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Wykaz skrótów 

BαP benzo-alfa-piren 

BDL GUS Bank Danych Lokalnych Głównego Urzędu Statystycznego 

BGK Bank Gospodarstwa Krajowego 

BOŚ Bank Ochrony Środowiska S.A. 

BPS Bank Polskiej Spółdzielczości S.A. 

BŚ Bank Światowy 

CAWI Computer-Assisted Web Interview 

CO2 dwutlenek węgla 

CP Program Czyste Powietrze 

CT cel tematyczny 

EBI  Europejski Bank Inwestycyjny 

EBOiR Europejski Bank Odbudowy i Rozwoju 

ELENA European Local Energy Assistance 

FEWE Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii 

FTiR Fundusz Termomodernizacji i Remontów 

GIG Główny Instytut Górnictwa 

GNB Getin Noble Bank S.A. 

IBS Instytut Badań Strukturalnych 

IChPW Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla 

IDI indywidualny wywiad pogłębiony 

IEŚ Instytut Ekonomii Środowiska 

IGSMiE Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN 

JST jednostki samorządu terytorialnego 

KBS Krakowski Bank Spółdzielczy 

KE Komisja Europejska 

KNF Komisja Nadzoru Finansowego 

LKD_2017 Preferencyjny Kredyt z Dotacją z WFOŚiGW w Katowicach 

LTR rating długoterminowy (long-term rating) 

ME Ministerstwo Energii 

MFF menadżer funduszu funduszy 

MIiR Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju 

MPiT Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii 

MŚ Ministerstwo Środowiska 

MŚP małe i średnie przedsiębiorstwa 

NAPE Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A. 
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NFOŚiGW Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

OP oś priorytetowa 

OSI obszar strategicznej interwencji 

OZE odnawialne źródła energii 

PF pośrednik finansowy 

PGN Plan Gospodarki Niskoemisyjnej 

PGNiG Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. 

PI priorytet inwestycyjny 

PM-2,5 pył zawieszony o średnicy ≤ 2,5 mikrometra 

PM-10 pył zawieszony o średnicy ≤ 10 mikrometra 

PO IiŚ Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 

POLREFF Polski Program Finansowania Efektywności Energetycznej w Budynkach 

Mieszkalnych 

POP Program Ochrony Powietrza 

PONE Program Ograniczenia Niskiej Emisji 

PSGAZ Polska Spółka Gazownictwa sp. z o.o. 

PV panele fotowoltaiczne 

RFR Regionalny Fundusz Rozwoju 

RIT Regionalne Inwestycje Terytorialne 

RPO WSL Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020 

Rr response rate 

SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa 

TISE Towarzystwo Inicjatyw Społeczno-Ekonomicznych S.A. 

UMWŚ Urząd Marszałkowski Województwa Śląskiego 

WFOŚiGW Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 

WHO Światowa Organizacja Zdrowia (World Health Organisation) 

ZBP Związek Banków Polskich 

ZIT Zintegrowane Inwestycje Terytorialne 
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Streszczenie 

Celem niniejszej oceny ex-ante była ocena zasadności zastosowania 

oraz ewentualnego zakresu instrumentów finansowych w ramach Działania 4.6 Czyste 

Powietrze RPO WSL. Samorząd Województwa Śląskiego po renegocjacjach programu 

z Komisją Europejską zarezerwował w Poddziałaniu 4.6.2 na instrumenty finansowe 28 mln 

EUR, co stanowi 14% alokacji na instrumenty finansowe w RPO WSL i 0,8% programu 

ogółem. Wstępnie zdefiniowany zakres wsparcia instrumentów finansowych w Poddziałaniu 

4.6.2 objął wymianę lub modernizację źródeł ciepła z ewentualnymi pracami termoizolacyjnymi 

w budynkach jednorodzinnych osób nieubogich energetycznie.  

Przeprowadzone badanie wskazało na występowanie zawodności rynku i nieoptymalny 

poziom inwestycji w analizowanym obszarze. Punktem odniesienia dla prowadzonych 

analiz był poziom realizacji uchwały antysmogowej. Uchwała wymusza wymianę ok. 421 

tysięcy kotłów w budynkach jednorodzinnych osób nieubogich energetycznie. Potrzeby 

inwestycyjne w tym obszarze oszacowano na 9,2 mld PLN, z czego 5 mld PLN dotyczy samej 

wymiany kotłów na paliwa stałe. Chcąc osiągnąć do końca 2027 roku cele wyznaczone 

w uchwale antysmogowej wydatki na ten cel powinny wynieść średnio ok. 420-430 mln zł 

rocznie. Ostrożnie szacujemy, że dostępne wsparcie zapewnia ok. 40% zidentyfikowanych 

potrzeb oraz występują gospodarstwa domowe, które odkładają tego rodzaju inwestycje. 

Oznacza to, że stworzenie dedykowanego instrumentu finansowego mogłoby być zasadne. 

Uruchomienie instrumentu ze środków Poddziałania 4.6.2 RPO WSL w perspektywie 

2014-2020 oceniamy jednak jako zbyt ryzykowne ze względu na:  

• ograniczony czas do końca bieżącej perspektywy finansowej: w innych regionach 

menadżerowie funduszy potrzebowali średnio 16 miesięcy do wyboru pośredników 

finansowych w temacie energetyki; zakładając, że udałoby się wybrać pośrednika, 

musiałby on zbudować portfel i rozliczyć kilka tysięcy niewielkich pożyczek o wysokich 

kosztach transakcyjnych w bardzo krótkim czasie;  

• wąski zakres wsparcia: instrument zgodnie z RPO WSL skupiałby się głównie 

na wymianie źródeł ciepła z niewielkim zakresem prac termoizolacyjnych, co budzi 

wątpliwości zwrotu z inwestycji oraz jej popularności wśród mieszkańców;  

• konkurencję innych produktów: identyczny zakres inwestycji finansują gminne 

programy wymiany kotłów, program Czyste Powietrze i produkty komercyjne, które 

przynajmniej w pierwszych dwóch przypadkach mogą stanowić atrakcyjniejsze źródło 

wsparcia i w okresie najbliższych 3 lat raczej zostaną utrzymane. 
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Na obecnym etapie wdrażania RPO WSL 2014-2020 zalecamy: 

• przeznaczenie środków Poddziałania 4.6.2 RPO WSL na projekty wymiany źródeł 

ciepła o wysokim efekcie ekologicznym i gotowości inwestycyjnej;  

• opracowanie założeń koncepcyjnych elastycznego instrumentu wsparcia 

modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych pod kątem przyszłej 

perspektywy finansowej na wypadek wycofania lub porażki programów niezależnych 

od samorządu regionalnego; 

• wzmocnienie potencjału regionalnych instytucji finansowych w obszarze wdrażania 

instrumentów finansowych z zakresu energetyki. 

• wsparcie techniczne realizacji programów i projektów wymiany źródeł ciepła, w tym 

opracowanie modelowej dokumentacji i dobrych praktyk programów lokalnych. 
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Summary 

The purpose of this ex-ante evaluation was to assess appropriateness and possible 

scope of financial instruments under Measure 4.6 Clean Air Regional Operational 

Programme for Śląskie Voivodeship (ROP SV). The regional authority reserved EUR 28 

million in Sub-measure 4.6.2 (investment priority 6e) for financial instruments, which accounts 

for 14% of the total allocation for financial instruments and 0.8% of total programme value 

in ROP SV. The pre-defined intervention scope covered solid fuel stove replacement with 

possible thermal retrofit works in single-family buildings. 

The study indicated market failures and suboptimal investment level. The reference point 

for this analysis was implementation level of Silesian Anti-smog Resolution. This act requires 

replacement around 421 thousand poor quality solid fuel stoves in single-family buildings of 

non-energy poor people by the end of 2027. The investment needs in thematic area are 

assessed to be at 9.2 billion PLN, out of which PLN 5 billion concerns only stove replacement. 

To implement Silesian Anti-smog Resolution, the expenditures should be around 420-430 

million PLN annually. Careful estimation suggests that available support provides around 40% 

of identified needs and there are households which postpone these investments. It means that 

establishment of a dedicated financial instrument could be justified.  

However, introduction of the financial instrument from the Sub-measure 4.6.2 RPO WSL 

in the perspective 2014-2020 is assessed as too risky because of the:   

• limited time until the end of the financial perspective 2014-2020: in other regions, Fund 

of Funds Managers needed 16 months on average to select financial intermediaries 

for energy loans; assuming that it would be possible to choose appropriate financial 

institutions, they would have to build a portfolio and settle several thousand of small loans 

with high transaction costs in a very limited period; 

• narrow scope of public support: the instrument, as per the RPO SV, would mainly focus 

on the solid fuel stove replacement with limited thermal retrofit works, which raises doubts 

about the return on investment and its popularity among residents. 

• competition from other instruments: the same investment scope is financed by local 

solid fuel stove replacement programmes, the nationwide Clean Air Programme 

and commercial products, which, at least in the first two cases, may be more attractive 

financial resource and will be rather maintained over the next three years. 
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At the current stage of RPO SV 2014-2020 implementation we recommend: 

• re-allocation of funds from Sub-measure 4.6.2 ROP SV to solid fuel stove exchange 

projects with a high ecological effect and investment readiness inside other measures 

under Priority Axis 4 Clean Energy; 

• development of conceptual framework of a flexible financial instrument to support 

the energy modernization of single-family buildings for next programming period 

in case of withdrawal or failure of programmes independent from regional authorities; 

• strengthening the capacity of regional financial institutions in the area 

of implementing energy instruments. 

• technical support for the solid fuel replacement programmes and projects, 

including model documentation examples and good practices from local programmes. 
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Wprowadzenie 

Celem niniejszej oceny ex-ante jest ocena zasadności finansowania modernizacji 

energetycznej budynków jednorodzinnych poprzez instrumenty finansowe. 

W dotychczasowych analizach tego typu sporadycznie uwzględniano takie ukierunkowanie 

wsparcia. W obecnej perspektywie opracowano z udziałem funduszy europejskich instrumenty 

mieszane w PO IiŚ oraz dłużne w RPO, służące podnoszeniu efektywności energetycznej 

budynków wielorodzinnych, zasobów firm oraz inwestycji w źródła odnawialne. W ostatnich 

trzech latach pojawiły się liczne instrumenty rządowe, rynkowe i gminne, co wskazuje, że temat 

modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych doczekał się należytej uwagi.  

Raport Catching-up Regions Banku Światowego wskazał ogromną skalę inwestycji, jakie 

trzeba podjąć w budownictwie jednorodzinnym, aby uzyskać lepszą jakość powietrza 

i zrealizować tym samym postanowienia uchwały antysmogowej. Nie ma wątpliwości, 

że wsparcie inwestycji niskoemisyjnych musi być dopasowane do potrzeb i możliwości 

finansowych odbiorców, które mógłby zaadresować atrakcyjny produkt finansowy. Większe 

wątpliwości wzbudza natomiast czas pozostały do końca obecnego okresu programowania, 

gotowość pośredników do zaangażowania się w instrument, komplementarność ze środkami 

innych programów oraz opłacalność jednostkowej inwestycji w zakresie określonym 

programem. Wymienione wątpliwości ostatecznie zdecydowały, że nie rekomendujemy 

instrumentów finansowych w Poddziałaniu 4.6.2 RPO WSL.  

Niniejszy raport obejmuje cztery główne rozdziały: (1) Koncepcję i metodologię oceny ex-ante 

(2) Diagnozę popytu na instrumenty wsparcia indywidualnych źródeł ciepła (3) Ocenę 

adekwatności zasobów do wdrożenia instrumentów w województwie śląskim oraz (4) Wnioski 

i rekomendacje. Ufamy, że pomimo braku zasadniczej rekomendacji wdrożenia nowego 

produktu finansowego raport zainteresuje przedstawicieli instytucji finansujących oraz 

recenzujących polityki na rzecz lepszej jakości powietrza, a kwestie, na które zwraca uwagę, 

przydadzą się przy opracowaniu założeń przyszłej perspektywy finansowej.  

W tym miejscu chcielibyśmy serdecznie podziękować Przedstawicielkom Jednostki 

Ewaluacyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego za wsparcie merytoryczne 

i logistyczne w realizacji badania. Dziękujemy również pracownikom Urzędu 

Marszałkowskiego Województwa Śląskiego oraz Wojewódzkiego Funduszu Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Katowicach, instytucji finansowych, samorządów, 

organizacji pozarządowych i nieformalnych związanych z województwem śląskim, którzy 

podzielili się z nami swą wiedzą i doświadczeniem podczas badań terenowych.  
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1 Koncepcja i metodologia oceny ex-ante 

instrumentów finansowych 

Głównym celem badania była ocena zasadności i zakresu zastosowania instrumentów 

finansowych w ramach PI 6e RPO WSL 2014-2020 w ramach działań dotyczących wymiany 

lub modernizacji indywidualnych źródeł ciepła wraz z ewentualnymi pracami termoizolacyjnymi 

dla domów jednorodzinnych. Konieczność przeprowadzenia analizy wynikała z art. 37 

Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 

roku. Badanie objęło trzy cele szczegółowe (wskazane na schemacie poniżej), realizowane 

sekwencyjnie w toku badania, podzielonego na 4 etapy, tj.:  

• Diagnoza popytu na instrumenty finansowe, 

• Możliwy wkład instrumentów finansowych PI 6e, 

• Instrumenty finansowe PI 6e, 

• Potencjał instytucji mogących oferować IF.  

Schemat 1. Sposób przeprowadzenia oceny ex ante 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

  



 

12 

Wskazane etapy odpowiadają równocześnie rozdziałom niniejszego raportu. Ze względu na 

ostateczny brak rekomendacji wdrożenia instrumentu finansowego w Działaniu 4.6, etap 

„Propozycja Strategii Inwestycyjnej dla IF w PI 6e” został pominięty, podobnie jak „Ostrożna 

ocena ex-ante ryzyka dla gwarancji”.  

Tabela 1. Etapy badania oraz zakres ewaluacji ex-ante 

LP Etap badania/rozdział 
Elementy z Rozporządzenia 1303/2013 (art. 37, pkt 2) 

oraz Rozporządzenia Delegowanego 480/2014 

2 

Diagnoza popytu na IF w 

zakresie wsparcia 

indywidualnych źródeł ciepła 

I. Analiza rynku (popyt) (a) 

3.2 
Możliwy wkład IF PI 6e w 

RPO WSL 

II. Wartość dodana zastosowania IF (b) 

IV. Dodatkowe zasoby (c) 

VI. Oczekiwane rezultaty (f) 

3.3 

Doświadczenia wsparcia 

wymiany indywidualnych źródeł 

ciepła 

V. Ocena doświadczeń 

(d) 

III. Spójność z istniejącymi instrumentami pomocy 

3.4 
Potencjał potencjalnych 

pośredników finansowych 
I. Analiza rynku (podaż) (a) 

4 Wnioski i rekomendacje 

VII. Proponowana strategia inwestycyjna (e) 

IX. Ostrożna ocena ex-ante ryzyka dla gwarancji 

VIII. Aktualizacja i przegląd (g) 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

Podczas realizacji oceny ex-ante wykorzystano podejście ilościowe i jakościowe. 

Do odpowiedzi na pytania badawcze posłużyły analiza danych zastanych oraz techniki 

pozyskujące dane pierwotne: indywidualne wywiady pogłębione, ankieta elektroniczna, 

benchmarking oraz zogniskowany wywiad pogłębiony, podsumowujący badanie.  
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Ramka 1. Zakres analizy danych zastanych w ewaluacji 

• regionalne dokumenty strategiczne województwa śląskiego – Strategia Rozwoju 

Województwa Śląskiego „Śląskie 2020+”, Program Ochrony Powietrza, RPO WSL 

2014-2020 i SZOoP RPO WSL. 

• ewaluacje ex-ante instrumentów finansowych w województwie śląskim i innych 

regionach oraz ewaluacje tematyczne z zakresu energetyki i środowiska; 

• publikacje naukowe i raporty – raporty Banku Światowego Catching-Up Regions, 

raporty o ubóstwie energetycznym IBS; publikacje o transformacji energetycznej; 

wyniki badań popytu na modernizację energetyczną budynków jednorodzinnych – 

badanie PBS dla NFOŚiGW (2015) oraz badanie IEŚ (2017). 

