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REKOMENDACJE
 Należy spodziewać się, że w przypadku braku lub niewystarczającej polityki publicznej wspierającej grupę ubogich energetycznie, w wyniku proponowanych regulacji prawnych i wymogów z niej wynikających wzrośnie poziom ubóstwa energetycznego w Polsce.
 W sytuacji braku wsparcia (lub niewystarczającego jego poziomu) skierowanego do grupy
ubogich energetycznie (przez instytucje państwowe i/lub samorządowe oraz przy przewidywanym pogorszeniu się ich sytuacji materialnej/energetycznej) można spodziewać się efektu
odwrotnego do zamierzonego przez ustawodawców. Wraz z poszerzeniem i pogłębieniem się
zjawiska ubóstwa energetycznego można spodziewać się wykorzystywania paliw o znacznie
gorszej jakości, które służyć będą do zaspokajania podstawowych potrzeb energetycznych
ubogich mieszkańców w sposób pozaprawny (spalanie drewna i śmieci w dodatkowo
instalowanych piecach o niższej generacji). Tym samym zbyt wysokie wymagania dotyczące
jakości paliw, paradoksalnie, zaowocować mogą zwiększeniem niskiej emisji.
 Bezwarunkowe żądanie wymiany pieców na piece piątej generacji wyklucza możliwość
wykorzystywania alternatywnych rozwiązań, takich jak instalowanie elektrofiltrów w połączeniu z kotłem niższej generacji. Taka modernizacja praktycznie rozwiązuje problem zanieczyszczeń powietrza. Dodatkowo instalacja filtrów jest rozwiązaniem kilkukrotnie tańszym i umożliwiającym wykorzystywanie paliw gorszej jakości czyli znacznie tańszych. Istotnym jest, że taka
modernizacja wykorzystuje polską myśl techniczną i jest czynnikiem umożliwiającym
innowacyjny rozwój wykraczający poza branżę energetyczną.
 Regulacje prawne powinny tworzyć zsynchronizowany system, w szczególności na poziomie
uregulowań prawnych samorządowych i ogólnokrajowych, i jednocześnie zapewniać ubogim
energetycznie możliwości ich spełniania. Warto podkreślić, że jednorazowa pomoc (dopłata)
do zakupu nowego urządzenia grzewczego nie rozwiązuje problemu ubóstwa energetycznego,
które w swojej istocie jest zjawiskiem trwałym i wymaga polityk publicznych o charakterze
długofalowych strategii uwzględniających specyfikę społeczeństwa polskiego (niski poziom
zamożności i jakości substancji mieszkaniowej).
 Skuteczności walki z zanieczyszczeniem powietrza i zjawiskiem ubóstwa energetycznego
przesądzać będzie również kolejność podejmowanych działań modernizacyjnych. W pierwszej
kolejności koniecznym wydaje się termomodernizacja budynków mieszkalnych, a dopiero na
kolejnym etapie realizacja standardów jakości kotłów i paliw. Taki porządek działań może
jednocześnie wpływać na szeroko rozumianych rozwój gospodarczy kraju, w tym rynek pracy,
na co wskazują analizy Instytutu Badań Strukturalnych.
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WSTĘP
Raport w pierwszej części definiuje zjawisko ubóstwa energetycznego – analizuje
literaturę przedmiotu, dotychczasowe badania oraz doniesienia medialne zwracając
uwagę na specyfikę Polski. Podkreśla koszty społeczne i zdrowotne ubóstwa energetycznego oraz jego związek z problematyką zanieczyszczenia powietrza. Przedstawia
umocowanie prawne polityk publicznych, które mogłyby być podstawą walki z zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Następnie określona została skala ubóstwa energetycznego oraz wzrost znaczenia problematyki ekologiczno-energetycznej w debacie publicznej (analiza prasy codziennej). Zwrócono też uwagę na instrumenty polityki
publicznej, które mogą okazać się skuteczne w walce z ubóstwem energetycznym
w Polsce. Scharakteryzowano szereg rozwiązań szczegółowych: rządowy programu
termomodernizacji oraz nowe wymogi administracyjne dotyczące jakości kotłów i paliw stałych (węgla). W perspektywie trzech kluczowych przyczyn ubóstwa energetycznego przedstawiono propozycję walki z tym zjawiskiem w wymiarze: technicznym,
ekonomicznym oraz użytkowym. W ostatniej części raportu przedstawiono analizę
ogólnopolskich badań opinii publicznej dotyczącą zanieczyszczeń powietrza i indywidualnych kosztów jakie Polacy są skłonni ponieść na rzecz poprawy jakość powietrza,
w szczególności modyfikację źródeł energii.

DEFINICJA ZJAWISKA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO
Owczarek i Miazga definiują ubóstwo energetyczne jako zjawisko polegające na
doświadczeniu trudności w zaspokojeniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na które składa się
utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe
rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych
potrzeb funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego (2015).
Wiemy z literatury, że ubóstwo energetyczne, które wyraża się m.in. w niedogrzewaniu pomieszczeń i w efekcie rozwoju szkodliwych drobnoustrojów itp. skutkuje
większym prawdopodobieństwem występowania chorób układu oddechowego, alergii
(w przypadku zbyt wilgotnych i zagrzybionych mieszkań), zaburzeń hormonalnych,
zaburzeń funkcjonowania układu krążenia, pogorszenia dobrostanu psychicznego
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(stres, niepokój, obniżenie nastroju) czy generalnego obniżenia odporności organizmu
(Liddell, Morris, 2010). Niewątpliwie ubóstwo energetyczne – oprócz tego, że dotyczy
funkcjonowania energetycznego gospodarstw domowych – jest silnie związane z ubóstwem rozumianym w sposób ekonomiczny jako deprywacja dostępu do dóbr materialnych i zasobów. Ubóstwo ekonomiczne jest w Europie precyzyjnie badane przy
zastosowaniu licznych metodologii (pełne spektrum metod ilościowych i jakościowych) pozwalających ująć je w swojej złożoności oraz – co nie mniej ważne –
opracowywać

przeciwdziałające

im

instrumenty

zabezpieczenia

społecznego.

Podobnej uwagi ze strony badaczy i polityków wymaga kwestia ubóstwa energetycznego. Polska podobnie jak zdecydowana większość krajów Unii Europejskiej nie
dysponuje w pełni ukształtowaną definicją ubóstwa energetycznego ani oficjalnym
wskaźnikiem pokazującym skalę tego zjawiska (Owczarek, Miazga 2015).
Wskazuje się na trzy typy przyczyn powodujących ubóstwo energetyczne (Węglarz,
Kubalski, Owczarek 2014):
 Przyczyny techniczne – występują, kiedy miejsce zamieszkania charakteryzuje
się niskim poziomem efektywności energetycznej, co sprawia, że utrzymanie
optymalnego standardu ciepła wymaga większych wysiłków. Inną przyczyną jest
wadliwe działanie instalacji grzewczych, nieadekwatne do ogrzania danego mieszkania. Większe zużycie energii na ogrzanie pociąga za sobą większe wydatki i tym
samym uszczuplenie rozporządzalnych zasobów gospodarstwa domowego, które
mogą być przeznaczone na inne cele (często również o charakterze wydatków
podstawowych). Niska efektywność energetyczna budynków i instalacji może
również skutkować niewystarczającym dogrzaniem mieszkania, przez co optymalny standard ciepła nie może być utrzymany. Również nieefektywne energetycznie urządzenia gospodarstwa domowego np.: żarówki, sprzęt RTV i AGD
mogą prowadzić do wyraźnego zwiększenia wydatków z budżetu domowego i tym
samym zmniejszenia jego dochodu rozporządzalnego po uiszczeniu opłat
energetycznych.
 Przyczyny ekonomiczne – występują w przypadku deprywacji zasobów
ekonomicznych, która w konsekwencji może prowadzić do zaległości w opłatach
za energię i odcięcie od źródeł energii lub oszczędzania na ogrzewaniu, aby
zmniejszyć koszty rachunków za energię. Do tej grupy przyczyn należy zaliczyć
również niewłaściwe zarządzanie budżetem domowym, które wpływa na trud-
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ności z pokryciem wydatków mieszkaniowych. Można wyobrazić sobie sytuację,
w której gospodarstwo domowe funkcjonuje w budynku o optymalnej efektywności energetycznej oraz posiadającym sprawne urządzenia grzewcze i elektryczne, jednak z racji na deprywację materialną nie jest w stanie utrzymać optymalnego standardu ciepła oraz pokryć pozostałych niezbędnych wydatków energetycznych. Ta grupa przyczyn najbardziej zbliża w swojej charakterystyce ubóstwo
energetyczne do ubóstwa ekonomicznego.
 Przyczyny związane z postawami wobec efektywnego wykorzystania
energii – występują, gdy niewłaściwe używanie urządzeń prowadzi do znacznych
strat energetycznych i w konsekwencji do zwiększenia wydatków energetycznych
ponad poziom, na który może pozwolić sobie gospodarstwo domowe. Grupa tych
przyczyn ma wymiar poznawczy, behawioralny i emocjonalny. Przykładem takich
działań jest wietrzenie mieszkania przy odkręconych kaloryferach, pozostawianie
urządzeń pobierających energię elektryczną bez potrzeby. W tym obszarze
głównym moderatorem zachowań jest wiedza o efektywnym wykorzystaniu urządzeń grzewczych i elektrycznych czy też wiedza o inwestycjach w urządzenia
o wyższej efektywności energetycznej (żarówki energooszczędne, termoizolacja
budynków itd.).
Ubóstwo ekonomiczne współwystępuje ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego w gospodarstwach domowych, nie jest natomiast z nim tożsame.
Tym samym zabezpieczenie przed deprywacją w tym obszarze nie będzie pełne przy
zastosowaniu instrumentów przeciwdziałających ubóstwu ekonomicznemu.
Problem ubóstwa energetycznego zatem ma charakter wielowymiarowy, a jego
rozwiązanie nie sposób zamknąć w jednej polityce sektorowej. Efektywne
rozwiązanie powinno odpowiadać na każdy typ przyczyn wywołujących to zjawisko,
co wymaga zintegrowanego pakietu instrumentów: podnoszenia efektywności energetycznej budynków, uzupełniania dochodów biednych gospodarstw w celu bieżącego
pokrywania wydatków energetycznych oraz wyposażenie w wiedzę i umiejętności
w zakresie zarządzania energią (i jej odbiornikami) w miejscu zamieszkania. Stąd też
przygotowanie komplementarnego zestawu polityk publicznych skierowanych do tej
grupy powinno być przedmiotem zintegrowanych prac przedstawicieli resortów
odpowiadających za wymienione tu obszary.
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Zgodnie z raportem GUS w 2012 roku ledwie 54% mieszkań znajdowało się w budynkach ocieplonych, z czego część wymaga ponownej termomodernizacji, ponieważ
wcześniej nie została ona przeprowadzona w pełnym wymiarze (tzw. głęboka
termomodernizacja) (GUS 2014b). Wysoki i bardzo wysoki standard izolacji termicznej posiada niespełna 8% budynków, średni – ok. 20%. Pozostałe budynki stanowiące
72% ogółu to budynki o niskim i bardzo niskim (38%) standardzie. Zgodnie z danymi
Agencji Rynku Energii na ogrzewanie pomieszczeń przypada ok. 70% całkowitej
energii zużywanej w gospodarstwie domowym (Rapf, Marian, Fata 2016). Wspieranie
termomodernizacji ze środków publicznych oraz termomodernizacja realizowana we
własnym zakresie sprawiły, że udział ten spadł z 71,3% w 2002 roku do 68,8% w 2012
roku. Obszar redukcji zużycia energii na ogrzanie budynków dzięki termomodernizacji
ma znaczny potencjał nie tylko w podniesieniu efektywności energetycznej, ale także
w redukcji emisji, a w kontekście omawianego tu tematu przede wszystkim odczuwalnego obniżenia kosztów energii w takich gospodarstwach domowych. Można zatem
wskazać wiele obszarów, w których ubóstwo energetyczne przynosi negatywne konsekwencje, generuje koszty publiczne (służba zdrowia) i zmniejsza potencjał
rozwojowy w kategoriach kapitału społecznego i ekonomicznego. Natomiast redukcja
skali tego zjawiska będzie przynosić proporcjonalne korzyści społeczne, środowiskowe
i gospodarcze realizując jednocześnie model zrównoważonego rozwoju, który zapisany
jest w wielu dokumentach strategicznych, w tym także w ustawie zasadniczej.

UMOCOWANIE PRAWNE POLITYK PUBLICZNYCH SKIEROWANYCH
DO UBOGICH ENERGETYCZNIE
W pośredni sposób zobowiązanie państwa do wsparcia doświadczających ubóstwa
energetycznego można wyprowadzić z zapisów Konstytucji RP – w szczególności z art.
67 (prawo do zabezpieczenia społecznego w sytuacji niezdolności do pracy), art. 68
(prawo do ochrony zdrowia) oraz art. 71 (szczególna ochrona rodziny w ramach
polityki społecznej i gospodarczej). Co więcej 25 września 2015 roku podczas Szczytu
ONZ w Nowym Jorku Polska podpisała zobowiązanie do realizowania Celów
Zrównoważonego Rozwoju zapisanych w dokumencie „Przekształcanie naszego
świata: Agenda na rzecz Zrównoważonego Rozwoju – 2030” (ONZ 2015), spośród
których co najmniej dwa można odnieść do kwestii ubóstwa energetycznego:
cel 1 Wyeliminowanie ubóstwa we wszystkich jego formach oraz cel 7 Zapewnienie
wszystkim dostępu do stabilnej, zrównoważonej i nowoczesnej energii w przystępnej
cenie. Również w innym dokumencie agendy ONZ-HABITAT – The Right to Adequate
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Housing (ONZ HABITAT 2009) odnajdziemy zapis minimalnych standardów, które
powinny być spełnione dla zachowania dobrostanu psychofizycznego człowieka.
Wśród nich znajdziemy dwa uprawnienia odwołujące się do problemu, które można
zakwalifikować

jako

ubóstwo

energetyczne:

Dostępność

usług,

materiałów,

udogodnień i infrastruktury (w szczególności dostęp do energii służącej do gotowania,
ogrzewania, oświetlenia, przechowywania żywności) oraz zamieszkiwalność (ang.
habitability) (w szczególności ochrona przed chłodem, wilgocią, upałem, deszczem,
wiatrem oraz innymi zagrożeniami strukturalnymi). Dokument ten jednak ma jedynie
formę rekomendacji nie stanowi umowy międzynarodowej.
Można odwołać się także do szczegółowych aktów jak choćby ustawa z dnia 12 marca
2004 r. o pomocy społecznej. Art. 2.1 tej ustawy zawiera zapis „Pomoc społeczna jest
instytucją polityki społecznej państwa, mającą na celu umożliwienie osobom i rodzinom przezwyciężanie trudnych sytuacji życiowych, których nie są one w stanie
pokonać, wykorzystując własne uprawnienia, zasoby i możliwości”. W art. 3.1
natomiast odnajdziemy następującą treść: „Pomoc społeczna wspiera osoby i rodziny
w wysiłkach zmierzających do zaspokojenia niezbędnych potrzeb i umożliwia im życie
w warunkach odpowiadających godności człowieka”. Oba te zapisy są adekwatne do
trudności doświadczanych przez ubogie energetycznie gospodarstwa domowe. Do tej
pory jednak w katalogu powodów udzielania pomocy społecznej zapisanym w art. 7
ustawy brak jest ubóstwa energetycznego. Możliwe jest przyznanie zasiłku celowego
przeznaczonego na pokrycie kosztów opału, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu (art. 39.2.). Brak jest jednak instrumentu, który specjalnie byłby dedykowany
rozwiązaniu problemu ubóstwa energetycznego i pozwalałby monitorować postępy
w jego zmniejszaniu.
Wymóg efektywnego wykorzystania energii z kolei wynika choćby z ustawy z dnia
15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej czy ze Strategii „Bezpieczeństwo
Energetyczne i Środowisko – perspektywa do 2020 r.”, w której cel 2.2 dedykowany
jest wprost „Poprawie efektywności energetycznej”. W żadnym z tych dokumentów
nie ma odwołania do rozwiązywania kwestii ubóstwa energetycznego. Sama poprawa
efektywności energetycznej nie jest jednoznaczna ze zmniejszaniem skali ubóstwa
energetycznego, ponieważ może ona dotyczyć budynków instytucji publicznych,
przedsiębiorstw, czy choćby zasobniejszych gospodarstw domowych, które mogą sobie
pozwolić na inwestycję w tym obszarze.
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Badanie Instytutu na rzecz Ekorozwoju z 2014 roku (Pyka, Liszka, Czajkowski,
Kukla 2014) oraz badanie fundacji Habitat for Humanity z 2016 roku (Stępniak,
Trochimiak-Jóźko, Jóźko 2016) wskazują ponadto na bardzo niski poziom rozpoznania tematyki ubóstwa energetycznego w instytucjach samorządowych i lokalnych
(samorządy gminne, ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). W drugim z przytoczonych badań respondenci za najbardziej efektywną
metodę wsparcia ubogich energetycznie (jeśli w ogóle już rozpoznawali problem)
wskazywali instrumenty, którymi sami zarządzają: ośrodki pomocy społecznej i samorządy – dodatki energetyczne (niektóre samorządy samodzielnie nim zarządzają nie
delegując tego zadania do ops), spółdzielnie i wspólnoty – premię termomodernizacyjną. Oba te badania dają silną podstawę do wniosku o potrzebie nie tylko dostarczenia instrumentów wsparcia grupy ubogich energetycznie (na poziomie centralnym,
regionalnym czy lokalnym), ale i przeprowadzenie kampanii informacyjnej im towarzyszącej, aby skuteczność tych instrumentów była możliwie wysoka.
Brak wystarczających instrumentów wsparcia gospodarstw ubogich energetycznie
w zestawieniu z przytoczonymi zobowiązaniami państwa polskiego wobec obywateli
prowadzi do wniosku o potrzebie wypracowania adekwatnych sposobów (polityk)
realizacji tych zobowiązań. Należy jednak podkreślić, że prace nad samą
konceptualizacją zjawiska ubóstwa energetycznego znajdują się jeszcze w fazie
początkowej, podobnie jak dotychczasowe oszacowania jego skali mają charakter
wstępny i powinny być stale uzupełnianie w celu bardziej dogłębnego rozumienia jego
istoty i mechanizmów nim rządzących.

