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ZESPOŁ ZARZĄDCÓW NIERUCHOMOŚCI SP. Z O.O. 

ZZN jest największym podmiotem 
zarządzającym nieruchomościami w Polsce o 
bezkonkurencyjnym zasięgu terytorialnym. 

 

W kwietniu 2014 r firma otrzymała 
prestiżowe wyróżnienie na rynku zarządzania 
i administrowania nieruchomościami - tytuł 
Lidera Zarządzania Nieruchomościami 2014r  
w Programie Promocji Gospodarczej, 
nagradzającym wzorowych zarządców 
nieruchomości w Polsce.  
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Informacje o ZZN Sp. z o.o. 

 Spółka działa na rynku od 2004 roku 

 Kapitał zakładowy - 70 374 000 złotych 

 21 oddziałów na terenie całej Polski i ponad 120 biur 

 Firma zatrudnia ponad 800 pracowników 

 Zarządza ponad 5 500 budynków 

 Administruje powierzchnią ponad 9 000 000 m2  

 posiada jedno z największych w Polsce ubezpieczeń OC 6 100 000 złotych  

 w grudniu 2012 r. Spółka weszła w skład grupy City Service, która posiada ogromne doświadczenie w zarządzaniu 

nieruchomościami mieszkalnymi, publicznymi i komercyjnymi 

 od 2013 roku uruchomiliśmy dla Naszych Klientów usługę Pogotowia Technicznego 24h w trzech miastach: 

Warszawa, Wrocław, Poznań.  
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Zasady obowiązujące do 19 marca 2009 

 Ustawa z 18.12.1998 r. o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacynych 
(obowiązywała od 14.01.1999 r. do 19.03.2009 r.) 

 Stosowana do przedsięwzięć dających zmniejszenie rocznego zapotrzebowania na 
energię o co najmniej: 

 10% przy modernizacji jedynie systemu grzewczego 

 15% gdy w latach 1985-2001 przeprowadzono modernizację systemu 
grzewczego 

 25% w pozostałych przypadkach 

 Premia termomodernizacyjna – spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego 25% 
kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia 

 Źródło Premii – Fundusz Termomodernizacji dysponowany przez BGK zasilany  
corocznie z budżetu państwa 
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Warunki korzystania z Premii 

 zweryfikowany przez BGK audyt energetyczny 

 wkład własny – min. 20%  kosztów przedsięwzięcia 

 okres spłaty kredytu pomniejszonego o Premię nie 
dłuższy niż 10 lat 
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 miesięczne raty spłaty kredytu nie mniejsze niż rata kapitałowa 
powiększona o odsetki i nie większe od równowartości 1/12 rocznych 
oszczędności kosztów energii uzyskanych w efekcie realizacji 
przedsięwzięcia 

 



Zasady aktualne - obowiązujące po 19 marca 2009 

(22) 572 55 70           (22) 659 27 77           biuro @zzn.pl 

Ustawa z 21.11.2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów 
przewiduje trzy rodzaje wsparcia: 

 Premię termomodernizacyjną 

 Premię remontową 

 Premię kompensacyjną 

Dwie pierwsze premie nadal dotyczą przedsięwzięć zmniejszających 
roczne zapotrzebowanie  na energię.  

Trzecia premia służy wspieraniu remontów budynków z co najmniej 
jednym lokalem kwaterunkowym (o czynszu regulowanym) 
 

 



Przedsięwzięcia remontowe 

 Wsparcie dotyczy jedynie budynków wielorodzinnych, których 
użytkowanie rozpoczęto przed dniem 14 sierpnia 1961 r. 

 Stosuje się tzw. wskaźnik kosztu – stosunek kosztu przedsięwzięcia, 
przeliczonego na 1 m kw. 
powierzchni użytkowej budynku do ceny 1 m kw. powierzchni użytkowej 
budynku mieszkalnego (wg. GUS dla potrzeb premii gwarancyjnej) 
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 Przedsięwzięcie remontowe musi zmniejszyć roczne zapotrzebowania na energię o co 
najmniej: 

 10% dla wskaźnika kosztu od 0,05 do 0,30 

 25% dla wskaźnika kosztu od 0,30 do 0,70 

 Premia remontowa stanowi 20% wykorzystanej kwoty kredytu nie więcej jednak niż 15% 
kosztów przedsięwzięcia remontowego po przemnożeniu przez wskaźnik udziału powierzchni 
użytkowej lokali mieszkalnych do wszystkich lokali w budynku  

 



Przedsięwzięcia termomodernizacyjne 

 Zasady stosowane są do przedsięwzięć dających zmniejszenie rocznego 
zapotrzebowania na energię o co najmniej: 

 10% przy modernizacji jedynie systemu grzewczego 

 15% gdy po 1984 r. przeprowadzono modernizację systemu grzewczego 

 25% w pozostałych przypadkach 

 Premia termomodernizacyjna – spłata przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
20% kredytu wykorzystanego na realizację przedsięwzięcia, ale nie więcej niż 
16% kosztów realizacji przedsięwzięcia i dwukrotność przewidywanych 
rocznych oszczędności kosztów energii 
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Audyty i Fundusz 

Wszystkie premie (termonodernizacyjne, remontowe i kompensacyjne) 
wypłacane są z Funduszu Termomodernizacji i Remontów 
dysponowanego przez Bank Gospodarstwa Krajowego.  