• dokumenty lokalne – regulaminy oraz oferty wsparcia gminnych programów wymiany 

kotłów na paliwa stałe;  

• dane statystyczne – BDL GUS w zakresie wskaźników gospodarki mieszkaniowej;  

• dokumentacja instytucji wdrażających instrumenty finansowe – dokumenty 

programowe, materiały publikowane na stronach internetowych instytucji  finansowych, 

raporty roczne banków, sprawozdania z posiedzeń Rady Inwestycyjnej ds. 

instrumentów finansowych oraz półroczne i roczne sprawozdania EBI;  

• dane monitoringowe – złożone wnioski i podpisane umowy o dofinansowanie w 

publicznych programach wsparcia wymiany kotłów, dane sprawozdawane przez gminy 

w ramach POP.  

• dokumenty strategiczne innych regionów wdrażających PI 6e (RPO, SZOoP). 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

Grono interesariuszy zaangażowanych w badanie objęło przedstawicieli UMWŚ, 

potencjalnych pośredników oraz ekspertów ds. instrumentów finansowych, zespół doradców 

energetycznych WFOŚiGW w Katowicach, samorządy prowadzące programy wymiany 

indywidualnych źródeł ciepła oraz przedstawicieli organizacji i ruchów społecznych, 

działających na rzecz czystszego powietrza. Łącznie przeprowadzono 21 wywiadów w 

Bielsku-Białej, Katowicach, Pszczynie, Raciborzu, Tarnowskich Górach, Tychach, Ustroniu 

oraz Warszawie. Obok wywiadów wykonawca zrealizował ankietę elektroniczną z 

przedstawicielami samorządów gminnych, odpowiedzialnymi za ochronę środowiska lub 

energetykę, benchmarking rozwiązań stosowanych w innych regionach, obejmujący m.in. 

wywiady telefoniczne z doradcami energetycznymi i przedstawicielami innych urzędów 

marszałkowskich. Na zakończenie przeprowadzony został zogniskowany wywiad pogłębiony, 

podsumowujący badanie.  
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Tabela 2. Zakres badań terenowych zastosowanych w ewaluacji 

LP Technika Respondenci Próba 

1 

Indywidualny 

wywiad 

pogłębiony 

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej IDI x 4 

Eksperci instrumentów finansowych oraz potencjalni pośrednicy 

finansowi 
IDI x 6 

Doradcy energetyczni WFOŚiGW w Katowicach IDI x 1 

Przedstawiciele JST odpowiedzialni za lokalną politykę 

środowiskową lub energetyczną 
IDI x 6 

Przedstawiciele organizacji oraz ruchów społecznych IDI x 4 

2 
Ankieta 

elektroniczna 

Przedstawiciele JST odpowiedzialni za lokalną politykę 

środowiskową lub energetyczną 

n=167 

Rr=58% 

3 Benchmarking 
Przedstawiciele Instytucji Zarządzających oraz doradcy 

energetyczni WFOŚiGW 

n=10 

Rr=80% 

4 

Zogniskowany 

wywiad 

pogłębiony 

Przedstawiciele Instytucji Zarządzającej oraz eksperci FGI x 1 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

Badanie zostało przeprowadzone w okresie czerwiec – sierpień 2019. W tym okresie miał 

miejsce szereg wydarzeń i rozstrzygnięć istotnych dla przedmiotu prowadzonych analiz:  

• Rząd RP prowadził z Komisją Europejską dialog na temat warunków wsparcia programu 

Czyste Powietrze w przyszłej perspektywie; podstawą analityczną dialogu był 

opracowywany równolegle raport Banku Światowego, wskazujący rekomendacje 

udrożnienia kanałów dystrybucji wsparcia Programu Czyste Powietrze.  

• Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii we współpracy z samorządami województw 

i miast opracowywało założenia programu rządowego Stop Smog, którego elementem było 

równoległe Poddziałanie 4.6.1 RPO WSL; 

• Samorząd Województwa Śląskiego rozstrzygał konkursy dotyczące finansowania 

projektów parasolowych w Działaniu 4.1 oraz Działaniu 4.3 RPO WSL.  

• Instytucje finansowe, zwłaszcza banki komercyjne wprowadzały lub wycofywały wdrażanie 

podobnych zakresem produkty finansowe.  

Niniejszy raport prezentuje informacje aktualne na dzień 22.07.2019 r.   
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2 Diagnoza popytu na instrumenty wsparcia 

indywidualnych źródeł ciepła 

2.1 Zasoby mieszkaniowe budynków jednorodzinnych 

Zasób mieszkaniowy województwa śląskiego stanowi 1,7 mln mieszkań w 650 tys. budynkach. 

Około 69% mieszkań w regionie znajduje się w budynkach wielorodzinnych. Duży udział 

budynków wielorodzinnych na tle innych regionów wynika z wysokiego poziomu urbanizacji 

województwa. Liczba budynków jednorodzinnych1, które stanowią przedmiot niniejszej 

ewaluacji wynosi ok. 31%, czyli ponad 547 tysięcy budynków.  

Wykres 1. Zasoby mieszkaniowe województwa śląskiego w 2016 roku 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych BDL GUS oraz IBS2 

Zgodnie z szacunkami IBS, w województwie śląskim gospodarstwa domowe użytkują kotły na 

paliwa stałe w 470 tysięcy budynkach jednorodzinnych.3 Udział gospodarstw domowych 

 

1 Przyjmując dalej założenie: 1 budynek jednorodzinny = 1 mieszkanie = 1 gospodarstwo domowe. Ze 
względu na ograniczone źródła danych w obszarze mieszkalnictwa i energetyki oraz wykorzystanie 
różnych źródeł danych tego rodzaju założenia będą konieczne. 
2 Lewandowski P., Kiełczewska A., Ziółkowska K., 2018. Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, 
w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research 
Report 02/2018, Warszawa. 
3 Lewandowski P., Sałach K., Ziółkowska K., 2018. Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez 
działania modernizacyjne w budynkach jednorodzinnych w Małopolsce i na Śląsku [w:] IEŚ, 2018. 
Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2017, Kraków. IBS wykorzystał dane z inwentaryzacji 
przeprowadzonej przez UMWŚ.  
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ubogich energetycznie w tej grupie jest niski w porównaniu do pozostałej części kraju i wynosi 

zaledwie 8,6%.4 Tym samym liczba gospodarstw nieubogich energetycznie w budynkach 

jednorodzinnych, użytkujących kotły na paliwa stałe wynosi ok. 421 tysięcy. Taka liczba 

stanowi punkt wyjścia w niniejszym badaniu, przy czym należy od niej jeszcze odliczyć budynki 

wyposażone w kocioł na paliwa stałe 5 klasy lub spełniający wymagania „ekoprojektu”.  

Mapa 1. Liczba oraz struktura mieszkań w powiatach województwa śląskiego 

 

Źródło: opracowanie własne imapp na podstawie BDL GUS oraz danych PSGAZ 

 

4 Lewandowski P., Kiełczewska A., Ziółkowska K., 2018. Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, 
w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research 
Report 02/2018, Warszawa. 
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Struktura rodzaju budynków w przestrzeni regionalnej jest nierównomierna, co wynika z różnic 

w poziomie urbanizacji. Generalnie wysoki w skali regionu poziom urbanizacji determinuje 

wysoką gęstość sieci ciepłowniczych i gazowych. W województwie znajduje się największa 

liczba przedsiębiorstw posiadających koncesję na wytwarzanie ciepła oraz przesyłu paliw 

gazowych.5 Ponad milion gospodarstw domowych w regionie posiada dostęp do gazu, co 

stanowi wynik lepszy niż średnio w kraju, mimo, że nadal występują obszary pozbawione sieci, 

położone głównie wzdłuż granic województwa, m.in. w powiatach kłobuckim, częstochowskim, 

żywieckim i zawierciańskim.6 Na tych obszarach udział budynków jednorodzinnych w 

strukturze mieszkaniowej jest najwyższy. Brak sieci infrastrukturalnych kieruje mieszkańców 

w stronę ogrzewania domostw paliwami stałymi, zwłaszcza, że wskazane obszary należą do 

mniej zamożnych niż średnio w regionie.  

Wykres 2. Stopień ocieplenia a wiek kotła 

w budynkach jednorodzinnych  

Wykres 3. Stopień ocieplenia a rodzaj 

kotła w budynkach jednorodzinnych 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Inwentaryzacji POP7 

Na podstawie inwentaryzacji POP oszacowano, że w województwie śląskim 48% budynków 

jednorodzinnych ogrzewanych paliwem stałym jest kompleksowo ocieplonych, 39% budynków 

posiada termoizolację częściową, zaś 13% nie posiada jej w ogóle. W budynkach 

nieocieplonych 71% kotłów liczy więcej niż 5 lat, natomiast w kompleksowo ocieplonych ten 

odsetek także jest dość wysoki i wynosi 61%. Kotły z ręcznym załadunkiem paliwa znajdują 

się w ok. 80% budynków jednorodzinnych nieocieplonych, 79% częściowo ocieplonych oraz 

 

5 Polityka Gospodarki Niskoemisyjnej dla Województwa Śląskiego, 2016, Katowice. 
6 Link: https://www.psgaz.pl/mapasystemu/PSG_data/index_2506.html 
7 Atmoterm/IChPW, GIG, 2017. Szczegółowa metodyka przeprowadzenia inwentaryzacji emisji 
zanieczyszczeń dla obszaru województwa śląskiego oraz zakresu elektronicznej bazy danych emisji z 
terenu województwa śląskiego wraz z prezentacją wskaźników, na podstawie których ustalona zostanie 
wielkość emisji, Katowice – baza danych przekazana przez Zamawiającego.  

https://www.psgaz.pl/mapasystemu/PSG_data/index_2506.html
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61% budynków ocieplonych kompleksowo. Oznacza to, że najmniej efektywne energetycznie 

budynki korzystają z potencjalnie najbardziej emisyjnych urządzeń. 

Istotną zachętę do korzystania z paliw stałych stanowią występujące w regionie zasoby 

naturalne. Województwo śląskie stanowi ogólnopolskie centrum produkcji węgla kamiennego 

– zarówno dla sektora energetycznego, jak i komunalno-bytowego. Bliskość zasobów 

powoduje dogodny dostęp do paliwa, a niższy koszt transportu przekłada się również na niższą 

cenę w stosunku do innych regionów. Dodatkowo część osób jest przywiązana do 

wykorzystania węgla ze względu na tradycję, a także otrzymywane deputaty węglowe.8 

Natomiast na terenach wiejskich rozproszona zabudowa utrudnia generowanie efektów skali, 

rozbudowę sieci i tym samym przejście na mniej emisyjne paliwo. Sektor komunalno-bytowy 

m.in. z tych względów jest w największym stopniu odpowiedzialny za złą jakość powietrza w 

województwie.9 

Zła jakość powietrza oraz nieskuteczne polityki jego ochrony skłoniły samorząd województwa 

do podjęcia uchwały antysmogowej. Uchwała antysmogowa obowiązuje od 1 września 2017 

roku i reguluje rodzaje używanych urządzeń grzewczych oraz stosowanych paliw. Narzuca 

także wymóg wymiany przestarzałych kotłów na paliwa stałe na nowe, spełniające wymogi 

klasy 5 lub ekoprojektu. Uchwała tym samym wymusza wymianę źródeł ciepła na bardziej 

ekologiczne w budynkach jednorodzinnych pod groźbą otrzymania mandatów. Jednocześnie 

uchwała jest mniej radykalna niż w sąsiednim województwie małopolskim, gdzie dopuszczone 

do użytkowania będą wyłącznie kotły spełniające wymogi ekoprojektu, a na obszarze Krakowa 

od 1 września 2019 roku będzie obowiązywać całkowity zakaz palenia węglem.  

Ramka 2. Rozstrzygnięcia Śląskiej Uchwały Antysmogowej 

Śląska Uchwała Antysmogowa obowiązuje od 1 września 2017 roku i dotyczy wszystkich 

właścicieli kotłów, kominków i pieców na paliwa stałe.10 Wskazuje rodzaj urządzeń oraz 

paliw, które można wykorzystywać do ogrzewania pomieszczeń na terenie województwa. 

Zgodnie z jej zapisami:  

• obowiązuje zakaz spalania  węgla brunatnego, mułu węglowego, flotokoncentratów oraz 

wilgotnego drewna.  

 

8 Stala-Szlugaj K., 2018. Ocena perspektyw zapotrzebowania drobnych odbiorców węgla w Polsce, 
Studia, Rozprawy, Monografie IGSMiE PAN, Wydawnictwo IGSMiE PAN, Kraków. 
9 Atmoterm/IChPW, GIG, 2017. Program ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego mający 
na celu osiągnięcie poziomów dopuszczalnych substancji w powietrzu oraz pułapu stężenia ekspozycji 
– projekt, Katowice. 
10 Uchwała nr V/36/1/2017 Sejmiku Województwa Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r. w sprawie 
wprowadzenia na obszarze województwa śląskiego ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji, w 
których następuje spalanie paliw. 
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• obowiązuje instalacja w nowych budynkach wyłącznie kotłów o standardzie emisyjności 

klasy 5 (posiadających certyfikat wydany zgodnie z normą PN-EN 303-5:2012) lub 

spełniających wymogi „ekoprojektu” (zgodnie z rozporządzeniem Komisji Europejskiej). 

Jednocześnie posiadacze nieregulaminowych kotłów w województwie śląskim muszą 

wymienić swe urządzenia zgodnie z następującym harmonogramem: 

• do końca 2021 roku – wymiana kotłów pozaklasowych starszych niż 10 lat 

• do końca 2023 roku – wymiana kotłów pozaklasowych 5-10 lat 

• do końca 2025 roku – wymiana kotłów pozaklasowych młodszych niż 5 lat 

• do końca 2027 roku – wymiana kotłów klasy 3 i 4 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie uchwały antysmogowej 

Wejście w życie uchwały antysmogowej spowodowało konieczność wymiany źródeł ciepła 

w budynkach jednorodzinnych. Tym samym mechanizm wymiany jest obligatoryjny – w 

związku z czym presja wymiany urządzeń będzie wzrastać z każdym kolejnym rokiem 

zbliżania się do dat granicznych uchwały.  

2.2 Zawodności rynku i przyczyny nieoptymalnego poziomu 

inwestycji 

Obszar budownictwa jednorodzinnego oraz wymiany źródeł ciepła wiąże się z licznymi 

barierami oraz zawodnościami mechanizmów rynkowych, które wskazują na potrzebę 

podjęcia interwencji w tym zakresie. Wśród nich należy wskazać: 

• Negatywne koszty zewnętrzne. W obszarze mieszkalnictwa jednorodzinnego 

zasadnicza zawodność rynku polega na tym, że osoby wykorzystujące pozaklasowe kotły 

na paliwa stałe nie inwestują, ponieważ nie ponoszą „kosztów zewnętrznych” 

zanieczyszczenia powietrza, do którego się przyczyniają11 (np. wyższych wydatków 

sektora publicznego na leczenie chorób płuc). W województwie śląskim uchwała 

smogowa odpowiada na tę zawodność – wymusza bowiem podjęcie inwestycji i tym 

samym ograniczenie emisji „kosztów zewnętrznych” przez właściciela kotła. 

• „Tragedię wspólnego pastwiska”. O ile przeświadczenie o potrzebie czystego 

powietrza jest powszechne, mieszkaniec nie chce sam ponosić wyrzeczeń, jeśli nie zrobią 

 

11 EBI, 2014. Ex-ante assessment methodology for financial instruments in the 2014-2020 programming 
period. Supporting the shift towards low-carbon economy (Thematic objective 4), FI-Compass, 
Luksemburg. 
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tego inni.12 W efekcie następuje niewielka mobilizacja społeczna i stan powietrza się nie 

poprawia. Uchwała antysmogowa również zaadresowała tę zawodność, choć – jak 

pokażemy w dalszej części raportu – poprawa nie zachodzi wystarczająco szybko. 