SKALA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE
Jak zostało to wskazane wcześniej, nie istnieje oficjalna miara ubóstwa energetycznego w Polsce. Niemniej jednak do tej pory powstało szereg opracowań stanowiących
niezależne pozarządowe analizy statystyczne, które dostarczają pierwszych informacji
w tym zakresie. Należy podkreślić, że nadal są one swoistymi ćwiczeniami metodologicznymi i nie powstał jeszcze konsensus w środowisku naukowym, pozarządowym, administracji publicznej w sprawie przyjęcia jednej miary tego zjawiska.
Dotychczasowe badania prowadzone były przez Instytut Spraw Publicznych, Instytut
na rzecz Ekorozwoju, Instytut Badań Strukturalnych, Instytut Pracy i Spraw
Socjalnych. W tym opracowaniu przedstawiona zostanie selekcja wyników badań –
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z pominięciem tych metodologii, które w procesie badawczym do tej pory zostały
odrzucone jako niemiarodajne lub nieadekwatne do kontekstu Europy ŚrodowoWschodniej. Przede wszystkim odrzucona została miara ubóstwa energetycznego
definiująca gospodarstwa wydające ponad 10% (a także 13%1) swojego dochodu
rozporządzalnego na cele energetyczne. Powodem odrzucenia tej metodologii była
nieadekwatność wskazanego progu do struktury koszyka wydatków gospodarstw
domowych w Polsce.
Miarą, która do tej pory najlepiej odpowiada charakterowi zjawiska ubóstwa energetycznego, jest miara Wysokie Koszty Niski Dochód, WKND (eng. Low Income High
Costs). Ma ona zwoje źródło w brytyjskich doświadczeniach badawczych, a ponadto
jest uznana jako oficjalna miara stosowana przez Zjednoczone Królestwo na potrzeby
realizacji polityk publicznych skierowanych do tej grupy. Gospodarstwo domowe, żeby
zostało uznane za ubogie energetycznie musi jednocześnie spełnić dwa kryteria:
 kryterium Wysokich kosztów energetycznych (WK): wydatki na cele energetyczne
powyżej mediany w populacji oraz
 kryterium Niskiego Dochodu (ND): dochód gospodarstwa domowego poniżej
sumy 60% mediany dochodów w populacji (próg ubóstwa relatywnego przyjęty
przez Eurostat dla krajów UE) i wydatków na cele energetyczne w danym
gospodarstwie domowym.
Zgodnie z tą metodologią obliczono skalę zjawiska oraz scharakteryzowano tę grupę
w oparciu o bazę danych pochodzącą z Badania budżetów gospodarstw domowych
realizowanego przez Główny Urząd Statystyczny w trybie ciągłym (Owczarek, Miazga
2015). Oszacowano, że w 2013 roku ok. 17,1% Polaków dotkniętych jest tym
problemem, czyli ok. 6,44 mln osób. Najwyższe odsetki ubóstwa energetycznego
odnaleźć można w następujących grupach: mieszkańcy budynków jednorodzinnych
(35%), mieszkańcy starych budynków (oddanych do użytku w latach 1946-1960, 32%),
budynków o dużej powierzchni (od 91 do 120m2 – 31%), a także mieszkańcy wsi
(32%). Wysokie odsetki ubogich energetycznie znajdziemy także w gospodarstwach

Miara ubóstwa energetycznego stosująca prób 13% wydatków na cele energetyczne została opisana w publikacji
Miazga, A., Owczarek, D. (2015) Dom zimny, dom ciemny, czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, Instytut Badań
Strukturalnych, Warszawa, Wedle tej miary w 2013 roku ubóstwem energetycznym dotkniętych było 34%
mieszkańców Polski, tj. 12,7 mln osób.
1
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domowych rencistów (29%), rodzinach wielodzietnych (pięcioro dzieci i więcej – 26%)
i utrzymujących się ze świadczeń społecznych (24%). Najbardziej zagrożone grupy
ubogich energetycznie można podzielić ze względu na dwie kategorie: czynniki
techniczne (wiek i powierzchnia mieszkania, dom jednorodzinny vs. wielorodzinny)
oraz czynniki ekonomiczno-społeczne (główne źródło utrzymania, liczba dzieci).
Największy odsetek ubogich energetycznie obserwujemy w województwach lubelskim,
świętokrzyskim, małopolskim i podkarpackim (21-29%), najmniejszy zaś w województwach pomorskim, zachodnio-pomorskim, śląskim i dolnośląskim (8-12%).
Istotnym rezultatem przeprowadzonych badań był także wniosek o tylko częściowym
pokrywaniu się ubóstwa energetycznego z ubóstwem dochodowym, który wynosi
jedynie 33%. Przeczy to początkowym hipotezom pojawiającym się w debacie
publicznej w Polsce głoszącym, że ubóstwo energetyczne jest tylko jednym z aspektów
ubóstwa dochodowego i nie wymaga ono specyficznych instrumentów wsparcia.
Szczegółowe tabele wynikowe z tego badania znajdują się w aneksie.
Badania przeprowadzone w oparciu o nieco zmodyfikowaną miarę Wysokie Koszty
Niski Dochód, (modyfikacja polegająca na zaostrzeniu kryteriów dostępu, co w konsekwencji prowadzi do niższego odsetka / liczby ubogich energetycznie w Polsce)
pokazały, że w ostatnich latach ubóstwo energetyczne nieznacznie spadało. W 2016
roku dotykało ono 12,2% mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób (1,3 mln
gospodarstw domowych), a w poprzednich latach: 2012 – 14,4%, 2013 – 13,9%, 2014
– 13,7%, 2015 – 13,3% (Rutkowski, Sałach, Ziółkowska, Szpor 2018). Skala zjawiska
zmniejszyła się w tym okresie o 2,3 pkt. proc. Autorzy raportu wskazują, że poprawa
sytuacji gospodarstw domowych była w znacznej mierze efektem wzrostu dochodów.
Struktura i charakterystyka grupy nie uległa zasadniczej zmianie.
Ubóstwo energetyczne jest zjawiskiem, które w różnym stopniu jest doświadczane
przez kobiety i mężczyzn w polskich gospodarstwach domowych (Owczarek 2016a).
W oparciu o analizy przeprowadzone na danych z Badania budżetów gospodarstw
domowych z 2014 roku wiemy, że większa jest liczba kobiet niż mężczyzn ubogich
energetycznie (3,58 mln w stosunku do 3,25 mln). Ponadto czterokrotnie więcej jest
gospodarstw domowych ubogich energetycznie zamieszkałych przez same kobiety
(jedną lub więcej) niż gospodarstw zamieszkałych przez samych mężczyzn (jednego
lub więcej). Więcej kobiet ubogich energetycznie znajduje się w następujących
grupach: mieszkańcy największych miast (pow. 500 tys. mieszkańców) (kobiety:
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11,1%, mężczyźni: 9,9%), jednoosobowe gospodarstwa domowe (kobiety: 18,2%,
mężczyźni: 11,1%), gospodarstwa emerytów/ek (kobiety: 19,0%, mężczyźni: 17,7%).
Mniejszy natomiast w grupach gospodarstw domowych: rencistów/ek (kobiety:
24,7%, mężczyźni: 27,4%), małżeństw z co najmniej czwórką dzieci (kobiety: 28,4%,
mężczyźni: 31,1%). Płeć nie różnicuje występowania ubóstwa energetycznego w odniesieniu do zamieszkiwanych województw czy w odniesieniu do czynników technicznych
(rodzaj budynku, wiek budynku, powierzchnia zajmowanego mieszkania czy sposób
ogrzewania). Podobny odsetek kobiet i mężczyzn obserwujemy w przypadku
pokrywania się ubóstwa dochodowego i ubóstwa energetycznego. Z badań jakościowych m.in. Tarkowskiej (2012) wiemy, że doświadczanie ubóstwa może być
zróżnicowane również wewnątrz poszczególnych gospodarstw domowych. W takiej
sytuacji z większym prawdopodobieństwem to kobiety przede wszystkim przejmują na
siebie jego ciężar starając się w pierwszej kolejności zaspokoić potrzeby dzieci i męża /
partnera (Tarkowska 2012, s. 232-233).
Subiektywne wskaźniki ubóstwa energetycznego, obliczone na podstawie danych
Badania budżetów gospodarstw domowych, wskazują na podobny lub mniejszy zasięg
tego zjawiska: w 2013 roku 17% Polaków mieszkało w mieszkaniach zbyt ciepłych
w lecie, a 9-11% marzło w zimie. I choć subiektywne podejście jest obciążone faktem,
że optymalna temperatura zapewniająca komfort cieplny może znacząco różnić się
między ludźmi, to jednak pokazuje, że co dziesiąty mieszkaniec Polski uznaje potrzebę
komfortu cieplnego za zaspokojoną w niewystarczającym stopniu. Warto podkreślić,
że odsetek takich osób spadł w latach 2007-2014 z 23% do 9% (SILC), ale jest nadal
wyższy niż w krajach sąsiednich: Słowacji (6%), Czechach (6%) czy Niemczech (5%).
W subiektywnym ujęciu ubóstwa energetycznego proponuje się tworzenie miar lub
raczej indeksów opartych o deklarowane problemy z zaleganiem z opłatą za energię,
z jakością izolacji termicznej budynku, z nadmiernymi wydatkami mieszkaniowymi
oraz z możliwością utrzymania właściwej temperatury w mieszkaniu. Należy pamiętać
jednak, że nie dają one pełni obrazu problemu i poszczególne sposoby pomiaru
ubóstwa energetycznego są względem siebie komplementarne (Szpor, Lis 2016).
Interesującego obrazu deprywacji energetycznej dostarczają dane z Badania budżetów
gospodarstw domowych dotyczące dostępu do urządzeń cieplnych lub elektrycznych.
Według nich w 2013 roku 15% mieszkańców Polski nie miało dostępu do centralnego
ogrzewania, 5% nie miało dostępu do ciepłej wody bieżącej, 1,3% nie posiadało – ze
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względów finansowych – lodówki, a 0,5% pralki. 15% gospodarstw domowych
posiadło lodówki starsze niż 15 lat. W przypadku pralek, aż 60% jest starszych niż 10
lat. Większym zatem problemem w Polsce jest brak dostępu do pozyskania ciepła
(centralne ogrzewanie oraz ciepła woda) niż do urządzeń wykorzystujących energię
elektryczną (pralki, lodówki). W przypadku urządzeń elektrycznych, problemem jest
raczej powszechne korzystanie ze starszych, mniej efektywnych energetycznie
urządzeń (Szpor, Lis 2016).
Zaleganie z rachunkami jest osobnym wymiarem ubóstwa energetycznego, którego
pomiar umożliwia Diagnoza Społeczna. Przynajmniej raz w roku zdarza się to 14%
osób w Polsce, ale w tym samym momencie problem dotyczy 6% osób (2015 rok),
a w przypadku rachunków za energię elektryczną 2,5%. Mniej niż 0,5% populacji
przyznaje się do zalegania z opłatami za energię elektryczną i/lub gaz powyżej 3 miesięcy. Zakres tego zjawiska jest więc ograniczony do niewielkiej części populacji i stąd
próby jego rozwiązania powinny być odpowiednio dokładnie sprofilowane (Szpor, Lis
2016).

ZJAWISKO UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W PRASIE CODZIENNEJ
Istotnym elementem analizy świadomości społecznej i opinii publicznej na temat
ubóstwa energetycznego jest badanie doniesień prasowych o tej tematyce. Wstępna
analiza materiału prasowego, przeprowadzona na danych z okresu od 2015. do
kwietnia 2018. charakteryzuje częstotliwość występowania zagadnienie hasła ubóstwo
energetyczne w prasie codziennej. Badanie uwzględniało następujące tytuły: Fakt,
Super Express, Gazeta Wyborcza, Rzeczpospolita i Gazeta Prawna. Przeprowadzona
badanie miało charakter rekonesansowy i oparte była na ilościowej analizie tytułów
artykułu oraz weryfikacyjnej analizie treści. Zakres tematyczny poruszanych
problemów szczegółowych dotyczył ubóstwa energetycznego, zjawiska tzw. „smogu”
i problemów związanych z walką o czyste powietrze w tym regulacji prawnych,
w szczególności wymogów stawiany Polsce przez UE w zakresie zmniejszenia
zanieczyszczeń powietrza pyłami niskoemisyjnymi oraz emisji dwutlenku węgla.
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Poniższy wykres przedstawia wyraźną tendencja wzrostową ilości artykułów
poświęconych wyżej wymienionej problematyce. Wzrost popularności tematyki
ekologicznej i energetycznej wyraźnie zaznacza się w roku 2017. Odnotowano wówczas
niemal czterdzieści artykułów poruszających te zagadnienia. Co oznacza niemal
dziesięciokrotny wzrost ilościowy względem łącznie traktowanych lat 2015. i 2016.
Wzrost zainteresowania widoczny jest również w analizowanym zaledwie częściowo
(do kwietnia) roku 2018. W tym stosunkowo krótkim okresie, liczba artykułów
przekroczyła już liczbę wszystkich publikacji o tej tematyce w rekordowym dotychczas
roku poprzednim.
Rys. 1.

Liczba artykułów na temat ubóstwa energetycznego w dziennikach polskich
w latach 2015–2018

Żródło: PBS (Chalimoniuk i inni 2018)

Wstępna analiza artykułów (ich tytułów) pozwala wskazać bardziej szczegółowe
tematy zaprzątające opinię publiczną. W szczególności są to:
 Wymiar ekonomiczny i możliwości racjonalizowania wydatków na energię
(oszczędności)
 Raporty i badania na temat skali problemu ubóstwa energetycznego
 Analizy i odniesienia porównawcze krajowe, regionalne i światowe
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 Społeczny wymiar ubóstwa energetycznego i problemu zanieczyszczeń powietrza
(ruchy obywatelskie, inicjatywy oddolne itp.)
 Polityki publiczne i strategie działań (potrzeba ich tworzenia na poziomie
samorządu lokalnego, rządu oraz Unii Europejskiej)
 Bezpieczeństwo energetyczne kraju i polityka międzynarodowa
 Inne
Wstępna analiza tematyki poruszanej w analizowanych artykułach prasy codziennej,
przeprowadzona w porządku chronologicznym, pozwala na uporządkowanie jej
według następujących zakresów problemowych. Przed 2015 relacjonowano postanowienia szczytu klimatycznego i wyzwań przed jakimi staje Polska jako członek Unii
Europejskiej. Począwszy od 2015 problematyka energetyczno-klimatyczna zaczyna
gościć na łamach prasy codziennej w odniesieniu do zagadnień istotnych z perspektywy znacznej części społeczeństwa. Pojawia się wymiar ekonomiczny i możliwości
racjonalizowania wydatków na energię. Publikowane są artykuły dotyczące wymiany
oświetlenia (żarówek) na energooszczędne, termomodernizacji budynków (oszczędność ogrzewania) i bezpośrednio związane z tematyką ubóstwa energetycznego
np. artykuł pod tytułem „badanie: 6,5 mln Polaków dotkniętych ubóstwem energetycznym”. W 2016 roku poruszana tematyka nadal odnosi się do wymiaru
ekonomicznego, dynamicznych zmian – rewolucji na rynku energii. Istotnymi zagadnieniami są kwestię kosztów ogrzewania, ale także poprawy jakości powietrza
i obywatelskich ruchów postulujących konkretne rozwiązani w zakresie walki ze
smogiem. Skokowa różnica pod względem ilości artykułów przypada na rok 2017.
W tym też czasie znacznie poszerza się spektrum tematyczne publikacji obejmujące
takie kwestie jak: Alarmujące dane na temat zakresu ubóstwa energetycznego i problemów z ogrzewaniem wskazujące na fakt, że problem ten dotyczy znacznej części
społeczeństwa polskiego. Informacjo o tragicznym stanie „polskiego powietrza”.
Komentarze dotyczące działań rządu (Ministerstwa Energii) i jednostek samorządu
terytorialnego. Pojawiają się coraz liczniejsze odniesienia do wiedzy eksperckiej
w zakresie energetyki i ekologii. Wyraźnie rysuje się też konflikt na linii odmiennych
źródeł energii (opartych na węglu i przeciwstawianych im odnawialnych źródłach
energii). Pojawia się kwestia konkretnych strategii proekologicznych działań i sytuacji
najuboższych (refinansowanie czy dofinansowania poszczególnych rozwiązań).
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Wyraźnie zarysowuje się także tematyka polityczna i konkretne wymagania stawiane
Polsce przez Unię Europejską. (Chalimoniuk i inni 2018)
W pierwszym kwartale 2018 roku obecna już wcześniej tematyka ulega dalszemu
„doprecyzowaniu”. Pojawiają się coraz liczniejsze artykuły omawiające sytuację
energetyczną Polski w kontekście polityki ogólnoświatowej i bezpieczeństwa kraju
w perspektywie bezpieczeństwa energetycznego Unii Europejskiej. Zarysowują się też
istotne rozbieżności, z odmiennymi interesami poszczególnych państw, zwłaszcza
w perspektywie eksportu gazu, a nawet poszczególnych grup interesów. Tematyka
ekologiczna coraz wyraźniej splata się z tematyką o charakterze ekonomicznym
i politycznym. Debata publiczna w większym stopniu ogniskuje się wokół wyraźnie
dostrzegalnego braku jednoznacznej polityki krajowej i trudności w określeniu jasnej
wizji rozwoju energetyki polskiej i strategii przyjmowanych działań. Jednocześnie
krystalizuje się perspektywa polityki krajowej w zakresie poprawy jakości powietrza,
będąca bezpośrednią odpowiedzią na wymogi stawiane przez Unię Europejską,
w szczególności wynikające z niekorzystnych dla Polski rozstrzygnięć Trybunału
Sprawiedliwości UE.

