierających termomodernizację budownictwa jest niezwykle 

istotne w świetle wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej z dnia 22 lutego 2018 roku, 

który wskazał, że Polska złamała prawo unijne, dopuszczając do nadmiernego zanieczyszczenia 

powietrza, a także w świetle obowiązywania nowych standardów energetycznych (tzw. perspektywa 

2021). Efektem nowych przepisów może być bowiem wzrost cen wyrobów stolarki budowlanej 

oraz spadek poziomu realizowanych inwestycji.  

Związek POiD – jako reprezentant polskiej branży stolarki budowlanej – współdziałając 

z innymi organizacjami branżowymi, od lat zabiega o wprowadzenie narzędzi, które umożliwią 

inwestorom korzystanie z energooszczędnych rozwiązań, a jednocześnie pozytywnie wpłyną na 

dalszy rozwój branży stolarki budowlanej w Polsce. Podczas targów BUDMA 2017 w Poznaniu, na 

ręce Andrzeja Adamczyka, ówczesnego Ministra Infrastruktury i Budownictwa został złożony raport 

na temat wpływu ulg remontowo-budowlanych na polskie budownictwo i rodzimą gospodarkę.  

 Tematyka termomodernizacji budownictwa i służących jej systemów wsparcia była jednym 

z wiodących zagadnień IX Kongresu Stolarki Polskiej. Prowadzone podczas Kongresu dyskusje 

umożliwiły przyjęcie rezolucji, która wyznacza kierunku dla przyszłych działań Związku POiD 

i oddziałuje na dalszy rozwój polskiej branży stolarki budowlanej. 

W rezolucji IX Kongresu Stolarki Polskiej, Związek POiD popiera planowane przez polski rząd 

działania służące wsparciu inwestycji w termomodernizację budownictwa. Jednocześnie postuluje 

wprowadzenie kilku, różnorodnych rozwiązań w tym zakresie – dotacji, kredytów i ulg – z których 

korzystać będą mogły różne grupy odbiorców. Związek POiD deklaruje również aktywne 

współdziałanie w procesie tworzenia przez rząd dedykowanych programów wspierających oraz 

współpracę z innymi organizacjami branżowymi. W opinii POiD, program termomodernizacji 

budownictwa może być sfinansowany ze środków europejskiego systemu handlu emisjami EU ETS. 

Związek POiD będzie konsekwentnie dążył do stworzenia rozwiązań wspierających 

termomodernizację budynków, które pomogą w ograniczeniu zanieczyszczenia środowiska, pobudzą 

koniunkturę gospodarczą, a także wpłyną na dalszy rozwój polskiej branży stolarki budowlanej oraz 

ograniczenie tzw. „szarej strefy”. 