• Niepewny zwrot z inwestycji. Oszacowanie zwrotu z inwestycji w przypadku wymiany 

źródeł ciepła jest trudne, ponieważ bardzo istotną rolę odgrywają indywidualne zwyczaje 

i preferencje, jak również kwestie techniczne, np. konstrukcja i położenie domu, jakość 

instalacji. Bank Światowy wskazał, że sama wymiana kotła na paliwa stałe na bardziej 

ekologiczny zwiększy wolumen zużywanego paliwa, przez co inwestycja staje się 

opłacalna dopiero po częściowej lub głębokiej termomodernizacji.13 Abstrahując od tej 

kwestii, jest to bariera, która zniechęca mieszkańców do podejmowania tego typu 

inwestycji, nawet jeśli mają one głęboki sens pod kątem środowiskowym i społecznym. 

Ramka 3. Opłacalność ekonomiczna wymiany indywidualnych źródeł ciepła 

Zgodnie z raportem Banku Światowego, dotychczas przeprowadzonymi ocenami ex-ante 

oraz symulacjami w publikacjach naukowych14, sama wymiana źródła ciepła może 

zwiększyć koszty ogrzewania, co wynika zarówno z wyższych kosztów paliwa, jak i 

możliwego wzrostu zużycia energii elektrycznej (np. przy wymianie na kotły automatyczne). 

Dopiero dodatkowe prace termomodernizacyjne zwiększają szanse, aby projekt 

wygenerował oszczędności. Zwrot podjętej inwestycji z oszczędności nastąpi jednak 

dopiero po ok. 20 latach w przypadku nowego kotła na paliwa stałe i ponad 40 latach w 

przypadku kotła gazowego lub pompy ciepła oraz pełnej termomodernizacji.15 Tym samym 

kompleksowa termomodernizacja jest kluczowa zarówno w kontekście niwelowania 

zagrożenia ubóstwem energetycznym, które może się pojawić w wyniku wyłącznej wymiany 

kotła bez odpowiedniego przygotowania finansowego, jak również zwrotu z inwestycji.  

Wykres 4. Rok zwrotu z inwestycji na przykładzie kotła na paliwa stałe spełniającego 

wymagania ekoprojektu 

 

12 Innym przykładem „tragedii wspólnego pastwiska” może być rozproszenie zabudowy, które ogranicza 
opłacalność infrastruktury sieciowej. Potrzeba odpowiedniej masy krytycznej gęstości zaludnienia, aby 
monopolistyczna spółka energetyczna zdecydowała się doprowadzić np. sieć gazową lub ciepłowniczą 
do wybranej części gminy/miasta. Monopole niezależne od władzy lokalnej inwestują wyłącznie w 
miejscach, gdzie rozbudowa sieci przyniesie profity ekonomiczne, a nie społeczno-środowiskowe; przy 
nadmiernym rozproszeniu zabudowy spółka nie podejmie nieopłacalnych inwestycji – mieszkańcy nie 
będą mieli wyboru poza droższą technologią (np. pompą ciepła) lub też maksymalnie opóźnią przejście 
na mniej emisyjne źródła, licząc na doprowadzenie gazu.  
13 Bank Światowy, 2018. Walka ze smogiem. Instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności 
energetycznej budynków jednorodzinnych, Waszyngton.  
14 Firląg S., Chmielewski A., 2019. Czyste Powietrze – wymiana kotła kontra kompleksowa 
termomodernizacja, Rynek Instalacyjny 4/2019.  
15 Przy pożyczce na 100% inwestycji na 0% i założeniu braku jakiejkolwiek dotacji. 
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Źródło: opracowanie własne na podstawie parametrów przyjętych przez Bank Światowy 

Należy też zauważyć, że powyższe założenia nie uwzględniają innych czynników, np. 

wzrostu cen energii elektrycznej dla gospodarstw domowych, wahań cen paliwa oraz 

kosztów amortyzacji urządzeń grzewczych. Co więcej, bardzo duże znaczenie mają również 

indywidualne praktyki, które rzutują na poziom wydatków energetycznych – zostało to 

zauważone przy okazji badań skutków wymiany kotłów węglowych na gazowe w budynkach 

jednorodzinnych w województwie pomorskim, gdzie kwota, jaką płaciły gospodarstwa 

domowe po samej  wymianie kotła istotnie się różniła między gospodarstwami.16  

Powyższe wątpliwości sygnalizują również banki17, którym zależy, aby inwestycja 

generowała oszczędności ponieważ ryzyko niespłacanych pożyczek jest wówczas 

mniejsze. Argument za szerszym zakresem inwestycji stanowi także potencjał finansowy 

właścicieli budynków jednorodzinnych. 29% kredytobiorców w 2015 roku realizujących 

inwestycję w modernizację energetyczną wydało kwoty do 15 tys. zł, 23% na kwoty od 15 

do 30 tysięcy, a 28% powyżej 30 tysięcy.18 Sugeruje to, że planowany instrument finansowy 

powinien uwzględniać możliwie szeroki i elastyczny zakres działań tak, aby zarówno 

instytucje finansowe podjęły się jego realizacji, jak i zainteresowanie ze strony mieszkańców 

było wysokie.  

 

16 Frankowski J., 2016. Pozaekologiczne efekty regionalnych programów poprawy jakości powietrza 
w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańsk. 
17 Meluch B., 2019. Przesłanki włączenia banków do udziału w dystrybucji środków publicznych 
przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej (prezentacja), Związek Banków Polskich, II 
Okrągły Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej, 27.03.2019 r., Warszawa. 
18 Ibidem. 
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• Asymetrię i niedoskonałość informacji. Pomimo rosnącej świadomości korzyści 

inwestycji w modernizację energetyczną, nadal część osób nie posiada wystarczającej 

wiedzy na ten temat.19 Doświadczenia programu „Czyste Powietrze Pomorza” z 

województwa pomorskiego wskazują, że częściej niż przeciętnie paliw stałych używają 

osoby starsze, które są przyzwyczajone do tradycyjnych sposobów ogrzewania i 

posiadają niewielką świadomość profitów pozaekonomicznych (takich jak oszczędność 

czasu, wzrost wartości domu), zaś do inwestycji zostały zachęcone przez dzieci lub 

sąsiadów.20 Bez tego impulsu osoby priorytetyzowałyby inne inwestycje.21 

• Wysokie koszty transakcyjne. Inwestycje w modernizację energetyczną wymagają od 

ostatecznego odbiorcy wyższego niż przeciętnie poziomu wiedzy technicznej z zakresu 

budownictwa, energetyki, przepisów prawnych do przygotowania odpowiedniej 

dokumentacji (np. audytu energetycznego). W przypadku braku wsparcia doradczego i 

technicznego zarówno instytucja finansowa, jak i odbiorca ostateczny często wolą nie 

angażować się w inwestycję, zwłaszcza jeśli wsparcie dotyczy relatywnie niewielkich 

kwot. Przykładowo, wysokie koszty transakcyjne stanowiły barierę wdrażania 

instrumentów mieszanych dla wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych w Poddziałaniu 1.3.2 

PO IiŚ 2014-2020, które należało do najsłabiej wdrażanych w programie.22  

• Niedobór gotowości inwestycyjnej wśród projektodawców. Zjawisko to 

paradoksalnie może zaistnieć w wyniku nadmiaru różnych źródeł finansowania, zwłaszcza 

konkursowych lub corocznych naborów. Ostateczny odbiorca może wstrzymywać się z 

inwestycją do pojawienia się bardziej atrakcyjnej formy wsparcia na rynku. W przypadku 

projektów termomodernizacyjnych (nie dotyczących samej wymiany źródła ciepła) 

dodatkowo dochodzi kwestia „sezonu budowlanego”, który również ogranicza gotowość 

inwestycyjną i powoduje np. cykliczne zaburzenia popytu na usługi firm budowlanych.  

• Efekt „deadweight” (jałowej straty). W obszarze termomodernizacji i wymiany źródeł 

ciepła budynków jednorodzinnych obecność licznych źródeł wsparcia powoduje szukanie 

przez mieszkańców „furtek” dotacyjnego lub preferencyjnego sfinansowania inwestycji, 

 

19 Infralinx/NAPE, 2014. The use of Financial Instruments in the energy and waste sectors in Poland in 
the Programming Period 2014-2020. A study in support of the ex-ante assessment (under supervision 
of European Investment Bank), Luksemburg. 
20 Frankowski J., 2016. Pozaekologiczne efekty regionalnych programów poprawy jakości powietrza w 
Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańsk. 
21 Jednocześnie w tych grupach występuje także zagrożenie „efektem odbicia” (rebound effect) – 
konsumpcji uzyskanych oszczędności energetycznych na mniej ekologiczne zachowania, na które 
gospodarstwo może sobie pozwolić po inwestycji (np. otwieranie okien przy włączonych kaloryferach).  
22 FundEKO, 2018. Ocena postępu rzeczowego I i VII osi priorytetowej Programu Operacyjnego 
Infrastruktura i Środowisko 2014-2020 dla potrzeb przeglądu śródokresowego, w tym realizacji 
zapisów ram i rezerwy wykonania, Warszawa. 
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które i tak zostałyby zrealizowane ze środków własnych.23 Efekt ten wzmaga się wraz z 

rosnącą popularnością instrumentu. Powoduje to stopniowe obniżenie efektywności 

interwencji. Efekt „jałowej straty” przy wspieraniu źródeł ciepła z częściową modernizacją 

może występować zwłaszcza przy dopuszczeniu wsparcia nowych budynków, gdzie 

inwestor prawdopodobnie i tak przeznaczyłby pieniądze na nowy kocioł, stanowiący 

niewielki koszt w całości inwestycji.  

Oprócz zawodności rynku, istnieją również inne bariery w obszarze wsparcia wymiany 

indywidualnych źródeł ciepła. Wskazywało je część gmin województwa podczas konsultacji 

uchwały antysmogowej. Były to m.in. „górniczy charakter miasta”, „wysoki poziom ubóstwa 

energetycznego i możliwe w związku z nim protesty mieszkańców”, „rolniczy charakter gminy”, 

a także „konieczność wymiany pieców wśród 80% gospodarstw domowych przy niewielkich 

szansach rozbudowy sieci gazowej”.24 W 2016 roku znaczna część gmin w województwie 

śląskim nie widziała potrzeby lub wątpiła w wykonalność uchwały antysmogowej. Zdaniem 

aktorów regionalnych, współpracujących z samorządami lokalnymi świadomość w tym 

zakresie w ciągu ostatnich lat jednak znacząco wzrosła; co potwierdzają także wyniki ankiety 

z samorządami. 89% zadeklarowało kontynuację lub gotowość prowadzenia cyklicznych 

programów wymiany kotłów na paliwa stałe w najbliższych 3 latach.  

Ramka 4. Motywacje mieszkańców do wymiany źródeł ciepła 

Do odpowiedniego zaadresowania barier i zawodności rynku ważne jest rozpoznanie 

motywacji, które decydują o podjęciu inwestycji przez mieszkańców. W ankiecie 

skierowanej do koordynatorów polityki środowiskowo-energetycznej w samorządach 

zapytaliśmy o 1) główne motywacje mieszkańców podejmujących wymianę źródeł ciepła 

oraz 2) powody wstrzymywania się z tego rodzaju inwestycją. 

Mieszkańcy podejmują wymianę ciepła głównie ze względu na wyższy komfort. Korzystanie 

z ręcznego kotła oprócz konieczności transportu oraz przechowania paliwa wymaga 

codziennego wysiłku. Dlatego też „komfort” (86%) wskazywano jako główną motywację do 

wymiany źródła ciepła. Drugim najważniejszym powodem był przymus: mieszkańcy zdają 

sobie sprawę, że najpóźniej w 2021 roku należy wymienić pozaklasowy kocioł starszy niż 

10 lat. Dopiero na trzecim miejscu wskazano „chęć bycia bardziej ekologicznym”. Na 

czwartym miejscu znajdują się finanse, co potwierdza podejmowanie inwestycji przez 

mieszkańców raczej z innych powodów niż możliwe oszczędności.  

 

23 Guła A., 2018. Jak wspierać poprawę efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych, 
Instytut Ekonomiki Środowiska, Warszawa (prezentacja), 15.05.2018 r. 
24 Mapa udostępniona w ramach prezentacji zespołu ds. ograniczania niskiej emisji z 23.05.2019 r. 
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Wykres 5. Motywacje mieszkańców 

wymieniających źródła ciepła w woj. 

śląskim 

Wykres 6. Motywacje mieszkańców 

niechętnych wymianie źródła ciepła w 

woj. śląskim 

  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie ankiety z gminami 

Wśród najczęściej wymienianych powodów niechęci wymiany źródła ciepła wskazywano 

koszt inwestycji (82%) oraz opłat (62%). Dla gospodarstw nie posiadających oszczędności 

wydatek kilkunastu tysięcy może być „nie do pokonania” bez wsparcia zewnętrznego. 

Znaczna część mieszkańców może obawiać się o późniejsze koszty nośników energii.25 

Odsetek ten jest niemal tak wysoki jak formalności, które wskazało ok. 60% respondentów.26 

Dopiero na dalszych miejscach znalazło się przyzwyczajenie czy tradycje górnicze, a także 

starzenie się. Z oczywistych względów odpowiedzi dotyczące tradycji górniczej nadal w 

pierwszej kolejności wymieniano w miastach takich jak Jastrzębie-Zdrój czy Bieruń.  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie ankiety elektronicznej 

  

 

25 Niezależność oraz możliwość samodzielnej kontroli ogrzewania również dla części respondentów 
może być istotnym czynnikiem. Wywiad w Raciborzu wskazał, że na początku XXI wieku ze względu 
na podwyżki cen gazu, mieszkańcy masowo wracali do ogrzewania węglowego. 
26 Hierarchia odpowiedzi pokrywa się z wynikami badania PBS, 2015. Termomodernizacja domów 
jednorodzinnych w Polsce, Sopot. 
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2.3 Potrzeby inwestycyjne w obszarze budownictwa 

jednorodzinnego 

Przy obowiązującym akcie prawnym o potrzebach inwestycyjnych nie decydują plany lub 

motywacje mieszkańców, ale liczba kotłów oraz skala środków potrzebnych do rozwiązania 

problemu i funkcjonowania zgodnie z prawem. Na bazie tego założenia obliczono potrzeby 

inwestycyjne wsparcia modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych osób 

nieubogich energetycznie, a także lukę wsparcia w tym zakresie. 

Ramka 5. Potrzeby inwestycyjne wsparcia modernizacji energetycznej budynków 

jednorodzinnych osób nieubogich energetycznie 

Na potrzeby niniejszego badania obliczono skalę inwestycji, potrzebnych do realizacji 

uchwały antysmogowej w województwie śląskim, przyjmując za punkt wyjścia 2017 rok. 

Skala inwestycji została obliczona w dwóch wariantach – wyłącznie wymiany 

pozaklasowych kotłów na paliwa stałe oraz wymiany pozaklasowych kotłów na paliwa stałe 

z częściową termomodernizacją. W obydwu wariantach przyjęto założenia Banku 

Światowego, dotyczące udziału technologii grzewczych, na które nieubogie energetycznie 

gospodarstwa domowe wymienią kotły niespełniające wymogów uchwały antysmogowej.27 

W drugim wariancie dodatkowo założono, że 40% spośród nieubogich gospodarstw 

dodatkowo dokona częściowych prac termoizolacyjnych. 