PIERWSZE INSTRUMENTY POLITYKI PRZECIWDZIAŁAJĄCE UBÓSTWU
ENERGETYCZNEMU W POLSCE
Do niedawna kwestia ubóstwa energetycznego nie była ujęta w żadnym dokumencie
strategicznym, ani nie była przedmiotem polityki publicznej w Polsce. Istniały wprawdzie instrumenty pośrednio oddziałujące na doświadczanie ubóstwa energetycznego
jak na przykład: dodatek energetyczny, ryczałt na opał (jako część dodatku mieszkaniowego), zasiłki celowe z pomocy społecznej, mechanizm premii termomodernizacyjnej w ramach funduszu termomodernizacyjnego. Wprowadzone w kwietniu 2016
roku świadczenie rodzinne 500+ miało również pośredni wpływ na redukcję tego
zjawiska – szczególnie w gospodarstwach rodziców samotnie wychowujących dzieci
i w rodzinach wielodzietnych – redukcja o ok. 2–3 punkty procentowe z 17% (Owczarek, 2016b). Niemniej jednak żaden z nich nie był utworzony wprost z myślą
o redukcji ubóstwa energetycznego. Nawet dodatek energetyczny, który został wprowadzony został wprowadzony z dniem 1 stycznia 2014 roku na podstawie ustawy
z dnia 26 lipca 2013 r. o zmianie ustawy – Prawo energetyczne oraz niektórych innych
ustawach adresowany był do grupy wrażliwych energetycznie. Relacje między
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koncepcją gospodarstwa wrażliwego energetycznie i ubogiego energetycznie w dalszym ciągu nie są jasne. Badania Owczarka i Miazgi (2015) pokazały, że odsetek
ubóstwa energetycznego w grupie otrzymującej dodatek mieszkaniowy wynosi ledwie
6,9%, a sam dodatek mieszkaniowy (zatem instrument o szerszym podmiotowym
zasięgu dostępu niż dodatek energetyczny) trafia jedynie do 1,3% ubogich
energetycznie. Te szokujące wyniki pokazują, że instrument ten rozmija się z grupą
ubogich energetycznie i w żadnym stopniu nie może on stanowić instrumentu
podnoszenia zasobów finansowych tych gospodarstw domowych. Zasadniczej
weryfikacji zatem powinna być poddana definicja „odbiorcy wrażliwego” i określony
powinien być jego związek z definicją ubóstwa energetycznego (czy są to zjawiska
odrębne, pokrywające się do pewnego stopnia, wykluczające się?). W oparciu o to
uzgodnienie w drugim kroku należy przeprowadzić analizę efektywności tego
instrumentu w rozwiązywaniu problemu odbiorcy wrażliwego / ubóstwa energetycznego. W obecnym kształcie wydaje się jednak, że jest to instrument niewłaściwie
skalibrowany.
Pierwsze w Polsce programy wsparcia skierowane wprost do grupy ubogich energetycznie pojawiły się w 2017 i 2018 roku w ramach działań pod szyldem rządowego
programu "Czyste powietrze", należą do nich: zaostrzenie regulacji dotyczących
jakości paliw stałych, zaostrzenie regulacji dotyczących standardów kotłów na paliwa
stałe, program termomodernizacji domów jednorodzinnych, ulga w podatku dochodowym na przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnej. Kolejne programy
wsparcia są dyskutowane w centralnej administracji publicznej. Zanim przejdziemy
do przeglądu tych polityk warto zwrócić uwagę, że są one przede wszystkim podporządkowane celowi redukcji zanieczyszczenia powietrza, który został wprowadzony do
agendy rządowej na fali głośnej debaty publicznej na temat rażącego i długotrwałego
przekraczana norm jakości powietrza w Polsce (popularnie nazywanego smogiem),
które zostało nagłośnione przez liczne organizacje pozarządowe w tym przede
wszystkim przez liczne lokalne alarmy smogowe. Problem zanieczyszczenia powietrza
został również dostrzeżony przez Komisję Europejską, która w czerwcu 2016 roku
pozwała Polskę do Trybunału Sprawiedliwości UE w związku z przekroczeniem norm
zanieczyszczenia powietrza w blisko 35 strefach. Niekorzystny dla Polski wyrok
ogłoszony został 22 lutego 2018 r. i poskutkował złożeniem deklaracją polskiego rządu
w sprawie znacznej redukcji zanieczyszczeń w okresie najbliższych 5 lat. Smog jest
ściśle związany ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego (Owczarek 2017). Powiązania
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te polegają na tym, że nisko efektywne energetycznie budynki potrzebują więcej
paliwa do ogrzania – głównie jest to węgiel uzupełniany przez drewno. Często jednak
problem leży w tym, że ubogich energetycznie nie stać na zakup wystarczającej ilości
opału w związku z czym uzupełniają (lub nawet całkiem zastępują) pełnowartościowe
paliwo śmieciami lub np.: odpadami drzewnymi zebranymi w bezpośredniej okolicy
domostwa. Celem wymienionych powyżej polityk publicznych jest w tym kontekście
wyeliminowanie spalania śmieci i odpadów drzewnych (ograniczenie), a także
podniesienie efektywności energetycznej budynków w ten sposób, aby zużycie paliwa
było możliwie najmniejsze (co generowałoby mniejsze koszty i tym samym
zmniejszało skalę ubóstwa energetycznego) lub doprowadzało do sytuacji, w której
spalanie paliwa do ogrzewania miało charakter możliwie najmniej szkodliwy dla
środowiska (np.: poprzez podłączenie do sieci centralnego ogrzewania zasilanego
z elektrociepłowni używających zaawansowanych technologii pozwalających na znaczną redukcję szkodliwych substancji przy spalaniu węgla). W dużym stopniu zatem
walka z zanieczyszczeniem powietrza i ubóstwem energetycznym się pokrywa i może
być adresowana zintegrowanymi instrumentami polityki publicznej.

Uchwały antysmogowe
Mocą tzw. Ustawy Antysmogowej z 6 lipca 2015 (nowelizacja Prawa Ochrony
Środowiska) Rząd dał odpowiedzialnym za stan powietrza na swoim terenie
Marszałkom Województw narzędzie do podejmowania przez Sejmiki Wojewódzkie
Uchwał Antysmogowych. W ramach Uchwał, Sejmiki podejmują decyzje w zakresie
rodzaju i jakości paliw stałych dopuszczonych do stosowania, jak również określają
parametry techniczne lub parametry emisji urządzeń do spalania tychże paliw (kotły
CO, kominki, piece, ogrzewacze). Na dzień pisania Raportu Uchwały Antysmogowe
obowiązują w województwach: małopolskim, śląskim, opolskim, dolnośląskim,
łódzkim, mazowieckim, wielkopolskim, podkarpackim, zaś na Lubelszczyźnie
w Lubuskiem trwają prace nad stosownymi uchwałami. Wiekszości województw
ograniczyła się do jednej Uchwały Antysmogowej dla całego województwa, jednak
część jak chociażby Małopolska, Dolny Śląsk czy Wielkopolska mają aż trzy Uchwały –
o różnym stopniu ograniczeń. W zakresie paliw, najbardziej rygorystyczna wydaje się
Uchwała dla miasta Krakowa, która wprowadza zupełny zakaz stosowania paliw
stałych. Pozostałe Uchwały, zwykle zakazują stosowania mułu, flotokoncentratu
węglowego, węgla brunatnego i drewna o wilgotności powyżej 20%. W kwestii
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urządzeń grzewczych standardem jest 5 klasa wg. PN-EN 303–5:2012, w części
województw standard podniesiono jeszcze wyżej – do poziomu kotła ecodesign.
Dodatkowo część województw stosuje dodatkowe wymagania takie jak system
automatycznego podawania paliwa, czy zakaz stosowania rusztu awaryjnego.
Wszystkie

Uchwały

przewidują

okresy

przejściowe,

w

których

mieszkańcy

zobowiązani będą wymienić kotły na zgodne z Uchwałą w perspektywie około 10 lat.

Wykluczenie ze sprzedaży pieców niespełniających restrykcyjnych warunków
procesu spalania
Mocą Rozporządzenia Ministra Rozwoju i Finansów z 1 sierpnia 2017 r. w sprawie
wymagań dla kotłów na paliwo stałe2 ustalono szczegółowe wymagania (bardziej
restrykcyjne) dla wprowadzanych do obrotu i do użytkowania kotłów na paliwo stałe
o znamionowej mocy cieplnej nie większej niż 500 kW. Mają to być kotły co najmniej
piątej generacji. Dla kotłów wyprodukowanych, a niewprowadzonych do obrotu ani do
użytkowania przed dniem 1 października 2017 r. przepisy stosuje się od dnia 1 lipca
2018 r. Ministerstwo Rozwoju tłumaczyło, że ten okres przejściowy ma pozwolić na
sprzedaż i instalację kotłów, które zostały wyprodukowane jeszcze przed wejściem
w życie tej regulacji. Od lipca 2018 r. w Polsce nie będzie można zatem produkować
ani instalować pieców o niższej niż piąta klasie emisyjności. W kotłach nie będzie
można też instalować rusztów awaryjnych, które najczęściej służą do spalania
odpadów komunalnych. O wprowadzenie zakazu produkcji i stosowania mało
ekologicznych pieców grzewczych tzw. kopciuchów od lat postulowały środowiska
eksperckie i organizacje pozarządowe. Informowały one, że rocznie na 200 tys. sprzedawanych kotłów, blisko 3/4 to tanie urządzenia o niskich standardach emisyjnych.

Wprowadzenie norm jakościowych dla paliw stałych będących
w obrocie detalicznym
Nowelizacja ustawy o systemie monitorowania i kontrolowania jakości paliw oraz
cztery rozporządzenia wykonawcze zostały przyjęta przez rząd 6 marca 2018 r. w ramach realizacji rządowego programu „Czyste powietrze”. Ministerstwo Energii, które
było odpowiedzialne za przygotowanie zmian legislacyjnych.

2

http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/DocDetails.xsp?id=WDU20170001690
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Ustawa wprowadza nieistniejące do tej pory narzędzie, czyli świadectwo jakości węgla,
które klienci otrzymywać będą od przedsiębiorców sprzedających węgiel, dostając
w ten sposób informacje na temat parametrów jakościowych kupowanych paliw.
Zgodnie z wprowadzanymi zmianami, regulacje będą dotyczyły paliw stałych przeznaczonych do użycia w gospodarstwach domowych oraz instalacjach spalania o nominalnej mocy cieplnej mniejszej niż 1 megawat, czyli małych źródeł eksploatowanych
w sektorze bytowo-komunalnym, a nie w instalacjach przemysłowych. Muły węglowe,
flotokoncentraty, węgiel brunatny, ich mieszanki oraz paliwo powstałe z dowolnego
zmieszania paliw zawierające mniej niż 85% węgla kamiennego zostaną objęte
ustawowym zakazem sprzedaży do sektora komunalno-bytowego. Niedostosowanie
się przedsiębiorców do w/w przepisów skutkować może karami do 0,5 mln złotych lub
do 3 lat więzienia.

Rządowy Program Termomodernizacji
W lutym 2018 roku ogłoszony został Rządowy Program termomodernizacji, którego
szczegóły można było poznać w czerwcu 2018 r. Beneficjentami programu mogą być
osoby fizyczne, które mają prawo własności lub są współwłaścicielami budynku.
Program zakłada możliwość dofinansowania termomodernizacji budynków wraz z wymianą źródeł ogrzewania, które waha się od 40 do 90% kosztów inwestycji w zależności od dochodu na osobę w rodzinie przy założeniu maksymalnej kwoty dotacji
w wysokości 53 tys. zł. W przypadku istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych w ramach programu finansowana będzie m.in. wymiana źródeł ciepła starej
generacji opalanych węglem na: węzły cieplne, nowoczesne kotły na paliwo stałe
(węgiel lub biomasa), systemy ogrzewania elektrycznego, kotły gazowe kondensacyjne
i pompy ciepła. Dodatkowo zakres przedsięwzięcia może obejmować docieplenie
budynków i zastosowanie odnawialnych źródeł energii cieplnej i elektrycznej, tj.
kolektorów słonecznych i mikroinstalacji fotowoltaicznych. Natomiast w nowo
budowanych budynkach mieszkalnych dofinansowanie obejmie zakup i montaż:
węzłów cieplnych, kotłów na paliwo stałe, systemów ogrzewania elektrycznego, kotłów
gazowych kondensacyjnych czy pompy ciepła. Program będzie operowany przez
Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), 16
Wojewódzkich Funduszy Ochrony Środowiska (WFOŚiGW) oraz Bank Ochrony
Środowiska. Na działania Rządowego Programu Termomodernizacji przeznaczone
zostaną 103 mld zł w okresie 2018 – 2029 roku, z czego finansowanie w formie dotacji
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to 63,3 mld zł, a w formie pożyczek zwrotnych 39,7 mld zł. Ministerstwo Środowiska
zakłada, że w ramach programu zostanie poddanych termomodernizacji ponad 3 mln
domów.

Ulga w podatku na przeprowadzenie inwestycji termomodernizacyjnej
Planowane jest także wprowadzenie ulgi termomodernizacyjnej od podatku dochodowego sięgając po wzór ulgi remontowo-budowlanej funkcjonującej w Polsce w okresie
1996–2002.
Z ulgi termomodernizacyjnej skorzystać mają podatnicy o miesięcznych dochodach
powyżej 1600 zł (na osobę), czyli gospodarstwa zamożniejsze, którzy rozliczają się
według stawki 19% lub płacą podatek ryczałtem od przychodów ewidencjonowanych.
Wydatki „w zakresie termomodernizacji efektywnej, czyli potwierdzone audytami
energetycznymi”, będą mogły być w 20% odliczone od dochodu. Ulga termomodernizacyjna ma być rozłożona na 3 lata. W tym okresie można byłoby pomniejszyć
swój dochód o maksymalnie 53 tys. zł. Nowa ulga podatkowa ma zacząć obowiązywać
od 2019 r. (czyli w rozliczeniu od 2020 r.).

Komentarz do wprowadzanych polityk
Za zanieczyszczenie powietrza w Polsce w największym stopniu odpowiada spalanie
niskiej jakości paliw i odpadów komunalnych. Szacuje się, że Polacy spalają w kotłach
około 1 miliona ton rocznie – niemal co dziesiąta tona spalana w kotle przydomowym
to tona śmieci, głównie plastików, które poza pyłem emitują ogromną ilość trujących
związków, w tym także rakotwórcze benzo(a)pireny. Ponadto 80% węgla spalane jest
w kotłach pozaklasowych niespełniających w zasadzie żadnych norm emisji. Sytuację
potęguje niska efektywność energetyczna budynków oraz systemów grzewczych, które
wymuszają znacznie większe zużycie paliwa (w Polsce to głównie węgiel). W związku
z tym stanem rzeczy pożądane są ostatnie zmiany zaostrzające zarówno normy kotłów
jak i spalanych paliw. Wprowadzenie ich jednakże może wpłynąć znacząco na podniesienie kosztów ogrzewania w związku z koniecznością pokrycia wydatku na wymianę
kotła, a następnie na zakup odpowiedniej ilości paliwa wysokiej jakości. W konsekwencji możemy mieć do czynienia ze wzrostem skali ubóstwa energetycznego. Innym
zagrożeniem może być upowszechnienie się nielegalnych praktyk związanych z używaniem niskiej jakości kotłów i spalaniem niskiej jakości paliwa (lub wprost śmieci).
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Temu zjawisku ma przeciwdziałać rządowy program termomodernizacji: te gospodarstwa domowe, które doświadczałyby trudności związane ze wzrostem wydatków
w wyniku wprowadzonych zmian miałyby otrzymać wsparcie na pełną termomodernizację budynków. W efekcie zapotrzebowanie na energię spadłoby, jak również
emisja zanieczyszczeń zmniejszyłaby się. Należy jednak zwrócić w tym przypadku
uwagę na problem związany z okresem przejściowym polegającym na tym, że przepisy
dotyczące kotłów i paliw obowiązywać mają od 2018 roku, natomiast procesy
termomodernizacyjne są długotrwałe. Nawet przy założeniu, że zakładane 3 mln
domów objętych zostałoby inwestycją termomodernizacyjną jednocześnie (co nie jest
operacyjnie możliwe ze względu na ograniczenia w uruchomieniu środków i zaangażowaniu innych zasobów organizacyjnych do przeprowadzenia przedsięwzięcia), to
wytworzy się luka skutkująca skokowym wzrostem ubóstwa energetycznego. Należy
również postawić pytanie czy program wsparcia termomodernizacji – mimo że
angażuje znaczne środki – będzie wystarczający do zrekompensowania wzrostu
wydatków energetycznych w okresie przejściowym. Należy przeprowadzić stosowne
obliczenia w tym zakresie. Niemniej jednak – mimo trudności okresu przejściowego –
program termomodernizacji należy uznać za progresywny i odważny, co odpowiada
skali wyzwania z jakim mierzymy się w Polsce. ulga w podatku dochodowym
skierowana jest do osób zamożniejszych, w związku z tym będzie ona miała mniejszy
wpływ na zjawisko ubóstwa energetycznego. W proponowanym systemie nadal
brakuje szeregu działań, aby uznać przygotowane polityki publiczne za komplementarne. Brakuje następujących elementów:
 programów skierowanych do mieszkalnictwa komunalnego np.: w ramach programów rewitalizacji, programów regionalnych;
 programów skierowanych do mieszkalnictwa wielorodzinnego np.: w postaci
zmodyfikowanej premii termomodernizacyjnej;
 programów socjalnych nakierowanych na bieżące pokrywanie wydatków energetycznych w tych gospodarstwach, które oczekują na objęcie programem termomodernizacji (lub innym programem wsparcia) lub nie spełniają kryteriów
wsparcia publicznego (np.: w przypadku nieopłacanych inwestycji termomodernizacyjnych);
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 programów edukacyjnych i doradczych towarzyszących inwestycjom termomodernizacyjnym i programom socjalnym, które oddziaływałyby na sposoby użytkowania źródeł energii i podejmowanie decyzji o inwestycjach termomodernizacyjnych.
Propozycje rozwiązań przedstawione są w następnym rozdziale.