Bank przyznaje premie w granicach wolnych środków Funduszu w 
ramach limitów premii każdego rodzaju określonych w planie 
finansowym Funduszu.  
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Warunkiem koniecznym do uzyskania Premii     
termomodernizacyjnej lub Premii remontowej jest 
zweryfikowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
odpowiednio audyt energetyczny lub audyt remontowy. 
 



Limity środków na premie 2014 rok 

Rodzaj premii      limit  wg. stanu na  
         31.12.2013 

     limit  wg. stanu na  
           31.03.2014 

termomodernizacyjna                   60,7 mln. zł                 24,4 mln. zł 

remontowa                   23,5 mln. zł                        17,6 mln. zł 

kompensacyjna                   15,3 mln. zł                       2,6 mln. zł 
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Ilość zrealizowanych przedsięwzięć w Spółce 
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południowy północny RAZEM środkowo-wschodni środkowo-zachodni

Suma z      Ilość kredytów 654 390 1770 377 349

Suma z    Ilość termomodernizacji 756 380 1946 263 547
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Schemat postępowania  
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Uchwała  

(audyt energetyczny) 
+ projekt budowlany 
termomodernizacji    

Uchwała  

(przyjęcie prac 
remontowych oraz 

zaciągnięcie kredytu)    

Procedura 
wyłonienia 

wykonawcy prac 

Wniosek i zawarcie 
umowy z bankiem 
kredytującym oraz 
wniosek o premię 

termomodernizacyjną 

Weryfikacja audytu 
energetycznego, 

przyznanie premii przez 
bank oraz 

zawiadomienie 
inwestora o premii 

Umowa z 
wykonawcą o 

roboty budowlane i 
nadzór inwestorski 

Zawiadomienie o 
rozpoczęciu robót 

budowlanych 

Przekazanie obiektu 
do remontu 

Odbiór robót i 
uruchomienie 
kredytowania 

Zawiadomienie o 
zakończeniu 

budowy 

Ubieganie się o premię termomodernizacyjną i kredyt inwestycyjny 



Kolejność działań w realizacji przedsięwzięcia 

1. Podjęcie uchwały o zleceniu wykonanie audytu energetycznego, 
następnie w przypadku pozytywnych wyników zlecenie wykonania 
projektu budowlanego termomodernizacji i innej dokumentacji 
towarzyszącej w tym kosztorysów inwestorskich i ślepych.  

2. Podjęcie uchwał o przyjęciu prac remontowych w planie 
gospodarczym oraz o zaciągnięciu kredytu na cele 
termomodernizacyjne /remontowe.  

3. Przeprowadzenie procedury wyłonienia wykonawcy prac (wysłanie 
zapytań ofertowych, otwarcie ofert, negocjacje). 

4. Złożenie wniosku w banku kredytującym oraz wniosku o przyznanie 
premii termomodernizacyjnej i zawarcie umowy kredytowej z bankiem 
kredytującym. 
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Kolejność działań w realizacji przedsięwzięcia cd. 

5. Weryfikacja audytu energetycznego, przyznanie premii termomodernizacyjnej przez 
BGK i zawiadomienie inwestora o przyznaniu tej premii z BGK.  

6. Podpisanie umowy z wykonawcą o roboty budowlane i nadzór inwestorski. 

7. Zawiadomienie o rozpoczęciu robót remontowych. 

8. Przekazanie obiektu do remontu. 

9. Odbiór robót. Uruchomienie kredytowania w banku kredytującym. 

10. Zawiadomienie o zakończeniu budowy. 

11. Wypłata premii termomodernizacyjnej. 

12. Użytkowanie budynku przy zmniejszonym zużyciu energii i niższych kosztach i spłacanie  
kredytu pomniejszonego o premię termomodernizacyjną.  
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Przykłady przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych 
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Realizacja w Osowcu - w trakcie. 
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 
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EFEKT termomodernizacji w Choszcznie 
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EFEKT termomodernizacji w Bydgoszczy 
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 1 z 9   
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 2 z 9  
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 3 z 9  
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 4 z 9  
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 6 z 9  
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 7 z 9  
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 8 z 9  
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EFEKT termomodernizacji w Poznaniu 9 z 9  
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Trofea Oddziałów Spółki 
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Obecność w konkursach 
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Podziękowania od kontrahenta w Toruniu 
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Zespół Zarządców Nieruchomości Sp. z o.o. 
ul. Wolnej Wszechnicy 5, 02-097 Warszawa 
 
tel. (22) 572 55 70 fax (22) 659 27 77 
biuro@zzn.pl 

Więcej na www.zzn.pl 

Dziękuję za uwagę 