Potrzeby inwestycyjne = (𝑎 ∗ 𝑃1 − 𝑏)  × [(𝐾𝐽1 × 𝑃2 + (𝐾𝐽1 + 𝐾𝐽2)  × 𝑃3)]  

𝑎 − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑏𝑢𝑑𝑦𝑛𝑘ó𝑤 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑟𝑜𝑑𝑧𝑖𝑛𝑛𝑦𝑐ℎ (𝑏. 𝑗. ) 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑎𝑑𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑡ł𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒 (𝑧𝑎 𝐼𝐵𝑆/𝐼𝐸Ś) 

𝑃1 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł 𝑏. 𝑗. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑎𝑑𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑡ł𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑛𝑖𝑒𝑠𝑝𝑒ł𝑛𝑖𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑤𝑦𝑚𝑜𝑔ó𝑤 𝑢𝑐ℎ𝑤𝑎ł𝑦 𝑎𝑛𝑡𝑦𝑠𝑚𝑜𝑔𝑜𝑤𝑒𝑗  

(𝑧𝑎: 𝑑𝑎𝑛𝑒 𝑖𝑛𝑤𝑒𝑛𝑡𝑎𝑟𝑦𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 𝑑𝑜 𝑃𝑂𝑃) 

𝑏 − 𝑙𝑖𝑐𝑧𝑏𝑎 𝑏. 𝑗. 𝑝𝑜𝑠𝑖𝑎𝑑𝑎𝑗ą𝑐𝑦𝑐ℎ 𝑘𝑜𝑡ł𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒, 𝑧𝑎𝑚𝑖𝑒𝑠𝑧𝑘𝑎𝑛𝑎 𝑝𝑟𝑧𝑒𝑧 𝑜𝑠𝑜𝑏𝑦 𝑢𝑏𝑜𝑔𝑖𝑒 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑖𝑒 (𝑧𝑎: 𝐼𝐵𝑆) 

𝑃2 − 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł 𝑏. 𝑗. 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑠𝑡𝑤 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑏𝑜𝑔𝑖𝑐ℎ, 𝑘𝑡ó𝑟𝑒 𝑤𝑦𝑚𝑖𝑒𝑛𝑖ą 𝑠𝑡𝑎𝑟𝑒 𝑘𝑜𝑡ł𝑦 𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑤𝑒 𝑘𝑜𝑡ł𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒 (𝑧𝑎: 𝐵Ś) 

𝑃3 − 𝑢𝑑𝑧𝑖𝑎ł 𝑏. 𝑗. 𝑔𝑜𝑠𝑝𝑜𝑑𝑎𝑟𝑠𝑡𝑤 𝑛𝑖𝑒𝑢𝑏𝑜𝑔𝑖𝑐ℎ, 𝑘𝑡ó𝑟𝑒 𝑧𝑎𝑖𝑛𝑠𝑡𝑎𝑙𝑢𝑗ą 𝑛𝑜𝑤𝑒 𝑘𝑜𝑡ł𝑦 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒 𝑖 𝑑𝑜𝑘𝑜𝑛𝑎𝑗ą  

𝑐𝑧ęś𝑐𝑖𝑜𝑤𝑒𝑗 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑗𝑖 (𝑧𝑎: 𝐵Ś) 

𝐾𝐽1 −  ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦 𝑤𝑦𝑚𝑖𝑎𝑛𝑦 𝑘𝑜𝑡ł𝑎 𝑛𝑎 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤𝑎 𝑠𝑡𝑎ł𝑒 (𝑧𝑎 𝐵Ś) 

𝐾𝐽2 − ś𝑟𝑒𝑑𝑛𝑖 𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡 𝑗𝑒𝑑𝑛𝑜𝑠𝑡𝑘𝑜𝑤𝑦 𝑐𝑧ęś𝑐𝑖𝑜𝑤𝑦𝑐ℎ 𝑝𝑟𝑎𝑐 𝑡𝑒𝑟𝑚𝑜𝑚𝑜𝑑𝑒𝑟𝑛𝑖𝑧𝑎𝑐𝑦𝑗𝑛𝑦𝑐ℎ (𝑧𝑎 𝐵Ś) 

 

27 Bank Światowy założył dla osób nieubogich energetycznie następującą strukturę: 60% paliwa stałe; 
36% gaz; 4% pompa ciepła. Naszym zdaniem przyjęte parametry mogą zakładać zbyt duży udział paliw 
stałych, ponieważ w najbliższych latach będzie się on zmniejszał na korzyść gazu. Bazując na 
sprawozdawczości gmin do POP za 2017 rok, już teraz widoczny jest wyższy udział gazu (39%) niż 
kotłów na paliwa stałe (36%), choć praktyki sprawozdawczości gmin nie zawsze była spójne (np. miasto 
będące właścicielem spółki ciepłowniczej wskazywało wszystkie wymiany, także wymiany 
indywidualnych kotłów w budynkach wielorodzinnych). Informacje dotyczące wzrostu popularności gazu 
potwierdzają także wywiady z koordynatorami PONE.  
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Jednocześnie do obliczenia potrzeb inwestycyjnych w kolejnych latach założono, że (1) od 

2017 roku wszyscy mieszkańcy nowo wybudowanych budynków jednorodzinnych będą 

instalować wyłącznie kotły 5. klasy lub spełniające wymogi ekoprojektu lub inne mniej 

emisyjne źródła ciepła (2) udział gospodarstw w ubóstwie energetycznym pozostanie na 

stałym poziomie (3) kotły będą użytkowane do momentu, w którym będą legalne.  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

Zgodnie z powyższym sposobem obliczeń, potrzeby inwestycyjne do realizacji uchwały 

antysmogowej wśród gospodarstw nieubogich, posiadających kotły na paliwa stałe w 

województwie śląskim w 2017 roku wyniosły: 

• 9,2 mld zł, w scenariuszu wymiany kotłów z częściową termomodernizacją; 

• 5 mld zł, w scenariuszu wyłącznie wymiany kotłów.  

Wielkość tych potrzeb bez jakiegokolwiek impulsu interwencji publicznej powoli zmniejszałaby 

się ze względu na naturalne tempo wymiany źródeł ciepła.28  

Wykres 7. Szacowane potrzeby inwestycyjne do realizacji uchwały antysmogowej 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie POP/IBS/BŚ oraz danych 

pozyskanych od instytucji oferujących wsparcie 

 

28 Naturalne tempo wymiany kotłów przyjęto na podstawie: Lewandowski P., Sałach K., Ziółkowska K., 
2018. Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania modernizacyjne w budynkach 
jednorodzinnych w Małopolsce i na Śląsku [w:] IEŚ, 2018, Efektywność Energetyczna w Polsce. 
Przegląd 2017, Kraków. 
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Chcąc w pełni zrealizować uchwałę antysmogową, do końca 2027 roku na samą wymianę 

źródeł ciepła w województwie śląskim powinno przeznaczać się rocznie ok. 420-430 mln zł. 

Kwota ta w najbliższych latach będzie się wahać. Ze względu na strukturę wieku kotłów, w 

okresie 2024-2025 roczne potrzeby w tym zakresie będą niższe (ok. 175-180 mln zł), lecz tuż 

przed rokiem granicznym (2026-2027) znów mogą wynieść nawet ok. 525-535 mln zł. 

W rzeczywistości jednak największy popyt będzie występować co dwa lata, w ostatnim roku 

możliwej eksploatacji.29 Wskazane potrzeby wymagają ogromnych nakładów ze strony 

zarówno funduszy europejskich, budżetu państwa i samorządów, jak również mobilizacji 

środków prywatnych.  

Luka finansowa oznacza sytuację, w której przedsiębiorcy dysponujący rentownym projektem 

inwestycyjnym nie mogą go sfinansować.30 Uzasadnienie stosowania instrumentów 

finansowych w obszarze energetyki jest zazwyczaj jednak inne niż w przypadku wsparcia 

inwestycji w przedsiębiorstwach. Podstawową przesłanką interwencji nie jest wypełnienie luki 

finansowej, lecz zachęta do realizacji przedsięwzięć uzasadnionych z punktu widzenia celów 

polityki rozwoju31, którą w przypadku niniejszego badania stanowi uchwała antysmogowa. Co 

więcej, jedną z istotniejszych zidentyfikowanych zawodności rynku jest niepewna rentowność 

tego typu inwestycji, stąd też nie sposób odnieść terminologii tradycyjnie używanej w 

kontekście projektów przedsiębiorstw do potrzeb budynków indywidualnych odbiorców. Tym 

samym podejście różni się od typowego pomiaru luki w ocenach ex-ante instrumentów 

finansowych, gdzie niezrealizowane projekty wynikają z zamiaru, a nie obowiązku 

ostatecznych odbiorców. 

W niniejszym badaniu lukę zdefiniowano jako różnicę między potrzebami budynków 

jednorodzinnych w zakresie wymiany źródeł ciepła a nakładami niezbędnymi do spełnienia 

wymogów uchwały antysmogowej. W celu określenia skali luki brakujących środków rocznie 

zmapowano istniejące źródła finansowania, podejmując próbę określenia ich skali – ze 

szczególnym uwzględnieniem a) instrumentów finansowania dłużnego b) gospodarstw 

domowych, które nie otrzymały wsparcia. Mapowanie wskazało, że w największym stopniu 

potrzeby inwestycyjne w zakresie modernizacji energetycznej zaspokajały gminne programy 

wymiany źródeł ciepła (zazwyczaj wspierane dzięki pożyczkom umarzalnym WFOŚiGW w 

 

29 Zgodnie z informacją od małopolskiego doradcy energetycznego, podobna sytuacja ma miejsce w 
tym roku w Krakowie, kiedy mieszkańcy wcześniej niezainteresowani wymianą kotłów zaczęli w 
większej liczbie składać wnioski z uwagi na upływający 1 września 2019 roku termin.  
30 Lepczyński, B., Penczar, M., 2013. Znaczenie instrumentów zwrotnych w ograniczaniu luki finansowej 
i podnoszeniu bezpieczeństwa finansowego przedsiębiorstw z sektora MSP, Journal of Management 
and Finance 4(4), 83-99.  
31 PAG Uniconsult, Imapp, 2014. Ocena ex-ante dla instrumentów finansowych w ramach Regionalnego 
Programu Operacyjnego dla województwa pomorskiego na lata 2014-2020, Warszawa. 
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ramach PONE). W 2017 roku istotnym źródłem finansowania wymiany indywidualnych źródeł 

był program regionalny Stop Smog. W 2018 roku skala wymiany źródeł sprawozdawanych 

przez gminy była jeszcze wyższa. W 2019 roku natomiast udział programu Czyste Powietrze 

powinien być wyższy przy nieco niższym udziale PONE; równolegle powinien pojawić się 

wkład inwestycji rozstrzygniętych w ramach konkursu Poddziałania 4.3.4 RPO WSL.32  

Wykres 8. Szacowana skala wymiany 

źródeł ciepła w sektorze budownictwa 

jednorodzinnego w podziale na programy 

Wykres 9. Tempo wymiany źródeł ciepła 

w budynkach jednorodzinnych33 

 
 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie POP/IBS/IEŚ oraz danych 

pozyskanych od instytucji oferujących wsparcie34 

Bardzo niewielki odsetek całości wsparcia (2-3%) stanowiły rynkowe pożyczki i kredyty dla 

osób indywidualnych.35 Do głównych źródeł finansowania należała linia kredytowa WFOŚiGW 

 

32 Na wykresie widoczny jest tylko wkład projektów wskazanych do wsparcia z Poddziałania 4.1.3 RPO 
WSL, natomiast należy do tego także dodać konkurs Poddziałania 4.3.4, nierozstrzygnięty na etapie 
badania. 
33 „Optymalny” model wymiany to założenie pełnej i systematycznej wymiany kotłów na paliwa stałe 
przez nieubogie gospodarstwa domowe w budynkach jednorodzinnych, zgodnie z wymaganiami 
uchwały antysmogowej. Przybliżona liczba oraz struktura urządzeń do wymiany została przeliczona na 
podstawie założeń z Ramki 5 oraz podzielona proporcjonalnie między lata. Natomiast „szacowane 
obecne tempo wymiany” to wyniki zmapowania wsparcia publicznego na modernizację energetyczną, 
adresowane do budynków jednorodzinnych (suma wsparcia z wykresu 8). Suma „luk” wsparcia z 
wykresu 8 to narastająca różnica między „modelem optymalnym” a „szacowanym obecnym tempem 
wymiany”, widoczna na wykresie 9. Ekstrapolacja trendu została przeliczona na podstawie średniej z 
lat 2017-2019 (przy czym dla 2019 przeliczono wsparcie dla całego roku proporcjonalnie do daty 
pozyskanych danych). 
34 Dla programu Czyste Powietrze przyjęto liczbę złożonych wniosków.  
35 Pod uwagę wzięto LKD_2019 oraz środki PolREFF przeszacowane proporcjonalnie do liczby 
mieszkańców województwa, przy teoretycznym założeniu, że wszystkie finansowały wymianę źródeł 
ciepła; nie posiadamy wiedzy nt. kredytów gotówkowych na dowolny cel, które mieszkańcy mogli 
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oraz program PolREFF.36 W ostatnim roku będzie można do tego włączyć pożyczki Programu 

Czyste Powietrze, niemniej ich skala jest póki co bardzo niewielka (3% wartości projektów na 

złożonych wnioskach). O ile precyzyjna estymacja „luki” jest niemożliwa37, nie ma wątpliwości, 

że pomimo dużej liczby instrumentów obecne tempo wymiany źródeł ciepła wśród osób 

nieubogich nie wystarczy do systematycznej realizacji uchwały antysmogowej. Szacujemy, że 

w 2017 roku zrealizowano 37%, a w 2018 roku 43% potrzeb w tym zakresie. W każdym 

kolejnym roku luka niezrealizowanych inwestycji rośnie (wykres 9). Jeśli obecne tempo 

wymiany kotłów na paliwa stałe zostanie podtrzymane, pod koniec 2027 roku w regionie nadal 

pozostanie ok. 205 tysięcy urządzeń niespełniających wymogów uchwały antysmogowej.  

Ramka 6. Zachowania mieszkańców w gminnych programach wymiany źródeł ciepła 

W ramach gminnych programów istnieją rezerwy projektów wymiany źródeł ciepła wśród (1) osób 

oczekujących w długiej kolejce na dofinansowanie (2) osób, które nie otrzymały wsparcia z przyczyn 

proceduralnych (3) osób, które zrezygnowały z inwestycji ze względu na sposób dystrybucji.  

W niektórych programach gminnych oczekiwanie na dotację wynosi ponad 2 lata. Istnieje małe 

prawdopodobieństwo, aby gospodarstwa te sięgnęły wcześniej po środki zwrotne. Zdaniem 

przedstawicieli gmin sytuacja, w której ostateczny odbiorca oczekujący w kolejce decydowałby się na 

pożyczkę następowała jedynie wówczas, gdy zakup nowego urządzenia i instalacja musiałaby zostać 

wykonane szybko np. w wyniku awarii pieca. W innej sytuacji mieszkaniec będzie cierpliwe oczekiwać 

na swą kolej lub sięgnie po środki oferujące korzystniejsze warunki wsparcia (np. zaaplikuje o 

wsparcie w ramach projektu parasolowego RPO WSL lub Programu Czyste Powietrze).  

Liczba odrzuconych wniosków dotacyjnych z przyczyn regulaminowych szacowana jest natomiast na 

kilka procent. Wśród najczęstszych przyczyn wymieniane są nieuregulowany stan własności 

budynku, prowadzenie w nim działalności gospodarczej bądź brak zgody na demontaż starego kotła. 

Jednocześnie we wskazanych przypadkach można mieć wątpliwości, czy gospodarstwa byłyby w 

stanie otrzymać pożyczkę, ponieważ podobne kwestie mogą być weryfikowane również przy 

udzielaniu preferencyjnego wsparcia ze środków publicznych.  