PROPOZYCJE ROZWIĄZAŃ PROBLEMU UBÓSTWA
ENERGETYCZNEGO W POLSCE
W tej części zaprezentowana jest propozycja zestawu instrumentów, które mają na
celu zmniejszenie skali ubóstwa energetycznego w Polsce. Propozycja – zgodnie
modelem polityki opartej o wiedzę – bazuje na przeprowadzonych dotychczas
badaniach, konceptualizacjach zjawiska ubóstwa energetycznego, a przede wszystkim
odpowiada na przyczyny jego występowania. Powinna być ona interpretowana i implementowana całościowo, ponieważ stosowanie tylko wybranych instrumentów
skutkować będzie fragmentarycznym i częściowym oddziaływaniem na to zjawisko.
Wskazać można na kolejność stosowania poszczególnych rozwiązań w pracy z ubogim
energetycznie gospodarstwem domowym zgodnie z zasadą od najpilniejszych do
trwałych. W pierwszej kolejności zapewniana powinna być doraźna pomoc finansowa
na pokrycie wydatków energetycznych, ponieważ „tu i teraz” dane gospodarstwo
doświadcza problemu i należy mu ulżyć. Nie jest to jednak rozwiązanie systemowe
i powinno być powiązane z innymi standardowymi instrumentami pomocy i reintegracji społecznej. Jednocześnie należy takie gospodarstwo wspierać w aspekcie postaw
i umiejętności w zakresie efektywnego użytkowania urządzeń pobierających energię.
Dla gospodarstw w najmniejszym stopniu doświadczających tego problemu ten zestaw
instrumentów mógłby być wystarczający. Zasadniczym jednak instrumentem jest
jednak inwestycja termomodernizacyjna, jeśli jest taka potrzebna, która w największym stopniu odpowiada za ubóstwo energetyczne. Jednocześnie jest ona najbardziej
kosztowna i najtrudniejsza do przeprowadzenia szczególnie dla grupy doświadczającej
zarówno ubóstwa energetycznego jak i dochodowego. Propozycje rozwiązań zostaną
zaprezentowane w kolejności skali zaangażowania środków publicznych i priorytetu
działań z publicznego punktu widzenia. Część rekomendacji w tym rozdziale znalazła
się już w publikacji „Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania
zjawisku ubóstwa energetycznego w Polsce” autorstwa Arkadiusza Węglarza,
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Grzegorza Kubalskiego i Dominika Owczarka wydanej przez Instytut na rzecz
Ekorozwoju w 2014 roku oraz w publikacji „Making enegy efficiency investments
available to the poor” autorstwa Clifforda Arona, Jacka Kostrzewy, Dominika
Owczarka i Elżbiety Świdrowskiej opracowanej dla Banku Światowego w 2013 roku.
W tym miejscu pozostawione zostały wyłącznie aktualne rekomendacje, a także
pojawiły się nowe rozwiązania oraz aktualizacje dotychczasowych propozycji.

Przyczyny techniczne
W zakresie rozwiązywania przyczyn technicznych ubóstwa energetycznego istnieją już
w zasadzie instrumenty, które potencjalnie mogły by być skuteczne, jeśli udałoby się
wyeliminować bariery dostępu dla opisywanej w tym opracowaniu grupy. Istniejące
programy zatem powinny zostać utrzymane, a proponowane tu rekomendacje
wskazują na modyfikacje tych instrumentów w taki sposób, aby były one dostępne
również dla ubogich energetycznie. W większości przypadków rekomendacje polegają
na wprowadzeniu dodatkowego trybu przeznaczania środków, które byłby skierowany
do tej grupy, równolegle z zachowaniem zasad przyznawania środków na dotychczasowych zasadach dla pozostałych grup beneficjentów.
Zarówno premia termomodernizacyjna jak również program Ryś oraz program
KAWKA są oceniane pozytywnie. Pierwsza z rekomendacji modyfikujących te instrumenty polegałaby na przesunięciu ich w hierarchii priorytetów politycznych i zapewnieniu nieprzerwanego oraz hojniejszego finansowania. Wymaga to decyzji
politycznej na poziomie centralnym i samorządowym, która polegałaby na uznaniu
problemu efektywności energetycznej i ubóstwa energetycznego za istotny problem
społeczny, ekonomiczny i środowiskowy (patrz uzasadnienie w pierwszej części tego
opracowania). Obecny model finansowania jest jedynie kroplą w morzu potrzeb i nie
stanowi skutecznej zachęty do podejmowania inwestycji tego rodzaju.
Zawieszenie obowiązku zaciągania kredytu
(premia termomodernizacyjna, Ryś, KAWKA)
Jednym z głównych barier w dostępie do programów Ryś, KAWKA, czy to premii
termomodernizacyjnej jest obowiązek zaciągnięcia kredytu na potrzeby inwestycji
w efektywność energetyczną. Rekomendacja modyfikacji obecnych mechanizmów
polegałaby zatem na zawieszeniu tego warunku. Rozwiązanie to generuje mniej
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kosztów operacyjnych (bez oprocentowania kredytu), a samo wsparcie mogłoby być
udzielenie

bezpośrednio

podmiotom

przeprowadzającym

termomodernizację

(wspólnotom mieszkaniowym, spółdzielniom mieszkaniowym, samorządom termomodernizującym zasób komunalny, osobom prywatnym). Mogłoby to być dobre
rozwiązanie do podmiotów, które w sensie psychologicznym dystansują się od rozwiązań wymagających zaciągnięcia zobowiązań finansowych (niechęć wobec kredytów).
Jest to opcja atrakcyjna dla podmiotów nie posiadających zdolności kredytowej, ale
które są w stanie uzbierać odpowiednią kwotę pokrywająca koszty remontu.
Wprawdzie to rozwiązanie czasochłonne, ale nominalnie tańsze, jeśli weźmiemy pod
uwagę tylko koszty inwestycyjne. Jego ograniczeniem jest zagrożenie, że wspólnoty /
spółdzielnie będą odraczać moment przeprowadzenia inwestycji do momentu
uzbierania kwoty potrzebnej do jej przeprowadzenia. Ponadto liczba składanych
wniosków o przyznanie dotacji mogłaby być trudna do uniesienia w kategoriach
finansowych dla budżetu państwa. Należałoby zatem wprowadzić ograniczenie tego
mechanizmu wyłącznie do najbiedniejszych podmiotów. W tym celu niezbędne byłoby
zdefiniowanie podmiotów uprawnionych np.: procent gospodarstw domowych
ubogich energetycznie / pobierających dodatek mieszkaniowy w danym budynku lub
liczba odmów w procedurze przydzielania kredytu. Innym ograniczeniem mogłoby być
zmniejszenie wysokości dotacji, jeśli inwestycja trwa dłużej niż zdefiniowany okres np.
trzy lata. Warto zastosować w tym przypadku również ograniczenie zabezpieczające
przed niepełną termomodernizacją, polegające na progresywnym przyznawaniu
premii w zależności od głębokości efektu energetycznego (do poziomu co najmniej
25% poprawy efektywności energetycznej budynku). Pewnym ryzykiem tego rozwiązania byłoby zmniejszenie bezpieczeństwa przeprowadzenia procedury w całości
i w ten sposób, aby miała ona kompleksowy charakter, niemniej jednak znacznie
wzrosłaby dostępność takich inwestycji. Warto w takiej sytuacji instrument ten połączyć ze wsparciem takich podmiotów ze strony lokalnych organizacji pozarządowych
lub przedstawicieli samorządu / ośrodków pomocy społecznej.
Gwarancje finansowe dla podmiotów nie posiadających zdolności kredytowej
(premia termomodernizacyjna, Ryś, KAWKA)
Innym sposobem na poradzenie sobie z problemem braku zdolności kredytowej jest
utworzenie państwowego systemu gwarancji kredytowych dla niezamożnych podmiotów (wspólnot mieszkaniowych, spółdzielni, indywidualnych właścicieli), które nie
mają zdolności kredytowej.
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Instytucją poręczającą mógłby być Bank Gospodarstwa Krajowego, a banki komercyjne podmiotami udzielającymi kredytu. Mechanizm gwarancji polegałby na tym, że
kiedy pojawiłby się problem spłaty raty kredytu przez kredytobiorcę, instytucja
gwarantująca pokrywałaby kwotę, której kredytobiorca nie jest w stanie wpłacić.
Pokrycie wartości niezapłaconej raty jednak nie musi oznaczać przerwania danej linii
kredytowej, można zastosować mechanizm pośredni. Pewnym rozwiązaniem jest
pokrycie kosztów przez instytucję gwarantującą tylko tej części, z którą aktualnie
kredytobiorca ma trudność. Może być to zatem niewielkie wsparcie w trudnych
finansowo momentach dla kredytobiorcy. Ponadto jeśli pojawiają się trudności ze
spłatą, kredytobiorca w porozumieniu z kredytodawcą mogą negocjować inny
harmonogram spłat nadrabiając zaległe wpłaty za okresy braku płynności finansowej.
Kolejnym rozwiązaniem jest zaprogramowanie relatywnie długiego i nierestrykcyjnego mechanizmu egzekwowania wpłat kredytowych np. trzy zawiadomienia, co najmniej jedna propozycja zmiany harmonogramu spłat kredytu, co najmniej jedno
spotkanie w banku w celu ustalenia planu spłat, etc. w ciągu ustalonego okresu (np.
90 dni). Z racji na różnorodność profili finansowych małych wspólnot banki powinny
oferować różnorodne produkty kredytowe, które dopasowane będą do ich możliwości
i potrzeb. Tę elastyczność zapewni oddanie wolnej ręki tym podmiotom w kształtowaniu produktów.
Gwarancje tego rodzaju można wprowadzić jako modyfikacja zasad działania
Funduszu Termomodernizacji i Remontów. Innym rozwiązaniem jest wpisanie tego
instrumentu w program Funduszu Poręczeń Kredytowych, który obecnie skierowany
jest do małych i średnich przedsiębiorstw. Program ten oferuje gwarancje do 20 mln
złotych, co jest kwotą zupełnie wystarczającą na potrzeby termomodernizacji
budynków małych wspólnot mieszkaniowych. Środki przekazane na gwarancje można
rozpatrywać w perspektywie mechanizmu pomocy publicznej „de minimis”.
Takie rozwiązanie właściwe likwiduje ryzyko niewypłacalności i bankructwa kredytobiorcy. Zaciągnięta kwota kredytu zatem ostatecznie – w planowanym lub zmienionym harmonogramie – trafia do kredytodawcy. Ponadto często koszt inwestycji
termomodernizacjyjnych nie jest bardzo wysoki. W konsekwencji również i przejście
przez proces spłaty kredytu z punktu widzenia banków może być postrzegany jako
łatwiejszy. Korzyści po stronie kredytobiorcy są dość oczywiste – rozwiązanie to
pozwala na przeprowadzenie inwestycji i podniesienie efektywności energetycznej
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budynku oraz skorzystanie z dotacji (a także dopłat dla gospodarstw domowych
ubogich energetycznie, jeśli mechanizm premii termomodernizacyjnej zostałby
zmodyfikowany w sposób rekomendowany w tej ekspertyzie).
Pokrycie wkładu własnego ze środków publicznych
(premia termomodernizacyjna, Ryś, KAWKA)
Warunkiem skorzystania z premii termomodernizacyjnej, programu Ryś i KAWKA
jest posiadanie wkładu własnego do inwestycji. W przypadku podmiotów mających
z tym problem można tę kwestię rozwiązać dwojako:
1) pokryć wkład własny ze środków publicznych (choć jest to rozwiązanie znacząco
zwiększające wydatki publiczne) tak, aby niezamożne wspólnoty mogły uzyskać
zdolność kredytową (skredytowanie wkładu własnego ze środków publicznych);
2) lub przekazać w zastaw bankowi wkład własny pochodzący ze środków publicznych,
który może być wykorzystany przez bank wyłącznie w sytuacji opóźnień w spłacie
kredytu – w zamian bank pokrywa 100% wartości inwestycji. To drugie rozwiązanie
jest bardziej złożone i wymaga większych formalności, jednakże jest bezpieczniejsze
i może gwarantować wysoki poziom zwrotu środków publicznych, jak miało to miejsce
w podobnych programach na Węgrzech czy w Rumunii.
Motywacją

do

wprowadzenia

tego

instrumentu

jest

rozwiązanie

problemu

niekorzystania z mechanizmu premii termomodernizacyjnej przez podmioty, które nie
posiadają odpowiedniej zdolności kredytowej. Instrument ten dedykowany byłby
wyłącznie tym podmiotom. Przy prowadzeniu tego rozwiązania w życie niezbędne
byłoby precyzyjne określenie kryteriów podmiotów (wspólnot / spółdzielni / budynków jednorodzinnych zamieszkiwanych przez ubogie energetycznie gospodarstwa
domowe), które kwalifikowałyby się do jego zastosowania np.: dwukrotna odmowa
udzielenia kredytu na cele termomodernizacyjne przy wykorzystaniu mechanizmu
premii termomodernizacyjnej. W pierwszym przypadku rozwiązanie polega na
przydzieleniu dodatkowej dotacji na pokrycie wkładu własnego. Byłaby to dodatkowa
kwota oprócz premii termomodernizacyjnej kierowana do najuboższych wspólnot,
które nie mają innego sposobu przeprowadzenia inwestycji termomodernizacyjnej.
W drugim przypadku Bank Gospodarstwa Krajowego (lub inny podmiot publiczny)
w momencie zaciągania kredytu przez daną wspólnotę przekazywałby wkład własny
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bankowi, który z kolei finansuje inwestycję termomodernizacyjną w 100%. Całość
kredytu wraz z odsetkami i wniesionym wkładem własnym przez BGK (pomniejszone
o wartość dotacji) musiałaby być pokryta przez podmiot zaciągający kredyt.
Ostatecznie zatem wkład własny pokrywany ze środków publicznych byłby zwracany
przez ten podmiot. Natomiast zwrot ten rozłożony byłby na czas trwania kredytu oraz
zlikwidowana byłaby bariera związana z koniecznością uzbierania wkładu własnego.
Pewnym ryzykiem tego rozwiązania są trudności z pokrywaniem rat kredytowych
przez ubogie podmioty. Jednakże alternatywą jest nieprzeprowadzenie termomodernizacji w tych budynkach w ogóle i utrzymywanie dotychczasowego poziomu ubóstwa
energetycznego lub nawet jego powiększanie się w deteriorujących się budynkach.
Zwiększenie wysokości premii termomodernizacyjnej w przypadku budynków zamieszkiwanych
przez gospodarstwa ubogie energetycznie
Rekomendowana modyfikacja mechanizmu przydzielania premii termomodernizacyjnej polega na zwiększeniu wysokości tej premii w budynku wielorodzinnym o wartość kosztów inwestycji termomodernizacyjnej ponoszonych przez gospodarstwa
ubogie energetycznie. Warunki obliczania wysokości premii dla pozostałych
gospodarstw pozostałoby jak dotychczas. Wysokość tej kwoty (wydatek inwestycyjny
na cele termomodernizacji pomniejszony o oszczędności na pokrycie kosztów ogrzewania) można skalkulować na podstawie przeprowadzonego (obowiązkowego) audytu
energetycznego. Wysokość dodatkowej premii obliczana byłaby proporcjonalnie do
liczby gospodarstw domowych ubogich energetycznie w aplikującej wspólnocie/spółdzielni mieszkaniowej. W ten sposób inwestycja nie podnosi wydatków na cele
mieszkaniowe gospodarstw ubogich energetycznie, zwiększa natomiast poziom ich
komfortu energetycznego wyprowadzając znaczącą część z nich poza ubóstwo
energetyczne. Co więcej, pokrycie tych kosztów inwestycyjnych będzie silnym
argumentem w momencie podejmowania decyzji podczas głosowania wspólnoty
mieszkaniowej za realizacją inwestycji termomodernizacyjnej z wykorzystaniem
mechanizmu premii termomodernizacyjnej. Jednocześnie zidentyfikowanie gospodarstw ubogich energetycznie we wspólnocie aplikującej o premię termomodernizacyjną będzie w interesie tej wspólnoty, a w kategoriach społecznych –
gospodarstwa wykluczone społecznie staną się „pożądane społecznie”.
Instrument ten znajdzie swoje największe zastosowanie w przypadku wspólnot
mieszkaniowych składających się z gospodarstw mieszanych (spełniających i nie
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spełniających kryterium ubóstwa energetycznego), w tym także wspólnot z mieszaną
własnością mieszkań: prywatnych i komunalnych. Do pewnego stopnia będzie on
stosowany również w spółdzielniach mieszkaniowych – tych nielicznych, które jeszcze
nie przeprowadziły termomodernizacji. Zaletą tego rozwiązania jest fakt istnienia
sprawnego mechanizmu wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych. Warunkiem
wprowadzenia rekomendacji jest dokonanie jego modyfikacji w celu dotarcia do
specyficznej i najbardziej potrzebującej grupy odbiorców. Zachowane mogą być także
dotychczasowe procedury przyznawania premii prowadzone przez bankowych
operatorów mechanizmu uzupełnione o dostarczenie zaświadczenia o spełnianiu
kryteriów przynależności do grupy ubogiej energetycznie (jeden dodatkowy formularz
lub rozszerzenie dotychczasowych formularzy). Dzięki temu wprowadzona modyfikacja przyznawania premii nie zmieni dotychczasowej procedury aplikacyjnej i nie
zwiększy znacząco obciążenia biurokratycznego tego procesu. Ten zabieg z kolei
sprawia, że zmniejsza się wysokość zaciąganej kwoty kredytu przez całą wspólnotę,
a więc na tym rozwiązaniu skorzystają finansowo również gospodarstwa domowe nie
spełniające kryterium ubóstwa energetycznego w danej wspólnocie/spółdzielni.
W konsekwencji w globalnym rozrachunku z perspektywy banków zaangażowanych
w operowanie premii termomodernizacyjnej zmniejszenie wartości kredytów zmniejsza również ryzyko nieterminowych spłat lub braku spłat, które najczęściej generowane są przez gospodarstwa niezamożne. Co więcej, możliwe będzie zwiększenie
liczby udzielanych kredytów dzięki dotarciu do nowych – dotychczas niedostępnych –
klientów produktu kredytowego.
Dzięki zastosowaniu tego mechanizmu może pojawić się pozytywne zjawisko odwracania stygmatu ubóstwa energetycznego polegające na tym, że obecność tej grupy
odbiorców w danej wspólnocie/spółdzielni mieszkaniowej wiązać się będzie z realną
korzyścią ekonomiczną. Dzięki takiemu mechanizmowi oprócz efektu technicznego
osiągany będzie jednocześnie efekt społeczny.
Rozważyć należy kwestię obliczania dodatkowej premii termomodernizacyjnej w przypadku sprzedaży mieszkania przez właściciela ubogiego energetycznie właścicielowi
nie spełniającemu tego kryterium.
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System grantowy na cele poprawy efektywności energetycznej budynków zamieszkiwanych
przez gospodarstwa domowe ubogie energetycznie
Równoległym mechanizmem do obecnie obowiązujących: premii termo modernizacyjnej, programu Ryś i programu KAWKA mógłby być system oparty nie tyle o dotację
(dopłatę do kredytu), ale grant na przeprowadzenie termomodernizacji w budynkach
zamieszkiwanych przez gospodarstwa ubogie energetycznie. W założeniu powinien
być to program skierowany do gmin dysponujących zasobem komunalnym. Można go
jednak otworzyć również na podmioty prywatne. Z punktu widzenia gmin główną
barierą dla inwestycji termomodernizacyjnych jest brak zasobów finansowych oraz
osiąganie limitów zadłużenia, co uniemożliwia korzystanie z instrumentów opartych
o kredyt. Operatorem takiego systemu grantowego dla gmin mógłby być NFOŚiGW
lub Wojewódzkie Fundusze OŚiGW. Instrument ten może być zasilany środkami
pochodzącymi z Regionalnych Programów Operacyjnych przewidzianych w programowaniu środków europejskich na lata 2014-2020 lub krajowych środków
publicznych.
Główna idea tego instrumentu polega na przekazaniu wsparcia finansowego w formie
grantu zarządcom mienia komunalnego, czyli samorządom terytorialnym, na
podłączenie budynków do miejskiej sieci cieplnej i elektroenergetycznej, jak również
na realizację głębokiej termomodernizacji. Jednostka samorządu terytorialnego
byłaby podmiotem aplikującym o grant, który pokrywałby część kosztów inwestycyjnych (do ustalenia w zależności od dostępnych środków). Pozostała część musiałaby
pochodzić ze środków własnych danej jednostki samorządowej lub kredytu
zaciągniętego przez dany samorząd na ten cel.
Efektem działania tego narzędzia będzie szybszy przebieg termomodernizacji i podłączeń do sieci centralnego ogrzewania budynków komunalnych, co w efekcie zmniejszy
koszty ponoszone na energię. Ma to szczególne znaczenie w obecnej sytuacji, w której
często opłaty za mieszkanie nie pokrywają rzeczywistych kosztów ogrzewania. Pozwoli
to na lepsze bilansowanie finansów samorządów w dłuższej perspektywie. Co najważniejsze jednak, znacząco podniesie się komfort termiczny i energetyczny mieszkań
komunalnych i tym samym zmniejszy się zasięg ubóstwa energetycznego w tym typie
budownictwa.
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Rozwijając ten mechanizm rekomenduje się również wykorzystanie oszczędności
samorządów na wydatkach energetycznych po przeprowadzeniu termomodernizacji
na finansowanie inwestycji termomodernizacyjnych w kolejnych budynkach komunalnych zarządzanych przez daną JST. Można zastosować w tym przypadku instrument
funduszu rewolwingowego lub instrument prostszy polegający na wprowadzeniu
zapisu w umowie grantowej, że dotacja ma charakter bezzwrotny, jeśli oszczędności
z wydatków energetycznych przeznaczone zostaną na kolejną inwestycję podnoszącą
efektywność energetyczną mieszkań komunalnych. Pierwsze z rozwiązań jest bardziej
złożone w kategoriach prawnych, ale jest bardziej elastyczne. Dzięki temu mechanizmowi pierwotne środki finansowe pochodzące z grantu będą mogły być
wykorzystywane wielokrotnie do momentu zminimalizowania problemu niskiej
efektywności energetycznej budynków komunalnych i znacznego ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego w tym typie zabudowy. Uruchomienie takiego mechanizmu jednak wymagałoby opracowania procedury obliczania oszczędności i przekazywania ich na cele termomodernizacyjne. Drugie rozwiązanie, mimo że prostsze, daje
gwarancję tylko jednorazowego reinwestowania oszczędzonych środków.
Przy wyborze wykonawców przedsięwzięć termomodernizacyjnych można zastosować
klauzule społeczne w zamówieniach publicznych, które pozwolą wykonywać prace
podmiotom zatrudniających osoby wykluczone. W ten sposób jednocześnie adresowany będzie problem ubóstwa energetycznego i wykluczenia społecznego, które
w wielu przypadkach się pokrywają.
Dzięki temu instrumentowi możliwe byłoby uruchomienie inwestycji podnoszących
efektywność energetyczną mieszkań komunalnych na dużą skalę, co do tej pory nie
było możliwe ze względu na brak instrumentu dedykowanego tej grupie odbiorców
(premia termomodernizacyjna nie była używana ze względu na konieczność
zaciągania kredytu, który zwiększał dług publiczny samorządów osiągający obecnie
maksymalny próg lub zbliżający się do progu) oraz niską priorytetowość tego rodzaju
inwestycji dla samorządów. Zaletą jest również łatwość przeprowadzenia procedury,
która dotyczy wielu budynków jednocześnie ze względu na duże możliwości
operacyjne właściciela, którym jest samorząd terytorialny. W efekcie obserwowalibyśmy wyraźne ograniczenie skali ubóstwa energetycznego w miastach, ponieważ
mieszkania komunalne należą do budynków wielorodzinnych o najniższym standardzie energetycznym w Polsce. Ograniczeniem natomiast tego instrumentu jest jego
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kosztochłonność w momencie dokonywania inwestycji, która jednak będzie miała
szybki zwrot w postaci oszczędności i w konsekwencji poprawi bilansowanie budżetów
samorządów.