Natomiast ostatnią grupą, która potencjalnie mogłaby być zainteresowana pożyczką są osoby, które 

nie złożyły nawet wniosku ze względu na procedury dystrybucji dotacji. Często stosowaną praktyką 

 

przeznaczać na modernizację energetyczną ani wyników innych instrumentów komercyjnych 
dostępnych na rynku.  
36 W przypadku programów, w których dane podawano jedynie na poziome ogólnopolskim (np. 
dofinansowanie PGNiG) przeszacowano ogólną liczbę pożyczek przez udział województwa śląskiego 
proporcjonalny do liczby mieszkańców przy bardzo optymistycznym założeniu, że wszystkie umowy 
finansowały wymianę źródeł ciepła. 
37 Należy w tym miejscu przypomnieć, że szacunki dotyczące ogólnej liczby źródeł ciepła do wymiany 
ogółem opierają się na pilotażu wykonanym na podstawie 15 gmin. Ze względu na brak ogólnego 
rejestru źródeł ogrzewania nie znamy również dokładnej skali samorzutnie zachodzącej wymiany źródeł 
ciepła, niezależnej od środków publicznych. Alarmy smogowe z kolei sygnalizują również proceder 
przeróbki kotłów 5 klasy bądź nielegalną sprzedaż modeli pozaklasowych. Oszacowanie zakłada też 
stałą liczbę osób ubogich energetycznie oraz brak zjawiska „degradacji energetycznej”. 
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dystrybucji jest kolejność zgłoszeń. W skrajnych przypadkach powoduje to tworzenie się pod 

urzędami gmin „nocnych komitetów kolejkowych” (szczególnie podczas pierwszych naborów lub gdy 

gmina dysponuje niewielkim limitem rocznym dofinansowań). Osoby, które nie otrzymałyby środków 

z tego powodu mogą generalnie zrazić się mechanizmami dystrybucji publicznego wsparcia i 

poszukiwać szybszych oraz wygodniejszych rozwiązań na rynku komercyjnym. Skala tego zjawiska 

jest jednak niemożliwa do wskazania, ponieważ osoby te nie docierają nawet do etapu rejestracji. 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting  
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3 Ocena adekwatności zasobów do wdrożenia 

instrumentów w woj. śląskim 

3.1 Założenia wsparcia PI 6e 

W wyniku aktualizacji RPO WSL 2014-2020 wprowadzono Działanie 4.6 Czyste Powietrze, 

którego celem jest poprawa jakości powietrza. Przeznaczono nań 43,2 mln EUR, z których 

15,2 mln EUR trafiła do Poddziałania 4.6.1, a 28 mln EUR do Poddziałania 4.6.2, stanowiącego 

obszar potencjalnego wdrożenia instrumentów finansowych. Interwencja Działania 4.6 

skierowana jest na wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, przy czym 

Poddziałanie 4.6.1 ma wesprzeć gospodarstwa ubogie energetycznie, a Poddziałanie 4.6.2 

gospodarstwa nieubogie. Wartość wsparcia Poddziałania 4.6.2 odpowiada 3% alokacji na OP 

4, 11% alokacji dla CT 6 oraz 14% alokacji ogółem na instrumenty finansowe w RPO WSL.  

Tabela 3. Architektura OP 4 Czysta Energia RPO WSL 2014-2020 

Działanie PI Cel 
Wkład UE 

(EUR) 

Dopuszczenie 

instrumentów 

finansowych 

4.1 4a Zwiększony poziom produkcji energii z OZE 62 913 372 Nie 

4.2 4b 
Zwiększona efektywność energetyczna w 

sektorze przedsiębiorstw 
33 000 000 Tak 

4.3 4c 
Zwiększona efektywność energetyczna w 

sektorze publicznym i mieszkaniowym 
234 672 997 Nie 

4.4 4g 
Zwiększony udział produkcji energii w 

wysokosprawnej kogeneracji 
9 000 000 Nie 

4.5 4e 
Zwiększona atrakcyjność transportu publicznego 

dla pasażerów. 
451 607 765 Nie 

4.6 6e Poprawa jakości powietrza 43 182 821 Tak → 4.6.2 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie SZOoP RPO 

Ze względu na usytuowanie w celu tematycznym 6 (PI 6e), Działanie 4.6 dopuszcza wymianę 

źródeł ciepła na wysokosprawne kotły węglowe wpisujące się w standard emisyjny 5. klasy lub 

ekoprojektu, a także wymianę/modernizację instalacji CO i c.w.u. oraz ewentualne prace 

termoizolacyjne. Tym samym różni się od pozostałych działań w OP 4, które skierowane są 

na niskoemisyjne nośniki energii. Jednocześnie wsparcie Działania 4.6 dopuszcza również 

mniej emisyjne technologie – w ramach ewentualnych instrumentów finansowych możliwe jest 

sfinansowanie np. kotłów gazowych lub pompy ciepła. Jednocześnie Działanie 4.6 nie 
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wskazuje OZE jako wydatków kwalifikowalnych, ale uwzględnienie tego rodzaju inwestycji 

będzie punktowane w kryteriach wyboru. 

Schemat 2. Logika interwencji Działania 4.6 Czyste Powietrze RPO WSL 2014-2020 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie RPO WSL 

Na wdrażanie PI 6e poza województwem śląskim zdecydowało się 5 województw – łódzkie, 

małopolskie, opolskie, podkarpackie i zachodniopomorskie. Cztery regiony przeprowadziły i 

rozstrzygnęły konkursy dotacyjne.38 W województwie zachodniopomorskim w okresie realizacji 

niniejszego badania nabór trwał.  

Wykres 10. Wysokość alokacji oraz udział priorytetu inwestycyjnego 6e w RPO 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie SZOoP RPO 

O ile warunki oraz operacjonalizacja wsparcia między regionami znacząco się różniły, żaden 

nie zdecydował się wdrażać instrumentów finansowych w PI 6e.39 Samorząd województwa 

 

38 Konkursy cechowały się zróżnicowanym zainteresowaniem: w województwie małopolskim skala 
projektów przekroczyła alokację, a w podkarpackim mniej więcej jej odpowiadała, w przypadku regionu 
łódzkiego zainteresowanie było bardzo małe (zaledwie 3 złożone wnioski; pod koniec roku samorząd 
województwa planuje tam ponowienie naboru.  
39 Ocena ex-ante w województwie podkarpackim z 2015 roku rozważała zastosowanie instrumentów 
finansowych w PI 6e pod kątem sfinansowania przez przedsiębiorstwa norm związanych z 
dostosowaniem do środowiska. Oceniono wówczas, że skala zainteresowania byłaby zbyt niewielka, 
aby uruchamiać specjalny instrument.  
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małopolskiego wskazuje, że rozważy wykorzystanie instrumentów oraz wybór pośrednika 

finansowego, jeśli samorządy wstrzymają się z decyzją o aplikowaniu o środki.  

Założenia wsparcia w PI 6e na poziomie RPO WSL zostały określone wspólnie zarówno dla 

dotacji oraz dla instrumentów finansowych. W RPO WSL wskazano preferencję dla projektów 

niwelujących ubóstwo energetyczne, wykorzystujących OZE, komplementarnych z innymi 

inwestycjami energetycznymi, podnoszącymi efektywność energetyczną lub obniżającymi 

emisje CO2 i pyłów zawieszonych. RPO WSL wskazuje również na potrzebę weryfikacji efektu 

ekologicznego (w postaci uproszczonej oceny energetycznej budynku – nie zaś audytu 

energetycznego, jak w Działaniu 4.3). Generalnie na tle innych regionów widoczny jest brak 

wskazywania preferencji „terytorialnych”. Istotne znaczenie w RPO WSL będą miały natomiast 

kryteria rankingowe, związane z efektywnością energetyczną. 

Tabela 4. Porównanie specyficznych kryteriów merytorycznych stosowanych w PI 6e 

Ś – śląskie; M – małopolskie;  

O – opolskie; Z – zachodniopomorskie;  

P – podkarpackie; Ł – łódzkie 

RPO 

Ś M O Z P Ł 

Preferencje społeczno-ekonomiczne i terytorialne  

(ciemnoszary – kryterium konieczne; jasnoszary: preferencja) 

Brak możliwości przyłączenia do sieci gazowej       

Koncentracja na obszarach przekroczeń emisji       

Koncentracja na obszarach słabych gospodarczo       

Przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu       

Gęstość zaludnienia       

Szczególne walory przyrodnicze gminy       

Wpływ na rozwój społeczno-gospodarczy       

Preferencje związane z efektywnością energetyczną 

Zastosowanie OZE        

Posiadanie zaopiniowanego PGN        

Wpisanie inwestycji w PGN       

Uwzględnienie działań z zakresu edukacji ekologicznej       

Koszt efektu ekologicznego       

Spadek emisji CO2       
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Spadek emisji PM-10       

Spadek emisji benzo-alfa-pirenu       

Preferencje związane z partnerstwem 

Zwiększenie wkładu własnego       

Komplementarność z innymi inwestycjami       

Realizacja projektu w partnerstwie       

Wsparcie zarówno jedno- i wielorodzinnych budynków       

Wsparcie podmiotów ESCO       

Źródło: opracowanie własne na podstawie kryteriów wyboru projektów RPO  

Każdy region przyjął nieco inne założenia dotyczące działań służących podniesieniu 

efektywności energetycznej budynków równolegle do wymiany kotła na paliwo stałe. Działania 

te mają istotne znaczenie, ponieważ ograniczają zagrożenie ubóstwem energetycznym. W 

RPO WSL wymagane jest spełnienie minimalnych wymogów w zakresie efektywności 

energetycznej w punkcie wyjścia, natomiast województwo podkarpackie wskazało na 

kryterium merytoryczne dopuszczające wsparcie wyłącznie budynków „w których w okresie 

ostatnich 10 lat wykonano inwestycje zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające 

zapotrzebowanie na energię budynku”.40 Województwo opolskie wymaga wdrożenia 

przynajmniej jednej rekomendacji oceny energetycznej, jeśli budynek został wskazany jako 

wymagający termomodernizacji. Także łódzkie i małopolskie wymagają deklaracji podjęcia 

działań od potencjalnych beneficjentów.41 Może to sprawiać trudność finansową 

mieszkańcom, zwłaszcza ze względu na konieczność wyłożenia środków własnych na nowe 

źródło ciepła i dopiero późniejsze refinansowanie.42 Przeprowadzenie choćby podstawowych 

działań z zakresu podniesienia efektywności energetycznej przed inwestycją zwiększyłoby 

szansę generowania oszczędności, utrudniałoby jednak organizację dystrybucji środków, 

zwłaszcza instrumentu finansowego. 

 

40 Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, 2016. Odniesienie do zgłoszonych uwag w 
zakresie kryteriów wyboru projektów dla działania 3.3 Poprawa jakości powietrza (prezentacja), 
30.09.2016 r. 
41 Dobrą praktyką województwa małopolskiego jest finansowanie ocen energetycznych z Pomocy 
Technicznej RPO. Dzięki temu mieszkaniec nie musi wykładać środków własnych przed otrzymaniem 
decyzji o inwestycji (która często w przypadku projektów parasolowych się przeciąga). Jeśli gmina 
decyduje się na operatora projektu parasolowego i nie zabezpiecza środków, płacenie z góry firmom za 
oceny energetyczne/audyty było traktowane przez mieszkańców z dużą nieufnością.  
42 FundEKO, 2018. Ewaluacja działań podejmowanych w ramach 4 osi priorytetowej Regionalnego 
Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 na poprawę efektywności 
energetycznej i budowanie gospodarki niskoemisyjnej w regionie – etap I, Warszawa.  
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Ramka 7. Dobre praktyki – Poddziałanie 4.4.3 RPO Województwa Małopolskiego 

Najbardziej zaawansowane rozwiązania w zakresie interwencji PI 6e wypracowano w 

Poddziałaniu 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji RPO Województwa Małopolskiego. 

Wśród ciekawych rozwiązań proceduralnych wskazujemy: 

• wstępne określenie popytu na interwencję przez składanie kart projektów, 

• organizację ponad 20 tysięcy ocen energetycznych budynków w układzie 

subregionalnym z wykorzystaniem pomocy technicznej RPO WM, 

• precyzyjne wskazanie zakresu oceny energetycznej w SOPZ dla firm audytorskich, 

• wystosowanie prośby o wyznaczenie koordynatorów po stronie gmin, odpowiedzialnych 

za współpracę z audytorami i urzędem marszałkowskim. 

W RPO WM zastosowano również precyzyjne zapisy w SZOP, które jasno rozstrzygały 

sytuacje kontrowersyjne lub sporne. Do tego rodzaju zapisów należy zaliczyć: 

• wprowadzenie wyłączenia w metodologii oceny względem budynków zabytkowych, 

objętych wytycznymi konserwatorskimi, 

• uzależnienie poziomu dofinansowania urządzeń grzewczych od wysokości mocy 

wyznaczonej w wyniku oceny energetycznej, 

• jasne wskazanie postępowania w skomplikowanej sytuacji własnościowej budynku, 

• jednoznaczne wskazanie obowiązków gminy w zakresie wyrywkowych kontroli utylizacji 

starego kotła i prawidłowej eksploatacji nowego urządzenia. 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie benchmarkingu PI 6e. 

Wszystkie regiony stosują parasolowy sposób dystrybucji środków, w którym to gmina lub 

związek gmin jest pośrednikiem rekrutującym chętnych do wymiany starego kotła. W 

województwie małopolskim możliwe dofinansowanie sięga 98,5% kosztów kwalifikowalnych 

inwestycji (przy czym limit wsparcia wymiany kotłów na gospodarstwo domowe określono na 

poziomie 8 tys. zł za kocioł; 1 tys. zł na instalację i do 25 tys. zł na termomodernizację), a w 

zachodniopomorskim nawet 100%. W regionie łódzkim i podkarpackim skala wsparcia 

projektów parasolowych wynosi 85%. Z punktu widzenia oceny ex-ante instrumentów 

finansowych najbardziej interesujące są przykłady mobilizowania dodatkowych środków 

publicznych i prywatnych przez tego rodzaju mechanizm. Warto zatem przyjrzeć się bliżej 

zasadom wsparcia w województwie opolskim, podkarpackim i zachodniopomorskim.  

• w regionie opolskim zaproponowano montaż, w którym maksymalne dofinansowanie UE 

wynosi 34%, natomiast pozostałą kwotę pokrywają gmina (33%) i mieszkaniec (33%). 

Rozwiązanie to jest zbliżone do finasowania PONE w województwie śląskim (przy czym w 
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RPO w ramach ewentualnych instrumentów finansowych nie byłoby oczywiście możliwe 

umorzenie środków). Dzięki uwzględnieniu wkładu poza środkami UE interwencja PI 6e 

może być bardziej efektywna; co więcej, wnioskodawca jest dodatkowo premiowany w 

kryteriach wyboru za zwiększenie wkładu własnego.43  

• podobne rozwiązania zwiększające efektywność interwencji zastosowało województwo 

podkarpackie: jeśli udział finansowy mieszkańców znajdował się w przedziale 1%–15%, 

projekt otrzymał dodatkowe 5 pkt w ocenie; jeśli był większy niż 15%, projekt otrzymał 10 

pkt [10% oceny całkowitej]; 

• w zachodniopomorskim jeśli wkład własny gminy był równy/większy od 10% wartości 

dofinansowania, projekt otrzymywał 4 pkt; jeśli był równy/większy od 50% wartości, projekt 

otrzymywał 16 pkt; [16% oceny całkowitej po przeliczeniu wag, kryterium rozstrzygające] 

Tabela 5. Koszt jednostkowy wymiany źródła ciepła w PI 6e RPO 

LP śląskie małopolskie opolskie 
zachodnio-

pomorskie 
podkarpackie łódzkie 

Alokacja w mln PLN 185,7 67,6 12,9 38,7 30,5 19,4 

Max. wkład UE --- 98,5% 34% 100% 85% 85% 

Planowana liczba 

zmodernizowanych 

źródeł ciepła 

6638 6650 3500 592 2100 1280 

Średnia kwota w 

PLN na 1 inwestycję 
27973 10163 3686 65372 14516 15117 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu SZOoP RPO. Kurs 1 EUR = 4,3 PLN. 

3.2 Możliwy wkład instrumentów finansowych PI 6e 

3.2.1 Wartość dodana 

Instrument finansowy z przeznaczeniem na wymianę źródła ciepła w budynkach 

jednorodzinnych z ew. częściową termoizolacją nigdy nie był realizowany ze środków 

europejskich w Polsce. Poniżej przedstawiono argumenty za stosowaniem instrumentu 

finansowego w obszarze objętym zakresem PI 6e, by następnie wskazać ostrożną próbę 

kwantyfikacji zysków, jakie mógłby wygenerować.  