Przyczyny ekonomiczne
W części poświęconej przeglądowi obecnych instrumentów polityk publicznych
mających potencjalny wpływ na zmniejszanie skali ubóstwa energetycznego
sformułowany został wniosek o braku właściwego instrumentu wsparcia dla tej grupy.
Świadczenie wychowawcze 500+ wprawdzie będzie miało odczuwalnie pozytywny
wpływ w tym obszarze, jednak nie jest to instrument adresowany temu problemowi.
Co więcej większość ubogich energetycznie gospodarstw domowych nie będzie nim
objęta. W założeniu najbardziej zbliżony instrument dodatku energetycznego rozmija
się niemal zupełnie z grupą ubogich energetycznie. Zasadniczą kwestią jest tu zatem
rozważenie jak mają się do siebie odbiorcy wrażliwi i ubodzy energetycznie oraz jakie
instrumenty powinny być do nich skierowane (inne, te same?). Zasiłki celowe z systemu pomocy społecznej natomiast są na tyle niespecyficznym instrumentem, że nie
mogą stanowić głównego narzędzia do walki z ubóstwem energetycznym. Potrzebny
jest zatem nowy instrument wsparcia finansowego skierowany do tej grupy.
Zasiłek energetyczny
Badania Owczarka i Miazgi (2015) pokazały, że ubóstwo energetyczne pokrywa się
jedynie w 33% procentach z ubóstwem dochodowym (chodzi o linię ubóstwa
relatywnego obliczanej jako 60% mediany dochodów w populacji). Można założyć, że
bieżącego wsparcia w postaci transferów finansowych w celu zaspokojenia aktualnych
potrzeb potrzebuje wyłącznie grupa, która doświadcza dwóch rodzajów ubóstwa.
Wprawdzie pozostałe gospodarstwa ubogie energetycznie również doświadczają
trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych za rozsądną cenę, jednakże
ta deprywacja nie jest tak głęboka i nie wiąże się z popadnięciem w ubóstwo
dochodowe. Przy takiej interpretacji bezpośrednie wsparcie finansowe mogłoby mieć
dużo mniejszy zakres podmiotowy, byłoby bardziej skoncentrowane i przez to
skuteczniejsze. Jak jednak miałby wyglądać taki instrument? Skoro mówimy o grupie
ubogiej dochodowo, która w znacznym stopniu jest uprawniona do korzystania ze
świadczeń socjalnych z systemu pomocy społecznej, to taki instrument – zasiłek
energetyczny – mógłby przyjąć postać świadczenia dystrybuowanego przez ośrodki
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pomocy społecznej. Tym samym utrzymana byłaby zasada sprawiedliwości społecznej
polegająca na tym, że wsparcie socjalne udzielane jest potrzebującym (ubogim
dochodowo), a nie gospodarstwom domowym o średnich lub wysokich dochodach.
Zasiłek energetyczny mógłby być finansowany z kilku źródeł:
 Skoro dodatek energetyczny nie spełnia swojej roli, mógłby być całkowicie
zlikwidowany, a środki zarezerwowane na ten cel przekazane na finansowanie
zasiłku energetycznego. Łącznie byłaby to kwota co najmniej 18 mln zł (wartość
dla 2015 roku), a jeśli dodatek energetyczny przyznawany był – zgodnie z regulacjami – wszystkim uprawnionym do otrzymywania dodatku mieszkaniowego, to
wynosiłaby ponad 70 mln zł (szacowanie w oparciu o ok. czterokrotną różnicę
między liczbą przyznanych dodatków mieszkaniowych i energetycznych). Warto
też zwrócić uwagę, że sam dodatek mieszkaniowy trafia znacznie mniejszej liczby
gospodarstw domowych niż wynika to z kryteriów jego przyznawania. Potencjalnie zatem na ten instrument powinny być zarezerwowane nawet większe środki.
 Instrument w postaci ryczałtu na opał pełni funkcję wsparcia finansowego
gospodarstw domowych bez centralnego ogrzewania, ciepłej wody lub gazu, czyli
grupy która definicyjnie doświadcza problemów z zaspokojeniem swoich potrzeb
energetycznych. Wiemy, że dodatek mieszkaniowy, którego ryczałt na opał jest
częścią, nie trafia do grupy ubogich energetycznie (Owczarek, Miazga 2015).
Środki również z tego instrumentu mogłyby zasilić pulę na potrzeby zasiłku
energetycznego. Jak wcześniej zostało to przytoczone, dokłada wartość wydatków
na ten cel nie jest zbierana w statystykach publicznych. Natomiast łączna wartość
dodatków mieszkaniowych, których ryczałt na opał jest częścią wyniosła ok. 971
mln zł w 2014 roku.
 Trzecim źródłem są te zasiłki celowe, które dedykowane są na pokrycie kosztów
opału, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu. Niestety obecnie dokładne
określenie wysokości środków przeznaczanych na ten cel jest niemożliwe.
Wiadomo natomiast, że w 2015 roku w ramach kategorii „inne zasiłki celowe
i w naturze” rozdysponowano 719,1 mln zł.
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Takie rozwiązanie polegałoby wyłącznie na przesunięciu już istniejących środków
w obecnie funkcjonujących mechanizmach na nowy cel. Potrzebna byłaby zatem decyzja polityczna, która konstytuowałaby nowy instrument.
Przyjmując konserwatywne założenie w oparciu o przytoczone dane, że w ramach
zasiłku energetycznego zarezerwowana byłaby kwota 200 mln zł, można dokonać obliczeń wartości przyznawanego wsparcia finansowego. Gospodarstw domowych spełniających przyjmowane tu założenia, czyli jednocześnie ubogich energetycznie i dochodowo w 2013 roku było w Polsce ok. 720 tys. (ok. 2,15 mln osób). Przy założeniu,
że wszystkie te gospodarstwa domowe ubiegać się będą o przyznanie zasiłku
energetycznego i otrzymywać go będą przez wszystkie miesiące w roku, to jego średnia
wartość wynosić będzie ok. 23 zł miesięcznie na każde gospodarstwo domowe
(transfer w wysokości 276 zł w skali roku). Jeśli przyjęlibyśmy jednak, że
dysponujemy kwotą 300 mln zł, wartości te wyglądałyby jeszcze korzystniej: ok.
34 zł/mc (416 zł w skali roku). Jeśli wzięlibyśmy pod uwagę fakt, że wsparcie
finansowe mogłoby być jedynie okresowe np.: w sezonie grzewczym lub tylko na
krótki czas w związku z doświadczaniem jedynie czasowych / jednorazowych trudności z pokryciem rachunków, to podane średnie wartości mogłyby być jeszcze wyższe.
W porównaniu ze wsparciem w ramach dodatku energetycznego, który waha się
między 11,29 zł/mc a 18,81 zł/mc w zależności od liczebności gospodarstwa domowego podane oszacowane wartości są odczuwalnie większe. Tym samym skuteczniej,
a jednocześnie bardziej trafnie (ze względu na skierowanie środków do grupy rzeczywiście potrzebującej) są w stanie ulżyć w bieżących problemach w pokrywaniu finansowych zobowiązań dotyczących rachunków za energię.
Kolejnym krokiem w konstruowaniu tego narzędzia jest ustanowienie kryteriów jego
przyznawania. Mogłyby one wyglądać podobnie do kryteriów składających się na
definicję Wysokie Koszty Niski Dochód stosowaną przy statystycznym szacowaniu
skali zjawiska. Beneficjent zasiłku energetycznego musiałby spełniać oba poniższe
warunki:

34

Pracownia Badań Społecznych SGGW
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

 Warunek niskiego dochodu:
Dochód na osobę w rodzinie poniżej kwoty wyznaczanej przez sumę:
Kwoty progu dochodowego przypadającego na osobę uprawniającego do otrzymywania świadczeń socjalnych (obecnie 634 zł dla osoby samotnie gospodarującej lub
514 zł dla osoby w rodzinie)
Kwoty średnich wydatków miesięcznych na energię z ostatnich trzech miesięcy
(z uwzględnieniem wszystkich wydatków na ogrzanie mieszkania i elektryczność,
z wyłączeniem paliw na potrzeby transportu). Wartość ta weryfikowana byłaby
w oparciu o dostarczone rachunki (opłacone i nieopłacone).

 Warunek w ysok ich wydatków energetycznych:
Wydatki na cele energetyczne w takim gospodarstwie domowym musiałyby znajdować
się powyżej wyznaczonych wartości obliczanych w odniesieniu do wielkości gospodarstwa domowego w oparciu o modelowe wydatki energetyczne. Progi te (kwoty)
byłyby zatwierdzane i ogłaszane corocznie przez właściwego ministra (minister energii
lub minister ds. polityki społecznej). Przykładem takich progów są wartości obliczone
w oparciu o bazę danych z Badania budżetów gospodarstw domowych z 2013 roku
stosowane przy kalkulacji skali ubóstwa energetycznego. Wartości podane w kolumnie
stanowią medianę modelowych wydatków energetycznych dla tego roku i powinny być
bieżąco uaktualniane (dla uproszczenia wartości te mogą być zaokrąglone).
TABELA 1
Liczba osób w gospodarstwie domowym
1
2
3
4
5 i więcej

Miesięczne wydatki energetyczne (zł)
220,59
230,35
235,16
273,27
435,91

Spełnienie tych dwóch kryteriów przez dane gospodarstwo domowe kwalifikowałoby
do otrzymywania zasiłku energetycznego.
Wysokość świadczenia w takim rozwiązaniu miałaby charakter elastyczny i uzależniona byłaby od różnicy między uśrednionymi miesięcznymi wydatkami energetycz-
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nymi z ostatnich trzech miesięcy i mediany modelowych wydatków przypadających na
dane gospodarstwo domowe w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym.
Zaletą takiego rozwiązania byłoby oparcie się na istniejących instytucjach i mechanizmach wsparcia (ośrodki pomocy społecznej i pracownicy socjalni), zatem nie ma
potrzeby powoływania nowych podmiotów. Ponadto pracownicy socjalni dzięki
rozpoznaniu potrzeb w społeczności lokalnej byliby w stanie najtrafniej oceniać
gospodarstwa domowe w największym stopniu wymagające wsparcia. Mogliby oni
także w sposób kompleksowy świadczyć usługi związane z doradztwem w zakresie
zarządzania budżetem gospodarstwa domowego z uwzględnieniem oszczędności
energii (co zresztą już ma miejsce np.: w ramach kontraktów socjalnych, w centrach
i klubach integracji społecznej). Lokalne operowanie zasiłku pozwoliłoby na wysoki
poziom trafności w dotarciu do potrzebujących, ale również miałoby charakter
więziotwórczy, rozwijający lokalny kapitał społeczny. Co więcej finansowanie zasiłku
energetycznego odbywałoby się w ramach aktualnych funduszy i nie generowałoby
dodatkowych wydatków ze środków publicznych ponad już istniejące. Kolejną zaletą
tego rozwiązania jest jego prostota: opiera się na istniejących progach dochodowych,
weryfikowalnych w łatwy sposób wydatkach na energię (w oparciu o przedstawione
rachunki). Dodatkowe zadanie jakie wiązałoby się z wprowadzeniem tego instrumentu
byłoby oszacowywanie progów wydatków energetycznych dla poszczególnych typów
gospodarstw domowych, co jednak wykonywane byłoby na poziomie centralnym
jednorazowo w ciągu roku. Zaletą takiego opracowania byłaby także jego wartość
poznawcza, ponieważ stanowi ono część modelu stosowanego do obliczania skali
zjawiska ubóstwa energetycznego zgodnie z definicją Low Income High Costs (LIHC),
która mogłaby stanowić jednocześnie wskaźnik skuteczności tego instrumentu.
Ponadto zasiłek energetyczny realizowałby zasadę sprawiedliwości społecznej
polegający na wspieraniu wyłącznie gospodarstw w największym stopniu doświadczających trudności z zaspokojeniem swoich podstawowych potrzeb energetycznych.
Zasiłek energetyczny byłby jedynym instrumentem bezpośredniego wsparcia
finansowego gospodarstw ubogich energetycznie doświadczających w najwyższym
stopniu problemów z pokryciem bieżących wydatków energetycznych. Powinien on
trafiać do potrzebujących w pierwszej kolejności – spośród innych instrumentów
wsparcia – w celu szybkiego ulżenia trudnościom „tu i teraz”. Należy jednak
podkreślić, że stosowanie go nie rozwiązuje problemu ubóstwa energetycznego,
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a jedynie niweluje go czasowo. Podniesienie przychodów gospodarstwa domowego
powinno być adresowane zestawem innych narzędzi systemu aktywizacji i integracji
społecznej (usługi pomocy społecznej i usługi rynku pracy) w celu trwałego wydobycia
danego gospodarstwa domowego z ubóstwa dochodowego. Jednocześnie jeśli stan
techniczny zamieszkiwanego budynku danego gospodarstwa domowego wskazuje na
jego niską efektywność energetyczną, w drugiej kolejności proponowane powinny być
mechanizmy wsparcia inwestycji podnoszącej efektywność energetyczną budynku,
które zostały opisane we wcześniejszym punkcie (adekwatnie do potrzeb i możliwości
finansowych tego gospodarstwa).
Spłaty zaległych rachunków – programy przedsiębiorstw energetycznych
W przypadku gospodarstw domowych, które doświadczają trudności z pokrywaniem
wydatków na cele energetyczne od dłuższego czasu, mamy do czynienia z powstawaniem zaległości płatniczych i powstawaniem zadłużenia. Może to skutkować w dłuższej
perspektywie zagrożeniem odłączenia od źródła zasilania. Wychodząc naprzeciw temu
problemowi (jak również innym problemom) powstała kategoria odbiorcy wrażliwego
energii elektrycznej oraz odbiorcy wrażliwego paliw gazowych zapisana pierwotnie
w Dyrektywie elektroenergetycznej 2009/72/WE i Dyrektywie gazowej 2009/73/WE,
które następnie zostały transponowane do polskiego prawodawstwa w postaci Prawa
energetycznego. Ustawa ta wprowadza dodatek energetyczny oraz przypisuje ryczałt
na opał jako instrument rozwiązywania problemów odbiorców wrażliwych gazu.
Ponadto wprowadzony jest instrument instalacji liczników przedpłatowych jeśli
w ciągu ostatnich 12 miesięcy odbiorca dwukrotnie spóźnił się uiszczeniem opłaty.
Jeśli odbiorca odmówi zainstalowania urządzenia, przedsiębiorstwo energetyczne
może wstrzymać dostarczanie energii elektrycznej lub rozwiązać umowę sprzedaży
energii. Takie rozwiązanie wydaje się dość restrykcyjne w odniesieniu do gospodarstw
ubogich energetycznie. Obecnie przedsiębiorstwa energetyczne stosują rozwiązania
polegające na rozłożeniu zadłużenia na raty, co jest pewnym kompromisowym
rozwiązaniem. Zależy ono jednak od polityki prywatnych podmiotów stąd nie zostanie
ujęte w tym opracowaniu, które dedykowane jest instrumentom polityk publicznych.
Niemniej