 

43 Jeśli wkład własny wynosił 3 pkt procentowe więcej minimalny, projekt nie dostawał punktów; do 6 
p.p. – 1 pkt; do 9 p.p.– 2 pkt, do 12 p.p. – 3 pkt; jeśli wyniósł 12 p.p. otrzymywał 4 pkt [10% oceny 
całkowitej po przeliczeniu wag]. 
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Zasadniczą wartością dodaną instrumentów finansowych w porównaniu ze środkami 

dotacyjnymi jest efekt dźwigni. Środki przeznaczone na instrument finansowy mobilizują wkład 

podmiotów prywatnych, a także ostatecznych odbiorców, co może zwielokrotnić efekty 

interwencji. Spektakularnym przykładem tego rodzaju wsparcia może być np. dofinansowanie 

inwestycji w ramach Inicjatywy JESSICA w perspektywie 2007-2013.44 Niezaprzeczalną zaletą 

jest także rewolwing, czyli możliwość wielokrotnego obrotu środków. Może on pomóc w 

multiplikacji środków dla realizacji uchwały antysmogowej. Co więcej, środki te można w 

sposób bardziej elastyczny kierować na realizację celów polityki rozwoju województwa 

niezależnie od Wspólnych Ram Strategicznych, Przykładowo, samorząd województwa 

pomorskiego rozważa wprowadzenie za pośrednictwem Pomorskiego Funduszu Rozwoju 

bardziej elastycznych instrumentów wsparcia inwestycji energetycznych,45 a służyć temu mają 

fundusze Inicjatywy JESSICA z perspektywy 2007-2013. 

Wprowadzenie instrumentów finansowych wymusza również wyższą efektywność projektów. 

Biorąc dotację na wymianę źródła ciepła mieszkańcy w mniejszym stopniu rozważają 

dodatkowe inwestycje termomodernizacyjne, które pozwoliłyby ograniczyć popyt na energię i 

uzyskać oszczędności. Konieczność spłaty zobowiązań wymusza lepsze przemyślenie 

zakresu inwestycji, dodatkowo instytucje udzielające wsparcia finansowego mogą zapewnić 

do tego celu pomoc wykwalifikowanej kadry.  

Inną zaletą zastosowania instrumentów finansowych jest budowanie potencjału współpracy 

instytucji zarządzającej. Wdrażanie instrumentu finansowego wymaga wymiany doświadczeń 

i wypracowania rozwiązań wspólnie z sektorem prywatnym. To także włączenie w sieć 

instytucjonalną polityki regionalnej nowych aktorów – audytorów i doradców energetycznych, 

głównych ekologów, dostawców lub firmy i fundacje zajmujące się obsługą projektów. Tego 

typu instrument wsparcia zapewniłby ponadto możliwość zaadresowania środków 

bezpośrednio do mieszkańców, co może istotnie zmieniać wizerunek użyteczności oraz 

sprawczości funduszy europejskich i polityki regionalnej.  

Kolejną korzyścią jest uzupełnienie oferty względem projektów wspierających OZE oraz źródła 

niskoemisyjne. Dedykowany instrument finansowy PI 6e mógłby zaadresować potrzeby tych 

części województwa, w których nie ma opcji podłączenia się do sieci ciepłowniczej lub 

gazowej, natomiast rozwiązania w rodzaju zakupu oraz instalacji pompy ciepła nawet z 

częściowej dotacji znajdują się poza możliwościami finansowymi gospodarstwa.  

 

44 Więcej: Imapp, IBS, 2016. Ocena efektów realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego dla 
Województwa Pomorskiego na lata 2007-2013, Warszawa. 
45 PAG Uniconsult, 2018. Ekspertyza dotycząca zapotrzebowania rynkowego na instrumenty zwrotne 
w obszarze efektywności energetycznej w województwie pomorskim ze szczególnym uwzględnieniem 
mieszkalnictwa i budynków użyteczności publicznej, Warszawa. 
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Tabela 6. Adresowanie zawodności rynku przez instrumenty finansowe 

Zawodność rynku Mechanizm zaradczy instrumentów finansowych 

Negatywne koszty zewnętrzne 
Możliwość opracowania bardziej atrakcyjnego produktu 

niż obecne na rynku  

„Tragedia wspólnego pastwiska” 

Dotarcie w obszary w mniejszym stopniu objęte ofertą 

rynkową (gdzie brakuje zachęty ze strony rynku, np. 

spółek gazowych czy ciepłowniczych) 

Niepewność zysku projektów 
Nacisk na efektywność ekonomiczną ze strony instytucji 

oraz ostatecznych odbiorców 

Asymetria i niedoskonałość informacji 

Możliwość wykorzystania struktur podmiotów 

komercyjnych, posiadających duża liczbę klientów 

indywidualnych oraz zasoby instytucjonalne 

Wysokie koszty transakcyjne 
Możliwość sfinansowania pomocy technicznej (doradczej i 

operatorskiej) ze środków prywatnych lub zewnętrznych 

Niedobór gotowości inwestycyjnej  
Nabór ciągły: długoletni i bardziej stabilny sposób 

świadczenia wsparcia  

Efekt „deadweight” Większy nacisk na racjonalność i opłacalność projektów 

Źródło: opracowanie własne 

Niniejszy przegląd jakościowy daje zatem przesłanki do myślenia o instrumentach 

finansowych jako korzystnej alternatywie wsparcia inwestycji energetycznych w budownictwie 

jednorodzinnym. W ocenie ilościowej wskazujemy dodatkowe argumenty liczbowe, za punkt 

wyjścia przyjmując alokację wskazaną w Poddziałaniu 4.6.2. 

Ocena ilościowa zastosowania potencjalnego instrumentu finansowego wskazuje na 

wymierne korzyści, jakie może przynieść jego rozruch i wykorzystanie. Przyjmując bardzo 

konserwatywne założenia jednokrotnego obrotu środków oraz proporcję przeznaczenia 100% 

alokacji na inwestycje w wymianę źródła ciepła zakładające termomodernizację46, można 

wskazać „wyjściową” skalę efektów społeczno-ekonomicznych oraz ekologicznych wdrożenia 

instrumentu finansowego.47  

 

46 Przyjęto średnią wartość inwestycji 38,5 tys. zł (wymiana kotła na paliwa stałe z częściową 
termomodernizacją według raportu Banku Światowego dla scenariusza 1) oraz 57,5 tys. zł dla 
scenariusza 2 (wymiana kotła na gazowy z pełną termomodernizacją); zrezygnowano z przyjęcia 
udziału 60%/40% (co postuluje raport BŚ), ponieważ przyjęto założenie, że inwestycja powinna 
generować oszczędności. Parametry jednostkowe obniżenia emisji PM-10 oraz CO2 w wyniku 
wymiany kotła na paliwa stałe również pochodzą z raportu BŚ.  
47 Do obliczeń przyjęto także zachowawcze założenia dotyczące wkładu pośrednika finansowego 
(15%), udzielanie pożyczek na 100% wartości projektu, współczynnik stratowości wynoszący 5%, a 
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Zgodnie z przyjętymi założeniami, instrument finansowy pozwoliłby objąć wsparciem 1,7-2,6 

tysięcy gospodarstw domowych, co przekłada się na 4,3-6,5 tysięcy mieszkańców regionu 

objętych interwencją. Dzięki instrumentowi w powietrzu województwa śląskiego znalazłoby się 

174-252 ton mniej szkodliwych pyłów rocznie, zaś emisja CO2 spadłaby o 4,9 do 12,7 tys. ton, 

w zależności od preferencji danego nośnika energii oraz zakresu inwestycji termoizolacyjnych. 

Wymiana starych kotłów zasypowych uwolniłaby także ogromne zasoby czasu. Dzięki 

zaangażowanym środkom gospodarstwo domowe średnio zaoszczędziłoby 8 dni w roku.48 

Gdyby czas ten został przeznaczony na pracę, wygenerowałoby to w skali województwa 8,9- 

13,3 mln złotych oszczędzonego czasu rocznie. Co więcej, czas ten również przekładałby się 

na korzyści zdrowotne mieszkańców, ponieważ to także mniejsze narażenie na choroby 

układu oddechowego oraz większy komfort fizyczny i termiczny, co ma niebagatelne 

znaczenie zwłaszcza dla dzieci i osób starszych.  

Tabela 7. Szacunki wartości dodanej instrumentów finansowych w Działaniu 4.6 

Korzyści 

Scenariusz 1: Wsparcie wyłącznie 

wymiany kotłów na paliwa stałe 

spełniających wymagania uchwały i 

częściowej termomodernizacji 

Scenariusz 2: Wsparcie 

wyłącznie wymiany kotłów na 

kotły gazowe z założeniem 

pełnej modernizacji  

Bezpośredni zysk 

społeczno-

ekonomiczny 

2 596 wspartych gospodarstw  

6 489 osób objętych interwencją 

54 lata oszczędzonego czasu rocznie 

13 mln zł – wartość oszczędzonego czasu 

rocznie 

1 738 wspartych gospodarstw  

4 345 osób objętych interwencją 

36 lat oszczędzonego czasu 

rocznie 

8,7 mln zł – wartość 

oszczędzonego czasu rocznie 

Bezpośredni zysk 

ekologiczny 

252 mniej ton emisji pyłów 

4 932 mniej ton emisji CO2 

174 mniej ton emisji pyłów 

12 687 mniej ton emisji CO2 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie kosztów jednostkowych Banku 

Światowego, BDL GUS oraz parametrów wskazanych w publikacjach naukowych 

Obok szacunków opartych na wystandaryzowanych parametrach można dodatkowo wykonać 

monetyzację innych efektów interwencji. Istnieją studia przypadków modelujące pozytywne 

 

także maksymalny limit wynagrodzeń dla instytucji finansowych wynikający z rozporządzenia. Nie 
przewidziano jednocześnie pokrycia kosztów transakcyjnych ze środków instrumentu. 
48 Przyjęto oszczędność czasu w gospodarstwie domowym rzędu 1 godziny dziennie w sezonie 
grzewczym na podstawie badań efektów wymiany źródeł ciepła w Programie „Czyste Powietrze 
Pomorza” (patrz: Frankowski J., 2016. Pozaekologiczne efekty regionalnych programów poprawy 
jakości powietrza w Obszarze Metropolitalnym Gdańsk-Gdynia-Sopot, Gdańsk) oraz średnią wartość 
oszczędzonego czasu jako 27,5 PLN brutto/godzinę, przeliczoną na podstawie danych o 
wynagrodzeniach dla woj. śląskiego z portalu pracuj.pl (2018).  
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efekty zewnętrzne spadku wydatków fiskalnych na służbę zdrowia oraz wzrostu zatrudnienia 

dzięki programom termomodernizacyjnym.49 Modelowanie tego wpływu wykracza poza zakres 

niniejszego raportu, należy jednak zauważyć, że wśród efektów zewnętrznych inwestycji 

znajdują się także wzrost oczekiwanej długości życia, wyższa wydajność osób pracujących, 

mniejszy koszt wynikający ze zwolnień lekarskich i rent dla firm.50 Również w skali mikro 

interwencja może istotnie zwiększyć popyt na usługi przedsiębiorstw kotlarskich, budowlanych 

i instalatorskich, co zostało potwierdzone podczas badań terenowych.51  

3.2.2 Dodatkowe zasoby 

W RPO WSL na instrument finansowy w PI 6e przewidziano 28 mln EUR dofinansowania UE 

oraz 4,95 mln EUR środków prywatnych. Od decyzji Instytucji Zarządzającej zależałby wybór 

takiego wariantu, który wypośrodkowałby zarówno efekt zachęty dla zaangażowania 

pośrednika, jak i dawał szansę na odpowiednio wysoką dźwignię. Badanie rynku, wykonane 

w 2015 roku pod kątem realizacji programu Ryś wskazywało, że 55% osób zamierza do 

wymiany źródeł ciepła wykorzystać oszczędności. Udział osób rozważających kredyt wynosił 

32% i był wyższy niż dotacji i dofinansowań (27%) lub pożyczek od firmy pożyczkowej (7%). 

Należy zauważyć, że mieszkańcy chętniej brali kredyt do szerzej zakrojonych działań 

modernizacyjnych. Jak wskazano we wcześniejszej części raportu, zaledwie 29% osób 

korzystało z kredytu do 15 tysięcy złotych na tego rodzaju inwestycje; mniejsze inwestycje 

mieszkańcy finansują głównie z oszczędności lub bieżących dochodów, co zresztą 

potwierdzały również gminy.52  

  

 

49 Np. Ürge-Vorsatz D., Wójcik-Gront E., Tirado-Herrero S., Labzina E., Foley P., 2012. Employment 
Impacts of a Large‐Scale Deep Building Energy Retrofit Programme in Poland. European Climate 
Foundation, Budapest. 
50 Krajowy Program Modernizacji Budynków 2017 (projekt), 2017. Instytut Ekonomiki Środowiska, s. 
20. 
51 Zgodnie z informacjami uzyskanymi w wywiadach, równoczesna realizacja kilku gminnych programów 
wymiany źródeł ciepła na Podbeskidziu spowodowała trudności w znalezieniu instalatorów oraz 
terminowej dostawie kotłów retortowych; w przypadku jednego z gminnych programów wymiany kotłów 
jednym z dodatkowych argumentów dopuszczenia wsparcia kolektorów słonecznych była obecność 
kilku producentów tego rodzaju instalacji w gminie.  
52 PBS, 2015. Termomodernizacja domów jednorodzinnych w Polsce, Sopot. 
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Wykres 11. Planowane źródło 

finansowania wymiany starego kotła 

Wykres 12. Zainteresowanie wymianą 

starego kotła przy różnym poziomie 

dotacji53 

  

Źródło: Badanie PBS dla NFOŚiGW (lewy wykres) oraz badanie IEŚ (prawy wykres) 

Badanie IEŚ, zrealizowane w 2017 roku na próbie 664 budynków wykorzystujących kotły 

węglowe w Polsce wskazuje zarówno duży udział gospodarstw, które podjęłyby wymianę 

źródeł ciepła nawet przy braku dotacji (47%), jak i znaczący wzrost chętnych przy kolejnym 

podnoszeniu jej progów.54 IEŚ zapytał również o gotowość wzięcia kredytu na termorenowację 

budynku.55 W tym przypadku 24% osób wyraziło taką chęć, z czego zdecydowana większość 

w miastach (35%; na wsi jedynie 20%).  

Poniżej wskazujemy scenariusze mobilizacji dodatkowych zasobów, które mogłyby zostać 

potencjalnie wygenerowane przez instrument finansowy w kilku wariantach, zakładając różne 

scenariusze kształtu instrumentu: 

• Wariant 1 to kredyt oprocentowany na 0%, bez dotacji, wdrażany bezpośrednio przez 

pośrednika do ostatecznego odbiorcy. Obrót środków: 1.5x; wkład pośrednika: 15%; 

stratowość 5%.  

 

53 Pytliński Ł, 2017. Stan techniczny budynków jednorodzinnych w Polsce. Potrzeby remontowe, źródła 
ogrzewania i standardy izolacyjności cieplnej. Raport z badań [w:] Efektywność energetyczna w Polsce 
2017, IEŚ, Kraków.  
54 Efekt ten jest także znakomicie widoczny na przykładzie popularności projektów parasolowych z 
dofinansowaniem sięgającym 85%.  
55 Niskooprocentowany kredyt na 10 lat, z miesięczną ratą wynoszącą 500 PLN. Należy jednocześnie 
wziąć poprawkę, że pytania IEŚ nie były jednoznacznie wskazywały korzyści z inwestycji – mogły 
naszym zdaniem nieco sugerować wybór pożądanej odpowiedzi, dlatego faktyczny popyt na 
termorenowację, w tym wymianę źródeł ciepła oceniamy niżej. IEŚ założył także znacznie niższy koszt 
nowego kotła, tj. 8,5 tysiąca złotych. Badanie było także realizowane na próbie ogólnopolskiej, zatem w 
województwie śląskim wyniki mogą być niższe.  
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• Wariant 2 to kredyt z 20% dotacją, wdrażany bezpośrednio przez pośrednika do 

ostatecznego odbiorcy (na wzór LKD_2017). Obrót środków: 1.5x; wkład pośrednika: 15%; 

stratowość 5%  

Tabela 8. Mobilizacja dodatkowych zasobów przez potencjalny instrument finansowy 

Wariant 
Zasoby 

zaangażowane 

Środki publiczne 

nieodzyskane 

Wartość 

wygenerowanych 

inwestycji56 

Dźwignia57 

Wariant 1 102 340 000 23 177 000 152 456 503 1,03 

Wariant 2 81 872 000 43 645 000 120 941 802 1,03 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

Z punktu widzenia efektywności najbardziej korzystna byłaby pierwsza opcja. Brak 

konieczności wniesienia wkładu własnego przez ostatecznego odbiorcę mógłby wyróżniać 

instrument od innych dostępnych na rynku; podobna preferencja stosowana jest w przypadku 

produktów dla budownictwa wielorodzinnego – np. pożyczki termomodernizacyjnej w 

podlaskim lub pożyczki na modernizację energetyczną w województwie pomorskim. Wariant 

ze środkami dotacyjnymi powoduje natomiast problemy wdrożeniowe, które zostały omówione 

w dalszej części raportu.  