jednak

jest

to

jeden

z

instrumentów

rozwiązywania

problemu

bezpośredniego pokrywania kosztów energii, z którymi mierzą się gospodarstwa
ubogie energetycznie.
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Przyczyny związane z użytkowaniem energii
Podobnie jak w części przeglądowej kwestia przyczyn ubóstwa energetycznego
związanych ze sposobem użytkowania energii zostanie w tym miejscu jedynie
zamarkowana. Z ponownym zastrzeżeniem jednak, że nie jest to ona mniej istotna od
typów polityk publicznych oddziałujących na pozostałe dwie grupy przyczyn tego
zjawiska, a jedynie niezwykle obszerna i wymagająca oddzielnego opracowania.
W tym miejscu wskazane zostaną kierunki działań, które warto opracować i przekształcić w instrumenty polityk publicznych.
Postawy wobec efektywnego wykorzystania energii należałoby kształtować już w systemie edukacji publicznej i niepublicznej w postaci dedykowanych temu zagadnieniu
lekcji. Kwestia ubóstwa energetycznego nie tyle mogłaby być przedmiotem oddzielnych zajęć, co raczej wskazywana jako zagrożenie związane z niewłaściwym użytkowaniem źródeł energii. Kursy takie mogłyby być prowadzone w połączeniu z innymi
zagadnieniami dotyczącymi szeroko rozumianych postaw proekologicznych i koncentrować się na oszczędzaniu energii użytkowanej w miejscu zamieszkania (i nie tylko).
Lekcje powinny zawierać konkretne wskazówki oszczędzania energii i sposobów na
niski pobór energii np.: zakręcanie kaloryferów w trakcie wietrzenia, gaszenie światła
w nieużywanych pomieszczeniach, gotowanie pod przykrywką i wyłączanie kuchenki
elektrycznej przed skończeniem gotowania, wyłączenia urządzeń z trybu czuwania,
stosowanie żarówek energooszczędnych i LEDowych, czy urządzeń o wysokiej klasie
energetycznej, ale także promocja budownictwa nisko energetycznego / pasywnego /
plus energetycznego oraz dostarczanie podstawowych informacji o potrzebie
remontów budynków uwzględniających podnoszenie standardów energetycznych.
Szczegółowe programy powinny być przygotowywane przez specjalistów w tej
dziedzinie. Wiedza ta mogłaby być przekazywana zarówno podczas standardowych
lekcji i włączona do kanonu omawianych zagadnień, ale także może być przedmiotem
dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (koła zainteresowań, olimpiady, etc.).
Powszechne dostarczanie wiedzy w tym zakresie powinno dobywać się przy wykorzystaniu różnorodnych narzędzi: akcji informacyjnych w mediach, rozmów i programów edukacyjnych w mediach, stron internetowych i kalkulatorów zużycia energii
(oszczędzania energii i wydatków z tym związanych). Działania mogą być prowadzone
lokalnie przez poszczególne spółdzielnie, wspólnoty czy innych zarządców (np.:
samorządy w zasobie komunalnym) i skierowane do mieszkańców. Do zarządców
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natomiast powinny być kierowane akcje informacyjne dotyczące możliwości wsparcia
inwestycji w efektywność energetyczną. Ten komponent powinien być stałym
elementem każdego systemu grantowego, aby jego dotarcie było możliwe najbardziej
skuteczne. Informacje o efektywnym wykorzystaniu energii powinny być kierowane
również do prywatnych inwestorów (głównie budujących domy jednorodzinne)
zachęcające do wykorzystania najnowszych technologii oszczędzających energię
(budownictwo nisko energetyczne / pasywne / plus energetyczne). Warto naciskać
(opinia publiczna, przedstawiciele mediów, eksperci) na przedstawicieli developerów,
aby z zaawansowanych rozwiązań w obszarze efektywności energetycznej uczynili
hasło przyciągające kupców mieszkań.
Oddzielnym zagadnieniem jest doradztwo w zakresie efektywności energetycznej,
które powinno być kierowane do grupy ubogich energetycznie. Usługę taką mogliby
świadczyć pracownicy socjalni po wcześniejszym przeszkoleniu wraz z obecnie
prowadzonym treningiem w zarządzaniu budżetem gospodarstwa domowego. Rola
pracowników socjalnych ma ogromne znaczenie w dotarciu do grupy jednocześnie
ubogiej dochodowo i energetycznie oraz ma wysoki potencjał trafnego dotarcia do
najbardziej potrzebujących. Kolejnym podmiotem mogącym pełnić taką funkcję są
lokalne organizacje pozarządowe uzupełniające działania służb publicznych. Innym
rozwiązaniem jest także przeszkolenie osób doświadczających ubóstwa energetycznego z zakresu efektywnego stosowania energii i zatrudnienie ich w roli doradcy
energetycznego, co pozwoliłoby nie tylko rozszerzać wiedzę w tym obszarze, ale także
zwiększać szanse wyjścia z ubóstwa dochodowego i energetycznego tych doradców.
Samo doradztwo może być prowadzone nie tylko w odniesieniu do użytkowania
energii, ale również w odniesieniu do realizowania inwestycji w efektywność
energetyczną. W tym względnie wyżej wymienione podmioty mogłyby również
odgrywać swoją rolę (organizacje pozarządowe, doradcy energetyczni, etc.) i powinny
stanowić część instrumentów wsparcia inwestycji. Idealnym rozwiązaniem byłoby
łączenie doradztwa z programami inwestycyjnymi.
Z całą pewnością wymienione tu metody wsparcia nie wyczerpują pełnego katalogu
i wymagają opracowania szczegółowych rozwiązań. Kluczowe jest natomiast zapewnienie odpowiedniego finansowania zarówno na kampanie informacyjne, jak również
na łączenie instrumentów inwestycyjnych z komponentem doradczym i edukacyjnym.
Warto pamiętać także o grantach dla specjalistycznych organizacji pozarządowych,
które działając lokalnie mogą dostarczać obu tych typów wsparcia.
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ANALIZA WYNIKÓW OGÓLNOPOLSKICH BADAŃ OPINII PUBLICZNEJ
NA TEMAT ZANIECZYSZCZENIA POWIETRZA ORAZ KOSZTÓW
INDYWIDUALNYCH JAKIE POLACY SĄ SKŁONNI PONIEŚĆ NA RZECZ
POPRAWY JAKOŚCI POWIETRZA, W TYM NA MODYFIKACJĘ ŹRÓDEŁ
ENERGII, W KONTEKŚCIE UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO
Według rankingów Polska należy do niechlubnej czołówki krajów Unii Europejskiej
jeśli chodzi o zanieczyszczenie powietrza. Największy problem w tym zakresie dotyczy
wielopierścieniowych węglowodorów aromatycznych oraz pyłu zawieszonego PM10,
składającego się z cząstek o średnicy poniżej 10 mikrometrów, jak również
drobniejszej frakcji pyłu, PM2,5, składającego się z cząstek o średnicy poniżej 2,5
mikrometra. W odniesieniu do tych zanieczyszczeń Polska przoduje w rankingach
porównujących stężenia w poszczególnych krajach, a normy określone prawem
unijnym i polskim są przekraczane w licznych polskich miejscowościach. Często są to
przekroczenia kilku a nawet kilkunastokrotne. Dodatkowo, przy dużych arteriach
komunikacyjnych w większych miastach występuje zanieczyszczenie dwutlenkiem
azotu (Dworakowska 2016).
Problemy te wynikają z wieloletnich zaniedbań w zakresie ochrony powietrza. Do tej
pory nie był to obszar, w którym prowadzone byłyby adekwatne działania nastawione
na rozwiązanie problemu. Z reguły wprowadzane były jedynie regulacje wymuszane
przez prawodawstwo unijne. W związku z tym m.in. ograniczono zanieczyszczenia
powietrza emitowane przez przemysł i energetykę, natomiast zabrakło regulacji
w zakresie energetyki indywidualnej, a to właśnie tzw. niska emisja, czyli spaliny
pochodzące z gospodarstw domowych stanowi jedną z głównych przyczyn smogu
w Polsce. Kolejna przyczyna, poza przemysłem, to transport drogowy, w tym
zwłaszcza spaliny emitowane przez stare samochody z silnikami diesla. Do tej pory
zabrakło także kluczowych rozwiązań prawnych, które umożliwiłyby ograniczanie
wykorzystywania najbardziej szkodliwych dla powietrza samochodów. Warto przy tym
zauważyć, że od momentu akcesji Polski w struktury UE, liczba zarejestrowanych
pojazdów wzrosła dwukrotnie. Jednocześnie Polscy kierowcy, w porównaniu z innymi
krajami europejskimi, są użytkownikami samochodów starych (średni ich wiek wynosi
trzynaście lat, a w kategorii udziału aut dziesięcioletnich i starszych wyprzedzają nas
jedynie Litwini).
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Jednak i w wymiarze pozaprzemysłowym pojawiają się w Polsce pierwsze rozwiązania
zmierzające do ograniczenia problemu smogu, co związane jest m.in. z wyrokiem
TSUE w Luksemburgu, który orzekł, że Polska złamała prawo UE, dopuszczając do
nadmiernych wieloletnich przekroczeń stężeń pyłu zawieszonego PM10 w powietrzu.
Dobowe i roczne normy zanieczyszczenia powietrza były przekraczane w sposób ciągły
w latach 2007–2015. Orzeczenie nie skutkowało nałożeniem kary finansowej, jednak
Polska zobowiązana została do jak najszybszego podjęcia działań zmierzających do
poprawy jakości powietrza w kraju – w przeciwnym wypadku Komisja Europejska
może wnieść nową skargę i domagać się sankcji finansowych. W tym kontekście
wprowadzono m.in. normy emisyjne dla kotłów węglowych, a w nowym sezonie
grzewczym, zgodnie z założeniami przyjętymi przez rząd w projekcie nowelizacji
ustawy o paliwach stałych, mają zacząć obowiązywać normy jakości węgla. Również
poszczególne samorządy wprowadzają własne rozwiązania zmierzające do poprawy
jakości powietrza. Szczególnie te, w których problem przekroczonego stężenia
szkodliwych substancji w powietrzu jest najbardziej dotkliwy. Zgodnie z przyjętym
rozporządzeniem Ministra Rozwoju od 1 lipca 2018 roku w Polsce zakazana zostanie
produkcja oraz instalacja kotłów o niższej niż piąta klasa emisyjności.
Pytanie, na ile wprowadzane rozwiązania znajdują akceptację opinii publicznej,
zwłaszcza tych osób, których bezpośrednio i w największym stopniu dotyczą, a więc
użytkowników indywidualnych pieców lub kotłów węglowych (a zauważyć należy, że
w Polsce większość gospodarstw ogrzewa pomieszczenia w ten właśnie sposób3) oraz
jak przyjmowane rozwiązania mogą wpłynąć na wcześniej zaprezentowany problemu
ubóstwa energetycznego w Polsce.
Wprawdzie polityka energetyczna oraz polityka ekologiczna państwa są często
traktowane jako obszary decyzyjne wymagające specjalistycznej wiedzy technicznej,

Zgodnie z deklaracjami respondentów CBOS, w większości gospodarstw domowych (59%) wykorzystuje się do
ogrzewania przede wszystkim piece i kotły węglowe. Pozostali niemal w równym stopniu dzielą się na
korzystających z miejskiej lub lokalnej (np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej (20%) oraz ogrzewających się we
własnym zakresie przy użyciu ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego (19%). Ogrzewanie sieciowe
przeważa w największych aglomeracjach (67% deklaracji, przy jedynie 2% gospodarstw korzystających z własnych
pieców i kotłów węglowych). Na wsi z kolei niemal wyłącznie korzysta się z pieców lub kotłów węglowych (92%),
sporadycznie zaś z własnego ogrzewania gazowego, olejowego lub elektrycznego (6%). Ten ostatni sposób jest
relatywnie najpopularniejszy w dużych miastach, ale nie największych. Z kolei w miastach poniżej 100 tys.
mieszkańców najliczniejsza grupa badanych – mniej więcej połowa – deklaruje wykorzystywanie pieców lub
kotłów węglowych (M. Feliksiak, B. Roguska 2018). Polacy zapytani o to jak z reguły ogrzewane są gospodarstwa
domowe w ich okolicy, w większości (65% odpowiedzi) wskazali na wykorzystanie własnych pieców i kotłów
węglowych.
3
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zarezerwowanej dla wąskiego kręgu ekspertów, jednak ze względu na fakt, że skutki
decyzji w tych obszarach mają bezpośredni wpływ na stan zdrowia i poczucie
bezpieczeństwa obywateli powoduje, że opinia społeczna jest żywo zainteresowana
wprowadzanymi rozwiązaniami, zaś Polacy mają raczej ukształtowaną ogólną
świadomość energetyczną, obejmującą zarówno skutki korzystania z określonych
źródeł energii, preferencje dotyczące rozwoju energetyki, jak też opinie związane
z polityką klimatyczną państwa. Należy też mieć na uwadze, że świadomość energetyczna i ekologiczna Polaków ewoluuje i zmienia się pod wpływem różnych wydarzeń
i sposobu ich prezentowania przez media oraz polityków (Ruszkowski 2016).
Opinie społeczeństwa, to, jak postrzega ono polską energetykę i jej wpływ na
środowisko naturalne, jakie preferuje strategie jej rozwoju, powinno być znaczące dla
decydentów. Może bowiem wspierać decyzje podejmowane w tej sferze i z nimi
współbrzmieć lub przeciwnie – być wobec nich w opozycji. Jak się zauważa, w przeszłości władze doświadczyły już działań, które blokowały inwestycje energetyczne (np.
elektrownia atomowa w Żarnowcu) czy inwestycje szkodzące – zdaniem protestujących – środowisku naturalnemu (obrona Doliny Rospudy przed inwestycją drogową).
I były to akcje „wygrane” przez protestujących. Dlatego warto poznać opinie i postawy
społeczeństwa wobec różnych rozwiązań energetycznych w kontekście walki z zanieczyszczeniem powietrza, żeby ewentualne reakcje społeczne na wprowadzane zmiany
nie stanowiły zaskoczenia (Grabowska 2016).
Szerokie środowiska społeczne powinny być włączane do toczącej się debaty na
zasadzie dialogu i partycypacji, natomiast – jak zauważają niektórzy – w sytuacji, gdy
szerszy dialog dotyczący przyszłości polskiej energetyki faktycznie ma charakter raczej
postulatu niż procedury, istotną funkcję komunikacyjną pełnią sondaże opinii
publicznej. Badania świadomości energetycznej, które mają charakter wieloaspektowy, pokazują, że pomimo złożoności problematyki większość badanych posiada
określoną, merytorycznie zasadną opinię. Co więcej – dylematy, o których dyskutują
eksperci branżowi, znajdują odzwierciedlenie w podziałach i różnicach poglądów,
jakie występują w opinii publicznej (Ruszkowski 2016).

Problem zanieczyszczenia powietrza w opinii publicznej
Zacząć należy od diagnozy obecnego stanu świadomości społecznej w zakresie
energetyki i zanieczyszczenia powietrza. Na podstawie najnowszych wyników badań
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zrealizowanych przez CBOS na reprezentatywnej próbie losowej dorosłych Polaków
(N=1092) (Feliksiak, Roguska 2018) można stwierdzić, że większość badanych
(łącznie 55%) albo w ogóle nie dostrzega problemu zanieczyszczenia powietrza
w okolicy swojego miejsca zamieszkania, albo też określa go jako niezbyt istotny.
Co więcej, problem smogu w zasadzie w ogóle nie jest zauważalny na wsiach (zaledwie
8% badanych traktuje go jako bardzo poważny) oraz w najmniejszych miastach (10%),
a więc tam, gdzie dość powszechne jest korzystanie z własnego ogrzewania węglowego,
natomiast smog znacznie częściej jest odczuwalnym problemem dla respondentów
mieszkających w okolicy, w której większość gospodarstw domowych jest przyłączona
do sieci ciepłowniczej, a więc głównie w największych polskich miastach (o smogu
jako bardzo poważnym problemie mówi w nich co drugi respondent).
TABELA 2

Czy gospodarstwa domowe w Pana(i)
okolicy na ogół:

 korzystają z miejskiej lub lokalnej
(np. osiedlowej) sieci ciepłowniczej
 korzystają z własnych pieców, kotłów
węglowych
 korzystają z własnego ogrzewania
gazowego, olejowego, elektrycznego

Jak poważnym problemem w Pana(i) miejscu zamieszkania, okolicy jest
zanieczyszczenie powietrza, smog?
Bardzo
Dość
Niezbyt
W ogóle
Trudno
poważnym
poważnym
poważnym
nie ma tego
powiedzieć
problemu
w procentach
32
27
27
9
5
59
36
16
23
30
29
2
39
59
18
32
27
19
4
41
56

Źródło: CBOS. Pominięto odpowiedzi „ogrzewają się w inny sposób” i „trudno powiedzieć”

Polacy też w większości (64%) zupełnie ignorują monitorowanie jakości powietrza
w swojej okolicy w okresie jesienno-zimowym, jedynie 8% robi to regularnie, w tym
zwłaszcza osoby młodsze, lepiej wykształcone i mieszkające w największych miastach,
a więc tam, gdzie problem zanieczyszczenia powietrza jest najbardziej odczuwalny.
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RYS. 2.

Jak poważnym problemem w Pana(i)
miejscu zamieszkania, okolicy jest
zanieczyszczenie powietrza, smog?

RYS. 3.