3.2.3 Oczekiwane rezultaty 

Celem szczegółowym PI 6e jest poprawa jakości powietrza. Zgodnie z logiką interwencji, 

poprzez wymianę i modernizację indywidualnych źródeł ciepła wraz z ew. pracami 

termomodernizacyjnymi nastąpi spadek zawartości PM10 oraz spadek emisji CO2. Nowe 

źródła ciepła zmniejszą stężenia pyłów w sezonie grzewczym, co pozwoli osiągnąć cel 

szczegółowy priorytetu. Logika wskaźników oddaje zakres interwencji, choć dla bardziej 

symetrycznej oceny na poziomie produktu powinna być wyłącznie „liczba zmodernizowanych 

źródeł ciepła”, natomiast „szacowany spadek emisji CO2” powinien być wskaźnikiem na 

poziomie rezultatu58 – w tym przypadku nie przekłada się na obniżenie stężeń PM2,5, PM10 i 

BaP. Bank Światowy szacuje, że w wyniku samej tylko wymiany źródeł ciepła na paliwa stałe 

 

56 Wartość wygenerowanych inwestycji (ilościowa wartość dodana) została obliczona w sposób 
następujący: kapitał na pożyczki*obrót środków*dźwignia+dodatkowe środki ostatecznych odbiorców – 
wartość kapitału utraconego [kapitał na pożyczki*wsp. stratowości]. Kurs: 1 EUR = 4.3 PLN. 
57 Dźwignia IF PI 6e została obliczona w sposób następujący: [(wkład UE – koszty zarządzania)+krajowy 
wkład prywatny]/wkład UE. Kurs: 1 EUR = 4.3 PLN. 
58 Klasyfikacja ta wynika z przyjętej nomenklatury wskaźników. Naszym zdaniem dla interwencji 
czytelniej byłoby, gdyby wskaźnikiem produktu była wyłącznie „liczba zmodernizowanych źródeł ciepła”, 
a „szacowany roczny spadek emisji” znajdowałby się równorzędnie ze spadkiem stężeń.  
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emisja CO2 może wzrosnąć.59 W tym przypadku to kolejny argument, żeby premiować 

inwestycje zakładające komponent termomodernizacyjny.60  

Stopień redukcji PM10 w wyniku interwencji został oszacowany na 110 t/rok. Liczba 

zmodernizowanych źródeł ciepła wyniosła 6 638 sztuk, natomiast szacowany roczny spadek 

emisji gazów cieplarnianych powinien wynieść 5,7 tys. ton równoważnika CO2. Powyższe 

wskaźniki zostały określone wspólnie dla części dotacyjnej (Poddziałanie 4.6.1) i dla 

potencjalnych instrumentów finansowych (Poddziałanie 4.6.2). Należy też podkreślić, że 

oparto je o inne założenia dotyczące kursu EUR oraz historycznych kosztach cen obniżenia 

emisji CO2. Koszty jednostkowe inwestycji bazowały natomiast o raport Banku Światowego i 

założono w nich pełną, a nie częściową termomodernizację budynku (koszt 63 tys. zł) w grupie 

40% gospodarstw. Zgodnie z metodologią szacowania wskaźników, liczba zmodernizowanych 

źródeł ciepła w Poddziałaniu 4.6.2 wyniosłaby 6968 sztuk.61 To bardzo ambitna wartość, 

wskazująca na konieczność udzielenia bardzo wysokiej liczby pożyczek w krótkim okresie.62 

Na podstawie wykonanych symulacji skłanialibyśmy się do znacznie bardziej 

konserwatywnych wskaźników dla instrumentu finansowego w Poddziałaniu 4.6.2, jeśli chodzi 

o liczbę zmodernizowanych źródeł ciepła – zwłaszcza, że obok obowiązkowej wymiany źródła 

ciepła zakładamy jednak obligatoryjne finansowanie termomodernizacji.63 Dopuszczenie 

termomodernizacji wiązałoby się jednak z koniecznością zmiany zakresu wsparcia i 

znacznego obniżenia wskaźnika liczby zmodernizowanych źródeł ciepła w Działaniu 4.6 RPO 

WSL; wkład instrumentów finansowych w ten wskaźnik byłby znacznie niższy w stosunku do 

alokacji, jednocześnie wkład w stopień redukcji PM10 oraz CO2 pozostałby na poziomie 

bezpiecznym w stosunku do obecnych założeń realizacji wskaźników RPO WSL. We 

wszystkich przypadkach wskazywane są „widełki”, dla których punktem odniesienia jest opcja 

najbezpieczniejsza z perspektywy realizacji interwencji, z założeniem dodatkowej rezerwy.  

  

 

59 Bank Światowy, 2018. Walka ze smogiem. Instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności 
energetycznej budynków jednorodzinnych, Waszyngton, s. 18.  
60 Wymóg termomodernizacji zniwelowałby również warunek sprawiający sporo trudności beneficjentom 
wymiany kotłów przy innych RPO – konieczność spełnienia minimalnych standardów energetycznych. 
61 Wartości zawarte w Metodologii szacowania wskaźników RPO WSL 2014-2020 (stan na listopad 
2018) oraz w RPO WSL 2014-2020 nieco się różniły.  
62 Mogłoby to również prowadzić do promowania przez pośredników budynków, w których znajduje się 
dwa lub więcej źródeł ciepła (np. zarówno piec na paliwo stałe, jak i kominek nie spełniający wymogów 
uchwały antysmogowej).  
63 Wkład został obliczony na podstawie scenariuszy finansowania wyłącznie kotłów na paliwa stałe z 
częściową termomodernizacją lub kotłów gazowych z kompleksową termomodernizacją (tak jak w sekcji 
„dodatkowe zasoby”) oraz kosztów jednostkowych inwestycji z raportu Banku Światowego.  
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Tabela 9. Wskaźniki produktu w Działaniu 4.6 RPO WSL 

Wskaźniki produktu 

4.6 

RPO 

(2023) 

Scenariusz 

1 (100%: ½ 

termo + 

kotły 5. 

klasy lub 

ekoprojektu 

Scenariusz 

2 (100%: 

całkowita 

termo + 

kotły 

gazowe) 

Rekomendacja 

wartości 

wskaźnika dla 

Działania 4.6.2 

Wkład w 

obecny 

wskaźnik 

RPO WSL 

Liczba 

zmodernizowanych 

źródeł ciepła  

6638 2 658 1780 1600 – 1800 24%-27% 

Stopień redukcji PM10 110 258 178 150 – 200 136%-182% 

Spadek emisji CO2 5659 5051 12993 4700 – 5200  83%-92% 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

W przypadku wskaźników rezultatu, w RPO WSL przyjęto wartości maksymalne, zgodnie z 

przepisami Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 24 sierpnia 2012 w sprawie poziomów 

niektórych substancji w powietrzu. To cel ambitny, ale trudno wykonalny. Już w metodologii 

szacowania wskaźników wskazano, że na redukcję tych wskaźników mogą rzutować inne 

czynniki (np. kulturowe i ekonomiczne), a także brak równoległych programów wsparcia oraz 

przepisów. Tym samym wskaźniki rezultatu są związane z logiką interwencji, jakkolwiek 

obarczone innymi czynnikami, niezależnymi od niej (takimi jak zmiany na rynku kotłów czy też 

ograniczenie ruchu samochodowego w miastach poprzez budowę obwodnic). Jednocześnie 

trudno dobrać w tym obszarze inny wskaźnik regularnie i rzetelnie monitorowany, dlatego 

proponowalibyśmy utrzymać obecne zapisy. Zgodnie z przyjętymi wartościami wskaźników, 

największa redukcja nastąpi w przypadku benzo-alfa-pirenu (w największym stopniu 

powstającego w wyniku spalania śmieci – aż 94%), następnie PM10 (39%) oraz PM2,5 (29%).  

Tabela 10. Wskaźniki rezultatu w Działaniu 4.6 RPO WSL 

Wskaźniki rezultatu 2016 2023 Redukcja 

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM10 w sezonie 

grzewczym [μg/m3]  
49 40 18% 

Średnioroczne stężenie pyłu zawieszonego PM2,5 w sezonie 

grzewczym [μg/m3] 
35 25 29% 
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Średnioroczne stężenie benzo(alfa)pirenu w pyle zawieszonym 

PM10 w sezonie grzewczym [ng/m3] 
12 1 94% 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie RPO WSL 

Podsumowując powyższe szacunki, potencjalny instrument w 6e powinien zakładać możliwie 

najszerszy i elastyczny zakres, a także obejmować mniejszą liczbę zmodernizowanych źródeł 

ciepła. Naszym zdaniem będzie wówczas mniej ryzykowny, jak również bardziej atrakcyjny dla 

mieszkańców. Liczba zmodernizowanych kotłów w scenariuszu będzie wprawdzie mniejsza, 

jednocześnie wspierane będą bardziej kompleksowe inwestycje (ostateczny odbiorca nie 

będzie musiał występować po kolejne środki), zagrożenie ubóstwem energetycznym w wyniku 

samej wymiany kotła będzie mniejsze, zaś wskaźniki redukcji emisji PM-10 i CO2 powinny 

zostać osiągnięte na bezpiecznym poziomie.  

Przyjęte wskaźniki dobrze odzwierciedlają interwencję i nie powinny sprawiać wątpliwości 

definicyjnych (co oznaczają) oraz operacyjnych (jak je mierzyć), co jest istotne z punktu 

widzenia systemu monitorowania instrumentów finansowych. Ze względu na typ instrumentu, 

powinien on pozwolić na proste i szybkie generowanie raportów. Wychodzimy także z 

założenia, że część danych, które będą zawarte we wniosku projektowym na podstawie 

uproszczonej oceny energetycznej (wiek budynku, oszczędność energii, lokalizacja) warto 

byłoby włączyć do bardziej precyzyjnego wskazania efektów interwencji i obserwacji trendów.  

Na bieżąco pośrednik powinien również weryfikować dane finansowe i ewentualne opóźnienia 

w spłatach.64 Menadżer funduszu i pośrednicy powinni dysponować informacjami o liczbie oraz 

kwocie środków w złożonych wnioskach i podpisanych umowach. Pozwoli to na bieżąco 

monitorować tempo budowy portfela, terminowość i w zależności od tych wyników planować 

kolejne działania. Monitoring po stronie pośrednika powinien także uwzględniać liczbę 

złożonych, przyjętych i odrzuconych wniosków ze wskazaniem przyczyny odrzucenia. W 

odstępie kwartalnym lub półrocznym można natomiast generować informacje takie jak np. 

wskaźnik obniżonych emisji CO2 czy zrealizowana liczba modernizacji źródła ciepła. 

Monitoring powinien z wyprzedzeniem ocenić potrzebę modyfikacji oferowanego 

produktu/zmiany wskaźników i w konsekwencji aneksowania umowy lub – w ekstremalnych 

sytuacjach – podjęcia współpracy z innym pośrednikiem. 

 

64 PSDB, 2015. Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020. W badaniu proponowane są widełki analizowanych umów do 
30 dni; 30-90 dni; powyżej 90 dni i podobne rozwiązanie można zastosować w tym przypadku.  
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Ramka 8. Dobre praktyki monitoringu instrumentów finansowych 

Dobre praktyki w zakresie monitoringu prezentuje program POLREFF. W programie przy 

podpisywaniu umowy ostateczny odbiorca wypełnia krótką ankietę dotyczącą parametrów 

budynku oraz zakresu podejmowanych prac. Pozwala to zautomatyzować 

sprawozdawczość efektów ekologicznych i tym samym zmniejszyć koszty transakcyjne, 

związane np. z koniecznością wypełniania szczegółowych parametrów technicznych czy też 

parokrotnych wizyt w budynku beneficjenta, jakie mają miejsce np. przy niektórych PONE, 

zakładających termomodernizację. Tego rodzaju praktyki, gdzie działania monitoringowe są 

możliwie automatyzowane, a inne prace w „terenie” (pozyskanie klientów, konsultacje, 

montaż urządzeń) zapewniane są przez doradców oraz instalatorów jest optymalny, żeby 

zachęcić banki sieciowe do udzielania pożyczek.  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

3.3 Doświadczenia wsparcia wymiany indywidualnych źródeł 

ciepła 

3.3.1 Przegląd instrumentów 

Do 2015 roku mieszkańcy budynków jednorodzinnych posiadali ograniczoną ofertę 

publicznego wsparcia termomodernizacji i wymiany źródeł ciepła. Sytuacja diametralnie 

zmieniła się wraz ze wzrostem środków przeznaczanych na gospodarkę niskoemisyjną z 

funduszy europejskich oraz wprowadzeniem tematu poprawy jakości powietrza do agendy 

publicznej. Poniżej przedstawiono dotychczasowe instrumenty wsparcia osób fizycznych, 

wskazując ich sukcesy i porażki.  

Instrumenty dotacyjne 

Program regionalny Stop Smog (2017-2018) 

W okresie 2017-2018 w województwie śląskim funkcjonował program regionalny Stop Smog, 

wdrażany przez WFOŚiGW w Katowicach.65 Program regionalny Stop Smog posiadał trzy 

edycje: w 2016, 2017 i 2018 roku. Osoba fizyczna mogła otrzymać dotację na wymianę kotłów 

na paliwa stałe oraz działania termomodernizacyjne, takie jak docieplenie ścian, dachu, 

wymianę okien, drzwi oraz uzupełniająco sfinansować kolektory słoneczne. W przypadku 

wymiany źródła ciepła dofinansowanie programu wynosiło maksymalnie 25% inwestycji. 

Dotacje wynosiły od 2,5 tys. zł za kocioł elektryczny i 3 tys. zł za gazowy lub olejowy do nawet 

 

65 Nie należy mylić programu z instrumentem rządowym Stop Smog, finansowanym m.in. ze środków 
Poddziałania 4.6.1 oraz środków Funduszu Termomodernizacji i Remontów.  
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12,5 tys. zł za pompę ciepła. Kotły na biomasę i na paliwa stałe finansowano do 4,5 tys. zł i to 

one cieszyły się najwyższą popularnością. Finansowanie prac termomodernizacyjnych miało 

natomiast dość ograniczony zakres i sięgało od 2,3 tys. zł za docieplenie stropodachów do 3,7 

tys. zł za docieplenie ścian.  

Zgodnie z danymi pozyskanymi od WFOŚiGW, w 2017 i 2018 roku dofinansowano wymianę 

3841 projektów (w większości złożonych w 2017 roku), które opiewały na kwotę 100,3 mln zł. 

11,9 mln zł (12%) stanowiło wsparcie publiczne programu. Obok wymiany kotłów wsparto 631 

dodatkowych działań termomodernizacyjnych co oznacza, że niemal co szóste gospodarstwo 

domowe decydowało się na sfinansowanie dodatkowych ulepszeń.  

Tabela 11. Podstawowa charakterystyka umów w programie regionalnym Stop Smog  

Instytucja 

Liczba 

umów 

(2017-2018) 

Wartość 

projektów 

(2017-2018) 

Wartość wsparcia 

publicznego na 

podpisanych umowach 

Średnia 

wysokość 

dotacji (PLN) 

WFOŚiGW w 

Katowicach 
3 841 100 296 722 11 917 019 26 112 

Źródło: opracowanie własne na podstawie wniosku o udostępnienie informacji publicznej 

W opinii instytucji regionalnych program regionalny Stop Smog odniósł sukces. W momencie 

podjęcia uchwały antysmogowej stanowił dowód, że istnieją narzędzia jej realizacji. W 

przeciwieństwie do programów gminnych, program był dostępny dla wszystkich mieszkańców 

regionu posiadających budynki jednorodzinne. Na przykładzie programu regionalnego Stop 

Smog widać również, że tego typu inicjatywa może mieć prosty i przejrzysty regulamin. W 

trakcie badania pojawiły się opinie, że kontynuacja programu bezpośrednio z poziomu 

WFOŚiGW przy zwiększonej alokacji mogłaby przynieść większy postęp w wymianie kotłów 

niż Program Czyste Powietrze ze względu na większy wpływ na kształtowanie regulaminu 

przez pośrednika środków oraz brak konieczności montażu finansowego.  