Odsetki badanych deklarujących, że
w ich miejscu zamieszkania, okolicy:
smog jest bardzo poważnym problemem
w ogóle nie ma problemu smogu

Niezbyt
poważnym

Dość
poważnym

25%

Wieś

29%

8%
10%

Miasto do 19 999

Bardzo
poważnym

3%

24%

100 000 - 499 999
W ogóle nie ma
tego problemu

Trudno
powiedzieć

500 000 i więcej
mieszkańców

20%

18%
16%

20 000 - 99 999

19%

40%

41%

8%

50%

3%
19%
24%

Ogółem

Źródło: CBOS

Dostrzegane są też istotne zróżnicowania regionalne. O poważnym problemie ze smogiem najczęściej mówią mieszkańcy Polski południowej (z województwa śląskiego,
które, jeśli bazować na deklaracjach, ma najgorsze powietrze w kraju, oraz małopolskiego) i Mazowsza. Natomiast nie dostrzegają smogu w swojej okolicy najczęściej
mieszkańcy

makroregionu

północnego

(zwłaszcza

województw:

pomorskiego,

warmińsko-mazurskiego i – rzadziej – kujawsko-pomorskiego) oraz wschodniego
(szczególnie województw: lubelskiego, podlaskiego i – rzadziej – podkarpackiego).
Gdyby nie zaniżające średnią województwo wielkopolskie, czystym powietrzem
wyróżniałby

się

również

region północno-zachodni (zwłaszcza województwo

zachodniopomorskie, ale także lubuskie).

RYS. 4.

Odsetki badanych deklarujących, że w ich miejscu zamieszkania, okolicy:
smog jest bardzo poważnym problemem

w ogóle nie ma problemu smogu

Źródło: CBOS
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Przyczyny smogu według opinii publicznej
Polacy mają świadomość związku występującego między źródłami ciepła i poziomem
smogu w powietrzu. Większość dorosłych badanych przez CBOS (56%) jest zdania, że
zanieczyszczenie powietrza jest w głównej mierze efektem spalin pochodzących
z kotłów i pieców w gospodarstwach domowych. Drugim najczęściej wskazywanym
przez Polaków źródłem smogu jest transport drogowy (21% wskazań), natomiast
dopiero w trzeciej kolejności do powstawania smogu przyczynia się – w ocenie
społecznej – przemysł i energetyka (łącznie 19% wskazań).
Respondenci uważający, że smog jest poważnym problemem w ich miejscu
zamieszkania, częściej niż pozostali jako główną przyczynę zanieczyszczenia powietrza
w Polsce postrzegają spaliny pochodzące z kotłów i pieców w gospodarstwach
domowych. Najrzadziej na ten czynnik wskazują osoby deklarujące, że w ich okolicy
nie ma problemu smogu (w tym zwłaszcza mieszkańcy wsi – 47% wskazań). Są one
skłonne upatrywać przyczyn smogu raczej w transporcie drogowym i przemyśle. Jest
to jednoznaczne z tym, że osoby, w których gospodarstwach domowych stosuje się do
ogrzewania piece i kotły węglowe same istotnie rzadziej niż pozostali (50% wskazań)
spaliny pochodzące z tego typu ogrzewania traktują jako podstawową przyczynę
smogu. Częściej za to niż pozostali wskazują w tym kontekście na transport drogowy
(24%) oraz przemysł (15%).

TABELA 3

Jak poważnym problemem
w Pana(i) miejscu zamieszkania,
okolicy jest zanieczyszczenie
powietrza, smog?
Bardzo poważnym
Dość poważnym
Niezbyt poważnym
W ogóle nie ma tego problemu
Trudno powiedzieć

Jak Pan(i) sądzi, jaka jest główna przyczyna zanieczyszczenia powietrza, smogu w Polsce?
Transport
Przemysł
Elektrownie
Spaliny
Coś
Trudno
drogowy,
elektropochodzące
innego powiedzieć
samochody
ciepłownie
z kotłów i pieców
gospodarstw
domowych
w procentach
16
5
5
72
2
0
15
10
3
70
0
2
25
13
6
52
0
4
25
25
4
36
3
7
9
22
3
56
0
10

Źródło: CBOS

Można zatem wnioskować, że użytkownicy pieców i kotłów węglowych w znacznej
mierze nie czują się współodpowiedzialni za problem smogu, natomiast przekonanie
o szkodliwości ogrzewania domów własnymi piecami lub kotłami węglowymi dla
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jakości powietrza wynika, ich zdaniem, ze stosowania w nich paliw niskiej jakości.
Badani, którzy zadeklarowali, że w ich okolicy gospodarstwa domowe są ogrzewane
na ogół własnymi piecami lub kotłami węglowymi (stanowią oni 65% ogółu respondentów), zapytani o informacje na temat tego, jak palą okoliczni mieszkańcy,
nierzadko nie mieli w tym względzie złudzeń. O częstym stosowaniu drewna jako
paliwa, które – wbrew powszechnemu przekonaniu – nie jest paliwem czystym mówi
aż trzy czwarte osób mieszkających w okolicy, gdzie dominują gospodarstwa domowe
korzystające z własnych pieców, kotłów węglowych (76%), o paleniu w niesprawnych
lub przestarzałych urządzeniach – dwie piąte (40%), o paleniu węglem złej jakości –
nieco ponad jedna trzecia (34%), a o spalaniu śmieci i odpadów domowych – niemal
jedna trzecia (29%).

RYS. 5.

Praktyki w zakresie indywidualnego ogrzewania mieszkania / domu
DEKLARACJE OSÓB, W KTÓRYCH OKOLICY DOMINUJĄ GOSPODARSTWA KORZYSTAJĄCE
Z WŁASNYCH PIECÓW, KOTŁÓW WĘGLOWYCH (N=708)

Czy, według Pana(i) wiedzy, zdarza się, że w Pana(i) okolicy mieszkańcy:
%
palą drewnem

29

palą w niesprawnych lub
przestarzałych piecach, kotłach

8

palą złej jakości węglem

8

spalają śmieci, odpady domowe

7

Bardzo często

47
32

20

26

21

22

12
12
10

25

Dość często

Rzadko

10

28
35

23

Wcale

2

23

Trudno powiedzieć

Źródło: CBOS

Mając na względzie zróżnicowania regionalne, praktyki takie, jak korzystanie z niesprawnych lub przestarzałych urządzeń grzewczych, palenie węglem złej jakości i śmieciami, najczęściej wskazują mieszkańcy makroregionu południowego (województwa
małopolskie i śląskie) oraz południowo-zachodniego (województwa dolnośląskie
i opolskie). Ze względu na nieprawidłowości w sposobie palenia w piecach lub kotłach
wyróżnia się in minus województwo łódzkie. Analizy korelacyjne potwierdzają,
że sposób palenia w pobliskich gospodarstwach domowych koresponduje z odczuwaniem smogu. Waga problemu jest tym większa, im częściej okoliczni mieszkańcy
palą w niesprawnych lub przestarzałych urządzeniach (rho Spearmana=0,39), stosują
węgiel złej jakości (rho Spearmana=0,34) i spalają śmieci (rho Spearmana=0,33),
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natomiast tym mniejsza (choć związek jest słabszy) – im częściej palą drewnem
(rho Spearmana=–0,17).

RYS. 6.

Badani deklarujący, że mieszkańcy w ich okolicy – według makroregionów – często:

Źródło: CBOS
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Przeciwdziałanie smogowi w opinii publicznej
Polacy, jak wynika z badań (Feliksiak, Roguska 2018), choć w większości deklarują
zainteresowanie problemami środowiska – blisko połowa wyraża niepokój o stan
środowiska w kraju (45%), a zdecydowana większość ma takie obawy w odniesieniu do
całej planety (71%), ponadto sądzą, że ich sposób życia ma wpływ na stan środowiska
naturalnego (71% wskazań), a kwestię zapewnienia czystego powietrza poprzez
zmniejszenie zapylenia oraz ograniczenie emisji związków siarki i azotu traktują jako
ważną lub bardzo ważną (odpowiednio 29% i 68%) (Gwiazda 2016), jednak w praktyce rzadko skłonni są do ponoszenia dodatkowych kosztów w celu walki ze smogiem.
Jak wynika z deklaracji, jedynie niespełna jedna trzecia dorosłych Polaków (30%)
zgodziłaby się na wzrost kosztów ogrzewania w swoim gospodarstwie domowym
przyczyniając się w ten sposób do ograniczenia zanieczyszczenia powietrza. Blisko
połowa stanowczo sprzeciwia się takiemu rozwiązaniu (43%). Co istotne, na deklaracje w tym zakresie nie ma wpływu sposób ogrzewania mieszkania. Nawet minimalnie częściej koszty takie byłyby skłonne ponosić osoby korzystające z sieci centralnego
ogrzewania (33%) niż ogrzewające się za pomocą pieców i kotłów węglowych (29%).
Przeciętny, akceptowalny wzrost kosztów waha się – w zależności od tego, czy bazujemy na medianie czy średniej – od 10% do blisko 15%. Odpowiedzi osób palących
w kotłach lub piecach na węgiel nie różnią się znacząco od deklaracji ogółu badanych.
Gotowość do ponoszenia dodatkowych kosztów wiąże się przede wszystkim ze
statusem społeczno-ekonomicznym. Aprobowaniu większych opłat sprzyja wyższe
wykształcenie i wysokie dochody per capita, natomiast dezaprobata jest najczęstsza
wśród osób uzyskujących relatywnie niskie dochody.
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RYS. 7.

Jak ważna jest dla Pana(i) kwestia zapewnienia czystego powietrza poprzez zmniejszenie
zapylenia (np. dzięki ograniczeniu smogu w miastach) oraz ograniczenie emisji związków
siarki i azotu (szkodliwych dla zdrowia gazów)?

Bardzo ważna

68%

29%

Raczej ważna

2% Raczej nieważna
1%
Trudno powiedzieć

0% Zdecydowanie nieważna

Źródło: CBOS

RYS. 8.

Czy Pan(i) osobiście zgodził(a)by się na wzrost kosztów ogrzewania w swoim gospodarstwie
domowym w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza, smogu? Jeśli tak, to o ile procent?
%
Odpowiedzi ogółu badanych

43

30

27

Odpowiedzi badanych, którzy ogrzewają
mieszkanie / dom przy wykorzystaniu
własnych pieców, kotłów węglowych

43

29

28

Nie

Tak

Trudno powiedzieć / Odmowa odpowiedzi

Źródło: CBOS

TABELA 4
Akceptowalny procentowy wzrost kosztów ogrzewania
Ogół
Średnia wśród badanych, którzy zgodziliby się na wzrost kosztów ogrzewania
Mediana wśród badanych, którzy zgodziliby się na wzrost kosztów ogrzewania
Źródło: CBOS
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14,63%
10%

Ogrzewający indywidualnie
(z wykorzystaniem węgla)
16,64%
10%
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Akceptacja ewentualnego wzrostu kosztów ogrzewania w celu minimalizowania
problemu smogu jest też związana z przekonaniem o wpływie człowieka na stan
środowiska – częściej deklarują ją ci, którzy taki wpływ dostrzegają (35%) niż
niedostrzegający go (21%) oraz z dostrzeganiem problemu smogu w miejscu
zamieszkania. Wzrost wydatków na ogrzewanie w celu ograniczenia zanieczyszczenia
powietrza zauważalnie częściej niż pozostali zaakceptowaliby ci, którzy smog
w miejscu zamieszkania uznają za poważny problem (40%). Wśród tych, którym on
nie doskwiera, gotowość do ponoszenia większych opłat związanych z ogrzewaniem
jest niemal o połowę mniejsza (22%). W ten sposób wzrost kosztów ogrzewania w celu
walki ze smogiem byłby akceptowalny dla 42% mieszkańców największych miast oraz
dla 28% mieszkańców wsi4.
Relatywnie niewielką gotowość Polaków do ponoszenia dodatkowych kosztów związanych z ogrzewaniem należy dodatkowo osadzić w kontekście deklaracji dotyczących
aktualnych kosztów ogrzewania. Jak wynika z badań zrealizowanych we wrześniu
2017 roku przez Kantar TNS S.A. (Kantar TNS 2017) w ciągu ostatnich 12 miesięcy
przed realizacją badania, Polacy ogrzewający swoje gospodarstwa domowe węglem,
wydali na jego zakup średnio 2534 zł, co stanowiło przeciętnie ok. 11% dochodów ich
gospodarstw domowych. Przyjmując kryteria licznych krajów europejskich, zgodnie
z którymi wydatki na energię na poziomie co najmniej 10% uzyskiwanych dochodów
oznaczają stan ubóstwa energetycznego, do grupy tej pod koniec ubiegłego roku
należałoby zaliczyć niemal jedną trzecią gospodarstw domowych ogrzewających się
węglem (31%), natomiast ewentualny wzrost wydatków na zakup węgla na poziomie
10% (a szacuje się, że będzie on znacznie wyższy w wyniku wprowadzanych regulacji
prawnych) spowoduje przeciętny wzrost kosztu zakupu węgla o 372 zł rocznie
(do 2906 zł). Oznacza to wzrost udziału wydatków na węgiel w dochodach z 11% do
13%, a tym samym wzrost skali ubóstwa energetycznego w grupie korzystających
z pieców i kotłów węglowych z 31% do 34%, czyli o dodatkowe ok. 200 tys.
gospodarstw domowych. Blisko połowa respondentów korzystających z ogrzewania
węglowego (46%) już we wrześniu 2017 roku twierdziła, że zakup węgla stanowi dla
budżetów ich gospodarstw duże lub bardzo duże obciążenie.

4

Opracowanie własne na podstawie danych CBOS z marca 2018 roku.
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Szczególnie należy mieć na względzie najbiedniejszych, których koszty ogrzewania
stanowią obecnie co najmniej 20% dochodu. Obecnie w sytuacji takiej znajduje się
co dziesiąte gospodarstwo domowe wykorzystujące do ogrzewania węgiel, natomiast
w wyniku prognozowanych wzrostów cen tego surowca należy się liczyć, że odsetek
takich gospodarstw wzrośnie do co najmniej 12%. W tym kontekście nie dziwi brak
skłonności do ponoszenia dodatkowych nakładów na ogrzewanie oraz obawy, które
budzą wprowadzane rozwiązania prawne eliminujące z rynku węgiel gorszej jakości
i jednocześnie wpływające na istotny wzrost cen tego surowca.
Polacy za najbardziej zasadne w celu ograniczenia zanieczyszczenia powietrza w ich
miejscowości i okolicy uznają wycofanie z rynku złej jakości węgla (45%) oraz dopłaty
dla najuboższych do wymiany starych kotłów (44%). Wśród najczęściej oczekiwanych
działań znalazły się ponadto: dopłaty do opału dla najuboższych (35%), kary dla
palących śmieciami lub innym paliwem złej jakości (33%), dofinansowanie
docieplania budynków (32%), a także wsparcie dla wykorzystywania ekologicznych
systemów grzewczych (29%).

51

Pracownia Badań Społecznych SGGW
Ul. Nowoursynowska 166
02-787 Warszawa

Jak Pan(i) sądzi, jakie działania są lub byłyby najbardziej przydatne, aby ograniczyć
zanieczyszczenie powietrza, smog w Pana(i) miejscowości, okolicy?

RYS. 9.

Wycofanie z rynku złej jakości węgla

45%

Dopłaty dla najuboższych do wymiany
starych kotłów

44%

Dopłaty do opału dla najuboższych

35%

Kary dla palących śmieciami
lub innym paliwem złej jakości

33%

Dofinansowanie ocieplania budynków,
termomodernizacji

32%

Wsparcie dla wykorzystania ekologicznych systemów
grzewczych

29%

Wycofanie z rynku i zakaz instalowania
kotłów niskiej jakości, niespełniających norm

23%

Niższe koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej

17%

Preferencyjne, niskooprocentowane
kredyty na wymianę kotłów

15%

Obowiązek podłączania gospodarstw
domowych do sieci ciepłowniczej
(tam, gdzie to możliwe)

13%

Zachęcanie kierowców do rezygnacji
z samochodów, np. darmową komunikacją miejską

10%

Obowiązek instalowania czujników
mierzących poziom zanieczyszczeń
na każdym kominie

9%

Ograniczenie ruchu samochodów osobowych,
np. zakaz wjazdu do centrum miasta

8%

Zwalczanie usuwania filtrów w samochodach
z silnikiem diesla

6%

Żadne z powyższych

3%

Trudno powiedzieć

3%

Źródło: CBOS
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Oczekiwania Polaków co do metod walki ze smogiem zależą przede wszystkim od
sposobu ogrzewania mieszkania. Analizując postulaty dotyczące sposobów przeciwdziałania zanieczyszczeniu powietrza należy zwrócić uwagę na deklaracje osób
ogrzewających mieszkanie przy wykorzystaniu pieców i kotłów węglowych, które są
najczęstszym źródłem tzw. niskiej emisji. Osoby korzystające z własnych pieców
i kotłów – podobnie jak ci, którzy wykorzystują inne sposoby ogrzewania – wśród
najbardziej przydatnych działań mogących przyczynić się do poprawy jakości
powietrza w ich miejscowości i okolicy wymieniają dopłaty dla najuboższych do
wymiany kotłów oraz eliminację z rynku węgla złej jakości. Ponadto za niemal równie
istotne jak oba te rozwiązania uznają – wyraźnie rzadziej wskazywane przez
pozostałych respondentów – dopłaty do opału dla najuboższych, co oznacza, że nawet
po dofinansowywanym przez państwo lub samorząd zakupie i instalacji pieców
wysokiej generacji, bez odpowiedniego wsparcia wielu użytkowników tych pieców nie
będzie stać na zakup odpowiedniego paliwa. Jednocześnie rzadziej niż korzystający
z miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej albo z własnego ogrzewania gazowego,
olejowego lub elektrycznego skłonni są postulować wycofanie z rynku i zakaz
instalowania kotłów niskiej jakości, a także kary dla palących śmieciami. Ponadto ci,
którzy korzystają z własnych pieców i kotłów węglowych oraz pozostali używający
własnych źródeł ciepła za bardziej przydatne niż korzystający z miejskich lub
lokalnych sieci ciepłowniczych uznają dopłaty do termomodernizacji budynków.
Z kolei osoby korzystające z miejskiej lub lokalnej sieci ciepłowniczej nieco częściej niż
ci, którzy używają własnych źródeł ciepła, postulują takie rozwiązania, jak niższe
koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej oraz, jeśli to możliwe, obowiązek podłączania gospodarstw domowych do takiej sieci.
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TABELA 5

Jak Pan(i) sądzi, jakie działania są lub byłyby
najbardziej przydatne, aby ograniczyć
zanieczyszczenie powietrza, smog w Pana(i)
miejscowości, okolicy?

Dopłaty dla najuboższych do wymiany starych
kotłów

W jaki sposób jest ogrzewane Pana(i) mieszkanie / dom?
Jeśli wykorzystywane jest więcej niż jedno źródło, proszę
wskazać to, które dostarcza najwięcej ciepła.
Przy wykorzystaniu
Z miejskiej lub lokalnej
Przy wykorzystaniu
własnego ogrzewania
(np. osiedlowej) sieci
własnych pieców, kotłów
gazowego, olejowego,
ciepłowniczej
węglowych
elektrycznego
w procentach
41

46

44

Wycofanie z rynku złej jakości węgla
Kary dla palących śmieciami lub innym paliwem
złej jakości
Wycofanie z rynku i zakaz instalowania kotłów
niskiej jakości, niespełniających norm

41

45

47

41

27

43

34

16

36

Dopłaty do opału dla najuboższych
Wsparcie dla wykorzystania ekologicznych
systemów grzewczych
Dofinansowanie ocieplania budynków,
termomodernizacji

28

41

23

27

28

33

23

34

34

Niższe koszty podłączenia do sieci ciepłowniczej
Obowiązek podłączania gospodarstw domowych
do sieci ciepłowniczej (tam, gdzie to możliwe)
Zachęcanie kierowców do rezygnacji z samochodów, np. darmową komunikacją miejską
Preferencyjne, niskooprocentowane kredyty
na wymianę kotłów
Ograniczenie ruchu samochodów osobowych,
np. zakaz wjazdu do centrum miasta
Zwalczanie usuwania filtrów w samochodach
z silnikiem diesla
Obowiązek instalowania czujników mierzących
poziom zanieczyszczeń na każdym kominie

21

16

17

19

11

15

17

8

9

15

15

16

13

7

8

10

5

5

10

10

7

Żadne z powyższych

1

3

3

Trudno powiedzieć

4

4

2

Źródło: CBOS. Pominięto osoby ogrzewające mieszkanie (dom) w inny sposób

Sposób ogrzewania jest ściśle związany z wielkością miejsca zamieszkania.
Mieszkańcy wsi, którzy w ogromnej większości korzystają z pieców i kotłów na węgiel,
obok takich działań, jak eliminowanie z rynku węgla złej jakości (45%), dopłaty dla
najuboższych do wymiany pieców (44%), najczęściej postulują także dopłaty do opału
dla najuboższych (41%). Częściej niż mieszkańcy większych ośrodków za przydatne
uznają także dofinansowanie do ocieplania budynków (37%). Z kolei mieszkańcy
największych miast (liczących co najmniej 500 tys. ludności) choć również jako
najważniejsze określają rozwiązania służące ograniczeniu emisji spalin w przydomowych piecach i kotłach, zarazem zdecydowanie częściej niż pozostali zwracają uwagę
na problem smogu samochodowego i ponadprzeciętnie często postulują działania
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zmierzające do jego ograniczenia – zachęcanie kierowców do rezygnacji z samochodów, np. poprzez darmową komunikację miejską (26%), ograniczenie ruchu
samochodów w mieście (19%) oraz zwalczanie usuwania filtrów w samochodach
(15%). Mieszkańcy miast liczących od 100 tys. do 500 tys. ludności, którzy – jak
wynika z deklaracji – w większości korzystają z własnych źródeł ciepła, obok innych
rozwiązań stosunkowo często podkreślają przydatność takich działań, jak obniżenie
kosztów podłączenia do sieci ciepłowniczej (26%) i obowiązek podłączania
gospodarstw domowych do sieci, tam gdzie to możliwe (25%).

Wnioski
 Smog, jak wynika z deklaracji, ponad połowie Polaków (54%) nie doskwiera w istotnym stopniu. Na zanieczyszczenie powietrza narzekają przede wszystkim mieszkańcy
dużych miast, w których – co istotne – wykorzystanie kotłów i pieców węglowych,
uważanych za główną przyczynę smogu jest znikome. Problem smogu bagatelizują
natomiast w większości mieszkańcy wsi i małych miast, gdzie z kolei kotły i piece
węglowe stosuje się w celu ogrzewania dość powszechnie. Patrząc na regiony,
zanieczyszczenie powietrza odczuwalne jest głównie w południowej części kraju i na
Mazowszu. Dość korzystnie pod tym względem wypada natomiast ściana wschodnia
i makroregion północny.

 Na podstawie wyników badań sondażowych można odnieść wrażenie, że użytkownicy
pieców i kotłów węglowych z reguły nie uważają, że poprzez stosowany sposób
ogrzewania swojego budynku generują problem smogu. Często w ogóle tego problemu
nie dostrzegają w swojej okolicy i nie są skłonne ponosić dodatkowych kosztów na
walkę z nim. W przypadku wymiany kotłów na te nowszej generacji oczekują raczej, że
państwo będzie im dopłacać do lepszej jakości paliwa, na które po wymianie urządzeń
grzewczych może nie być ich stać. Tym bardziej, że – jak można przypuszczać – wraz
z wprowadzanymi ograniczeniami sprzedaży paliw niskiej jakości, ceny tych jakościowo lepszych, w tym wysokokalorycznego węgla, istotnie wzrosną. Wynika to wprost,
ze zmniejszenia podaży pewnej grupy sortymentów węglowych (muły, flotokoncentraty, węgiel brunatny) i przekierowania popytu na węgiel najwyższej jakości. Według
branży (Izba Gospodarcza Sprzedawców Polskiego Węgla), w rezultacie aktualnych
działań antysmogowych należy spodziewać się 30-50% wzrostów cen węgla.
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 Polacy dostrzegają w swoim otoczeniu problem nieprawidłowych praktyk grzewczych.
Większość osób, w których okolicy dominują gospodarstwa korzystające z własnych
pieców lub kotłów węglowych nie ma wątpliwości, że okoliczni mieszkańcy przynajmniej od czasu do czasu palą drewnem (88% wskazań), korzystają z niesprawnych lub
przestarzałych pieców lub kotłów (60%), stosują węgiel niskiej jakości (55%) oraz
spalają śmieci i odpady domowe (54%). W tym kontekście skuteczne przeciwdziałanie
niewłaściwym praktykom grzewczym powinno stanowić priorytet w walce z zanieczyszczeniem powietrza w Polsce.

 Ponad jedna czwarta dorosłych Polaków dostrzega w swoim miejscu zamieszkania
działania mające na celu walkę z zanieczyszczeniem powietrza, w tym zwłaszcza
zmierzające do ograniczenia emisji spalin pochodzących z domowych pieców i kotłowni węglowych m.in. poprzez dopłaty do wymiany instalacji grzewczych. Działania te –
jak się okazuje – w znacznej mierze wychodzą naprzeciw oczekiwaniom społecznym.
Dopłaty dla najuboższych do wymiany starych kotłów należą, obok wycofania z rynku
złej jakości węgla, do najczęściej postulowanych sposobów przeciwdziałania smogowi.
Należy natomiast mieć na względzie, że oczekiwania społeczne w zakresie walki ze
smogiem zależą od wielkości miejsca zamieszkania i, co za tym idzie, sposobu
ogrzewania mieszkania. Osoby korzystające z własnych pieców i kotłów węglowych do
najbardziej przydatnych działań mogących przyczynić się do poprawy jakości
powietrza w ich miejscowości i okolicy, obok wymienionych wyżej rozwiązań, zaliczają
też dopłaty do opału dla najuboższych. Z kolei mieszkańcy największych miast
ponadprzeciętnie często zwracają uwagę na potrzebę walki ze smogiem, którego
źródłem jest ruch drogowy, i postulują takie działania, jak np. zachęcanie kierowców
do rezygnacji z samochodów, np. poprzez darmową komunikację miejską. Oznacza to,
że nawet po dofinansowanym przez państwo lub samorząd zakupie i instalacji pieców
wysokiej generacji dla wykorzystujących tę formę ogrzewania i używających do tej
pory złej jakości sprzętów, bez odpowiedniego dodatkowego wsparcia finansowego
gospodarstw tych nie będzie stać na zakup odpowiedniego paliwa. Zauważyć należy, że
osoby korzystające z pieców i kotłów węglowych rzadziej niż korzystający z miejskiej
lub lokalnej sieci ciepłowniczej albo z własnego ogrzewania gazowego, olejowego lub
elektrycznego, skłonni są postulować wycofanie z rynku i zakaz instalowania kotłów
niskiej jakości, a także kary dla palących śmieciami. Ponadto ci, którzy korzystają
z własnych pieców i kotłów węglowych oraz pozostali używający własnych źródeł
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ciepła za bardziej przydatne niż korzystający z miejskich lub lokalnych sieci ciepłowniczych uznają dopłaty do termomodernizacji budynków, która – jak się wydaje –
powinna stanowić pierwszy etap w walce ze smogiem (przed ewentualną wymianą
urządzeń grzewczych), gdyż bez tego koszty ogrzewania węglem w piecach piątej
generacji będą zbyt obciążające dla budżetów domowych, które nierzadko już teraz są
nadwyrężone ze względu na ponoszone koszty ogrzewania (średnio w Polsce stanowią
one 11% dochodu, a prognozuje się, że ze względu na wzrost ceny węgla wzrosną o kilka kolejnych procent, przy średniej europejskiej ok. 6%. Ponad 10% gospodarstw
domowych w Polsce przeznacza co najmniej 20% swojego budżetu na ogrzewanie.
W tym kontekście nie powinna dziwić niechęć Polaków do ponoszenia dodatkowych
kosztów z tytułu ogrzewania ze względu na walkę ze smogiem).

 W opinii społecznej to nie tyle konkretne źródła energii stanowią zasadniczą przyczynę smogu, a raczej jakość stosowanych paliw, w związku z czym wprowadzenie
ustawy o jakości paliw stałych, której celem jest poprawa jakości powietrza przez
wyeliminowanie ze sprzedaży – głównie z sektora komunalnego – paliw stałych
najgorszej jakości (mułów węglowych, flotokoncentratów węglowych i węgla
brunatnego) i uniemożliwienie konsumentom zakupu tych paliw, wydaje się być
dobrym i oczekiwanym rozwiązaniem, natomiast należy mieć też na uwadze
zagrożenie związane z brakiem funduszy najbiedniejszych na stosowanie paliw
wysokiej jakości do wymienionych urządzeń grzewczych, co może powodować wzrost
poziomu ubóstwa energetycznego, które już teraz jest relatywnie wysokie. Wydaje się
zatem, że same dopłaty do wymiany pieców i kotłów, bez wsparcia finansowego przy
zakupie paliw wyższej jakości, może nie przynieść spodziewanego efektu, a dodatkowo
może spowodować przyrost liczby gospodarstw ubogich energetycznie. W tym
kontekście należy liczyć się z koniecznością wprowadzenia postulowanych przez
Polaków korzystających z pieców i kotłów dopłat do zakupu odpowiednich paliw lub
też rozważyć alternatywne rozwiązania w tym zakresie, na przykład zastosowanie
specjalnych elektrofiltrów jako skutecznego i jednocześnie tańszego narzędzia do
walki ze smogiem niż całkowita wymiana urządzeń grzewczych i stosowanych paliw .
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 Jak wynika z deklaracji, Polacy w zdecydowanej większości (71%) w okresie najbliższych lat nie rozważają zastosowania we własnym zakresie instalacji
umożliwiających korzystanie z odnawialnych źródeł energii w swoim
domu czy też budynku gospodarczym. Plany takie deklaruje 22% badanych,
w tym 7% jest na to zdecydowanych (Gwiazda 2016). Sugeruje to poniekąd, że
zdecydowana większość Polaków zamierza raczej pozostać przy dotychczas
stosowanych źródłach energii i nie jest przygotowana na ponoszenie dodatkowych
kosztów ogrzewania w związku z wprowadzanymi regulacjami w zakresie walki ze
smogiem, w tym obowiązku wymiany pieców i zakupu paliwa wyższej jakości
(jedynie nieco ponad jedna czwarta ogrzewających swoje mieszkanie lub dom przy
wykorzystaniu własnych pieców lub kotłów węglowych (29%) gotowa jest ponosić
dodatkowe koszty ogrzewania z tego tytułu).

 Należy się również liczyć z tym, że rosnąca ze względu na wprowadzane uchwały
antysmogowe cena węgla stanowi istotne zagrożenie dla wzrostu poziomu ubóstwa
energetycznego w Polsce, które – jak wykazano w opracowaniu – już obecnie jest
relatywnie wysokie. Niemal połowa użytkowników pieców i kotłów węglowych (46%)
twierdzi, że już obecnie koszty zakupu węgla stanowią dla ich gospodarstw
domowych znaczące obciążenie budżetu i nie są przygotowani na wzrost kosztów
ogrzewania.

 Zgodnie z wynikami badań CBOS z 2017 roku (Boguszewski 2017), ponad połowa
dorosłych Polaków deklaruje, że ich gospodarstwo domowe nie posiada żadnych
oszczędności pieniężnych. Można sądzić w znacznej mierze są to gospodarstwa
stosujące do ogrzewania piece i kotły węglowe. Oznacza to, że nawet w przypadku
dopłat do modernizacji instalacji grzewczych gospodarstwa te nie będą miały czym
uzupełnić brakujących środków, czy tym bardziej zainwestować całej kwoty, by potem
móc się ubiegać o zwrot części kosztów.

 W kontekście relatywnie wysokiej skali ubóstwa energetycznego w Polsce i realnych
zagrożeń jej wzrostu na skutek wprowadzanych zmian prawnych służących walce
z zanieczyszczeniem powietrza (istnieje duże prawdopodobieństwo, że zbyt rygorystyczne wymogi nie będą możliwe do spełnienia przez najbardziej wrażliwą ekonomicznie część społeczeństwa, dla której już teraz koszty ogrzewania są zbyt duże),
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istotne byłoby rozważenie rozłożenia wprowadzanych zmian w czasie (na przykład
najpierw wprowadzenie programu termomodernizacji, a w dalszej kolejności wymiany
pieców i restrykcji w zakresie stosowanych paliw) oraz dopuszczenie możliwości
stosowania alternatywnych rozwiązań, które przynosiłyby zbliżony efekt w zakresie
ochrony środowiska a jednocześnie byłyby realne do spełnienia przy odpowiednich
dotacjach przez bardziej ubogie gospodarstwa, na przykład elektrofiltrów kominowych
lub innych rozwiązań technicznych obniżających poziom emisji.
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ANEKS
UBODZY ENERGETYCZNIE W 2013 ROKU W POLSCE WEDŁUG CECH SOCJOEKONOMICZNYCH,
CECH BUDYNKÓW I REGIONU ZAMIESZKANIA – UDZIAŁ W PRZEKROJU GRUP (%)
(OWCZAREK, MIAZGA 2015).

Polska – ogółem
Typ biologiczny gospodarstwa domowego
małżeństwo bez dzieci
małżeństwo z 1 dzieckiem
małżeństwo z 2 i więcej dzieci
samotny rodzic z dziećmi
rodzice, dzieci i inne osoby
jednoosobowe
pozostałe
Liczba osób w gospodarstwie domowym
jedna osoba
dwie osoby
trzy osoby
cztery osoby
pięć i więcej osób
Liczba dzieci w gospodarstwie domowym
brak dzieci
jedno
dwoje
troje
czworo
pięcioro i więcej
Podgrupy społeczno-ekonomiczne
Rolnicy i utrzymujący się z samozatrudnienia
Pracownicy na stanowiskach robotniczych
Pracownicy na stanowiskach nierobotniczych
Emeryci
Renciści
Utrzymujący się ze świadczeń społecznych
Utrzymujący się z pozostałych niezarobkowych źródeł
Klasa miejscowości zamieszkania
500 tys. mieszkańców i więcej
200–499 tys. mieszkańców
100–199 tys. mieszkańców
20–99 tys. mieszkańców
poniżej 20 tys. mieszkańców
wieś
Województwo
dolnośląskie
kujawsko-pomorskie
lubelskie
lubuskie
łódzkie
małopolskie
mazowieckie
opolskie
podkarpackie
podlaskie
pomorskie
śląskie
świętokrzyskie
warmińsko-mazurskie
wielkopolskie
zachodniopomorskie

Ubóstwo energetyczne
Ubóstwo energetyczne według
według definicji LIHC
definicji absolutnej
wersja oryginalna
próg 10% dochodu próg 13% dochodu
17,1
44,4
32,4
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10,5
12,4
18,5
14,4
22,4
13,7
18,4

39,7
32,2
39,9
50,9
45,5
76,2
44,1

31,0
22,2
29,2
34,7
31,9
58,5
32,6

13,7
12,0
14,9
18,7
21,9

76,2
43,4
37,1
39,6
44,9

58,5
33,2
26,3
28,6
31,8

17,3
15,0
17,9
19,9
22,4
26,0

48,9
37,9
39,9
42,7
39,9
39,2

36,8
25,9
29,3
29,5
25,4
23,7

26,7
19,0
7,6
15,5
29,1
23,8
14,6

48,9
44,8
26,8
53,5
70,5
60,8
53,0

37,0
31,9
17,1
41,3
56,1
47,6
38,8

3,3
5,7
4,7
7,2
14,2
32,0

19,5
27,7
27,5
32,9
43,3
64,1

12,5
17,1
16,6
21,4
30,3
50,6

8,7
19,4
29,1
14,1
17,2
23,1
15,3
18,4
28,0
19,2
12,5
10,9
24,4
13,5
18,5
10,0

34,9
47,0
54,7
43,9
47,0
53,4
40,1
46,3
61,0
51,2
33,4
36,5
60,5
42,5
43,7
35,2

23,3
34,8
43,6
30,6
35,3
39,2
29,9
35,6
47,5
38,0
24,2
24,8
45,7
28,8
31,9
21,9
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Ubóstwo energetyczne
według definicji LIHC
wersja oryginalna
Rodzaj budynku
budynek wielorodzinny
dom jednorodzinny w zabudowie szeregowej
dom jednorodzinny wolnostojący
Okres wybudowania budynku
przed 1946 rokiem
w latach 1946–1960
w latach 1961–1980
w latach 1981–1995
w latach 1996–2006
po 2006 roku
Powierzchnia mieszkania
=<30
31–60
61–90
91–120
>120
Własność mieszkania
osoby fizycznej
spółdzielni mieszkaniowej
gminy, Skarbu Państwa, zakładu pracy
towarzystwa budownictwa społecznego (TBS)
innego podmiotu
nie wiem
Przeciekający dach
nie
tak
Mieszkanie wystarczająco ciepłe w zimie
nie
tak
Mieszkanie wystarczająco chłodne w lecie
nie
tak
Otrzymywanie dodatku mieszkaniowego
nie
tak
Sposób ogrzewania
centralne ogrzewanie z sieci
centralne ogrzewanie lokalne
piece na opał
piece elektryczne (gazowe)

65

Ubóstwo energetyczne według
definicji absolutnej
próg 10% dochodu próg 13% dochodu
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