Dofinansowanie PGNiG (2017-2018) 

Kolejnym instrumentem wsparcia dostępnym w województwie śląskim była ogólnopolska akcja 

„Dofinansowanie nawet do 3000 zł” w ramach polityki handlowej PGNiG. Spółka energetyczna 

w 2017 i 2018 roku oferowała dofinasowanie do 3333 złotych dla konsumentów, którzy 

zdecydowali się zmienić kocioł na paliwo stałe na gazowy i posiadali Kartę Dużej Rodziny (dla 

pozostałych klientów kwota dotacji wynosiła 1 tys. zł).66 W skali całej Polski na zmianę 

ogrzewania w 2018 roku zdecydowało się ok. 44 tysiące odbiorców. Ponieważ w programie 

 

66 PGNiG, 2018. Regulamin akcji „Dofinansowanie nawet do 3000 zł”. 
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wyczerpano środki, które trafiły do 12 tysięcy gospodarstw domowych67 można założyć, że 

27% osób instalujących kocioł gazowy skorzystało z dofinasowania. Limit wsparcia dla 

gospodarstw z Kartą Dużej Rodziny wyczerpał się znacznie szybciej niż planowano (dlatego 

podwojono pulę dla tych gospodarstw), natomiast cała akcja zakończyła się w maju 2019 roku.  

Portale branżowe wskazują na bardzo duże zainteresowanie wsparciem (200 tys. wejść na 

stronę), szczególnie w województwach śląskim, małopolskim i podkarpackim68 oraz skuteczną 

realizację preferencji w postaci wsparcia dużych rodzin. Sukces akcji wynikał z prostoty 

wsparcia i dobrej promocji. W programie wymagano jedynie oświadczenia o likwidacji starego 

źródła ciepła oraz dowodu zakupu oraz instalacji nowego kotła kondensacyjnego, a następnie 

podpisania umowy z PGNiG na okres 3 lat. Nie wymagano natomiast audytu energetycznego 

ani innych informacji o rodzaju wspieranego budynku. Przejrzysty regulamin, prostota języka 

stosowanego w dokumentacji stanowią dobrą praktykę do wykorzystania w innych programach 

wymiany źródeł ciepła. PGNiG podjęło także podczas akcji informacyjno-promocyjnej 

współpracę z samorządami, które informowały o możliwości wsparcia. Wśród samorządów 

województwa śląskiego były to m.in. Żory i Wilkowice.  

Od 1 lipca 2019 roku PGNiG Obrót Detaliczny oraz BOŚ rozpoczęły współpracę, oferując 

klientom PGNiG pożyczkę na wymianę starych kotłów gazowych na mniej emisyjne. Działanie 

to wpisało się w lukę wsparcia niezagospodarowaną Programem Czyste Powietrze (który 

wspiera wyłącznie wymianę źródeł ciepła na paliwa stałe). Więcej informacji o instrumencie 

znajduje się w sekcji omawiającej instrumenty dłużne.  

Gminne programy wymiany kotłów (2002 – obecnie) 

Jednym z najdłużej funkcjonujących mechanizmów wsparcia w województwie są gminne 

programy wymiany indywidualnych źródeł ciepła, które ze względu na ich częste 

dofinansowanie przez WFOŚiGW funkcjonują pod obiegowym terminem PONE (programów 

ograniczania niskiej emisji).69 Pierwszy tego typu program w województwie śląskim pojawił się 

w 2002 roku w Tychach.70 PONE dofinansowują wymianę źródeł ciepła, a niekiedy również 

termoizolację obiektów oraz instalację kolektorów i paneli słonecznych ze środków WFOŚiGW, 

gmin oraz samych mieszkańców. Wymogiem, jaki stawia WFOŚiGW jest opracowanie 

programu i przyjęcie go uchwałą rady gminy. Horyzont czasowy PONE zazwyczaj obejmuje 

 

67 PGNiG, 2018. Jednostkowy raport roczny PGNiG S.A. za okres od 1 stycznia 2018 do 31 grudnia 
2018 r.  
68 Wpolityce.pl, 2018. PGNiG oferuje nawet do 3000 złotych dopłaty na wymianę ogrzewania na 
gazowe. Rusza program dopłat do wymiany starych pieców (9-04-2018).  
69 Środki WFOŚiGW (w tym także z umorzeń) współfinansowały 59% (45 z 76) programów 
ankietowanych gmin, które zadeklarowały realizację programu wymiany źródeł ciepła.  
70 Doświadczenia miasta są opisane w publikacji: Kubica K., 2010. Efektywne i przyjazne środowisku 
źródła ciepła – ograniczenie niskiej emisji, FEWE, Katowice. 
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kilka lat, w trakcie których gmina szacuje liczbę wymienionych źródeł ciepła oraz osiągany 

efekt ekologiczny. Jednocześnie gmina ustala kluczowe parametry wsparcia, takie jak poziom 

dofinansowania dla określonych nośników energii oraz sposób dystrybucji.  

W ramach przeglądu dokumentacji zidentyfikowano programy wymiany kotłów na paliwa stałe 

w 104 ze 167 gmin regionu. Łącznie gminy te obejmują 85% mieszkańców województwa – 

można zatem założyć, że możliwości skorzystania z dotacji gminy nie ma 15% populacji 

(głównie niezamożne gminy wiejskie). Programy wymiany kotłów zazwyczaj finansują 

przejście gospodarstw domowych na mniej emisyjne źródło ciepła z uwzględnieniem dotacji 

od 15% do nawet 100%, przy przeciętnym dofinansowaniu rzędu 40%-60% wartości 

inwestycji. W praktyce największe znaczenie ma kwota, do której dany samorząd wspiera 

jednostkową inwestycję. Kwota ta wahała się od 1,5 tysiąca do nawet 15 tysięcy złotych do 

wymiany kotła w Raciborzu. Generalnie najwyższe dotacje możliwe były w gminach 

Subregionu Zachodniego.  

Wykres 13. Liczba oraz poziom dotacji 

programów wymiany kotłów w gminach 

Wykres 14. Liczba mieszkańców a poziom 

dotacji programów wymiany kotłów w 

gminach 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu programów wymiany kotłów na paliwa 

stałe. Dane aktualne na czerwiec 2019 r.71 

Skala środków na gminne programy wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2019 różniła się w 

zależności od wielkości samorządu. Największe miasta regionu przeznaczały nawet 5 mln zł i 

więcej rocznie na programy wymiany kotłów; 40% ankietowanych gmin deklarowało wydatek 

ponad 1 mln zł w latach 2018-2019. Z drugiej strony natomiast znajdowały się niewielkie gminy 

 

71 Jednocześnie dane bardzo dynamicznie się zmieniają, ponieważ gminy na bieżąco wprowadzają 
modyfikacje. Przykładem może być wskazany Racibórz, który w przyszłym roku zmniejszy maksymalny 
poziom udzielanej dotacji o 20%.  



 

50 

wiejskie, które przeznaczały na ten cel do 100 tysięcy złotych (11% ankietowanych), przy czym 

były to wyłącznie środki własne. Pokazuje to, że chcąc realizować szerzej zakrojony program 

wymiany źródeł ciepła gminy raczej decydowały się na pożyczkę WFOŚiGW. Przedstawiciele 

gmin raczej zgadzają się ze zdaniem, że ze środków na wymianę źródeł ciepła korzystają 

osoby poszukujące pieniędzy na remont (6.6 pkt w 10-punktowej skali zgodności); ich 

generalna opinia na temat skali „jałowej straty” w tego typu programach jest różna (w 10-

punktowej skali odpowiedź ta uzyskała 5.8 pkt). Jednocześnie wskazują, że z programów 

raczej nie korzystają osoby ubogie energetycznie (3.6 pkt na 10). 

Wykres 15. Wielkość gminnych programów wymiany źródeł ciepła w latach 2018-2019 

 

Źródło: opracowanie własne na podstawie ankiety elektronicznej (n=97) 

Wysokość jednostkowej dotacji w programach zazwyczaj różniła się w zależności od nośnika 

energii. Część gmin podejmowała decyzję o selektywnym wsparciu danych technologii. 

Przykładem może być gmina Psary, która udzielała wysokich dotacji wyłącznie na gaz, 

biomasę oraz pompy ciepła. Inne gminy preferowały wyłącznie ogrzewanie gazowe (np. gmina 

Buczkowice), oferowały wyższe wsparcie przy wymianie kotła węglowego na gaz (np. 

Częstochowa) lub dotowały także wymianę starych pieców gazowych na nowe, nie tylko 

kotłów na paliwa stałe. Niektóre gminy wspierały wyłącznie nowe kotły na węgiel lub biomasę 

– np. gminy beskidzkie takich jak Istebna i Milówka oraz gminy północnej części regionu, 

pozbawione gazu sieciowego. Jednocześnie w większych miastach widoczny jest trend 

odchodzenia od wsparcia kotłów na paliwa stałe. Takie kroki od przyszłego roku podejmą m.in. 

Bielsko-Biała, Racibórz i Pszczyna.  

Przegląd oferty zidentyfikował 10 gmin, które obok wymiany kotłów oferowały wsparcie prac 

termomodernizacyjnych. Wsparcie tego rodzaju dostępne było głównie w większych miastach 

regionu takich jak Tychy, Jastrzębie Zdrój, Racibórz czy Tarnowskie Góry; wśród gmin 

wiejskich były to gmina wiejska Psary oraz Goczałkowice-Zdrój, posiadające status 

uzdrowiska. Doświadczenia gmin ze wsparcia termomodernizacji są różne. Gminy zgłaszają 

trudności wynikające ze zmniejszania zakresu inwestycji przez mieszkańców oraz ze 

znalezieniem i koordynacją pracy wykonawców, którzy muszą później średnio spędzić 1-2 

tygodnie w danym gospodarstwie domowym. Wycofywanie się mieszkańców ze wsparcia 

natomiast rodzi ryzyko utraty umorzenia (w przypadku programów dotowanych przez 
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WFOŚiGW), dlatego niektóre gminy wprowadzają z tego tytułu sankcje.72 Z operacyjnego 

punktu widzenia dla gmin znacznie prostsze jest wyłącznie wymiana kotłów, stąd zaledwie 

27% ankietowanych gmin województwa rozważa rozszerzenie wsparcia o termomodernizację.  

Ramka 9. Rozwiązania stosowane w gminnych programach wymiany kotłów 

• Dąbrowa Górnicza i Sosnowiec chcąc pobudzić popyt na wymianę kotłów stosują 

gradację wysokości dofinansowania w zależności od roku; 

• Skoczów oraz Godów premiują inwestycje o najwyższym efekcie ekologicznym w 

pierwszej kolejności dotując wymianę kotłów na gaz, w drugiej na paliwa stałe; 

• Katowice powołały w 2018 roku Miejskie Centrum Energii – punkt, w którym mieszkańcy 

mogą uzyskać informacje na temat możliwości wymiany źródła ciepła oraz otrzymać 

wsparcie przy wypełnianiu wniosku; 

• Miasteczko Śląskie włączyło w program wymiany kotłów spółkę ciepłowniczą, która w 

przypadku wymiany kotła na paliwo stałe niespełniającego wymogów uchwały 

antysmogowej finansuje przyłączenie oraz węzeł cieplny; 

• Mszana zorganizowała publiczne losowanie osób, które otrzymają dotację na wymianę 

kotła; praktyka, w której liczy się kolejność zgłoszeń nie jest sprawiedliwa ze względu na 

obieg informacji w gminie – powoduje też przypadki takie jak „nocne komitety kolejkowe” 

przed urzędami gmin, które mogą zniechęcać część osób do udziału; 

• Kornowac jako jedno z kryteriów priorytetyzujących gospodarstwa domowe wskazał 

orzeczenie o stopniu niepełnosprawności, niezdolności do pracy i/lub samodzielnej 

egzystencji bądź zaliczeniu do grupy inwalidzkiej. Priorytetowa wymiana kotła na 

automatyczny w tej grupie pozwoli szybciej odciążyć te osoby z wysiłku fizycznego; 

• Bielsko-Biała zarezerwowała pulę 6% środków przydzielanych arbitralnie 

gospodarstwom domowym, posiadającym szczególne potrzeby społeczne (np. które 

nagle znalazły się w sytuacji kryzysowej); 

• Porąbka, ze względu na turystyczny charakter gminy umieściła zapis o wykluczeniu ze 

wsparcia domków letniskowych i altan w celu uniknięcia efektu „jałowej straty” – 

finansowania obiektów używanych przez niewielki czas w roku lub też obiektów, na 

których mieszkańcy mogą zarabiać.73 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu PONE oraz badań terenowych 

 

72 Np. brak możliwości otrzymania dotacji od gminy na projekty „parasolowe” przez najbliższe 5 lat.  
73 Podobny przykład wystąpił w przypadku realizacji Programu Czyste Powietrze Pomorza, gdzie w 
jednym z miast turystycznych dotacje do wymiany pieców często trafiały do budynków, których 
właściciele prowadzili działalność hotelowo-turystyczną. 
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Jednocześnie niektóre gminy województwa śląskiego wstrzymały się z realizacją programów 

ze względu na udział w projektach parasolowych Poddziałania 4.1.3 lub też oczekiwanie na 

środki Działania 4.6. Tego rodzaju oświadczenia skierowane do mieszkańców pojawiły się na 

stronach internetowych. Miasto Rybnik, prowadzące intensywną politykę antysmogową 

ogłosiło natomiast zakończenie programu miejskiego ze względu na uruchomienie Programu 

Czyste Powietrze. Pomimo programu Czyste Powietrze, 95% ankietowanych gmin planuje 

kontynuację programu lokalnego ze względu na bardzo duże oczekiwanie społeczne, a 2/3 

spośród tych, które nie posiadają programu planują jego uruchomienie w najbliższych 3 latach. 

Nieliczne gminy, głównie gminy wiejskie w północnej części regionu nadal deklarują inne 

priorytety rozwojowe. Część gmin w zastępstwie programu wymiany kotłów promuje na swej 

stronie internetowej technikę rozpalania „od góry”, co również ma ograniczyć emisję 

szkodliwych substancji. 

Doświadczenia gminnych programów wymiany ciepła wskazują, że bliskość dystrybutora 

wsparcia pozytywnie wpływa na zainteresowanie programem. Ponadto badanie „tajemniczy 

klient” w województwie śląskim wykazało, że pracownicy urzędów gmin dysponują niezbędną 

wiedzą na temat dofinansowań, są pomocni i życzliwi.74 59% ankietowanych samorządów 

wskazało wykorzystanie wszystkich środków alokowanych na program w danym roku, zaś 

36% wskazało udział od 75% do 99%. Znaczną część gmin wspierają operatorzy, przejmujący 

część obciążeń administracyjnych i logistycznych, związanych z wdrażaniem programu. 

Obsługują również projekty parasolowe, finansowane z OP 4 RPO WSL. Operator 

minimalizuje koszty transakcyjne, stanowiące barierę zarówno dla gminy (brak kadr, 

specjalizacji, osób do działań „w terenie”), jak również mieszkańca (np. zapewnienie 

instalatorów). Popyt na tego rodzaju usługi rośnie, jednocześnie wyzwaniem w tym modelu 

jest zdobycie zaufania ze strony mieszkańców. Operator musi być odpowiednio przedstawiony 

mieszkańcom przez gminę, aby decydowali się oni na bliską współpracę (która wymaga 

niekiedy np. wizyt w mieszkaniach). W niektórych gminach operator prowadzi także ruchomy 

punkt kontaktowy dla mieszkańców np. w urzędzie gminy lub centrum handlowym.  

Przewidujemy, że nawet w przypadku zmian w Programie Czyste Powietrze i uruchomieniu 

Działania 4.6 RPO WSL gminy pozostaną przy wdrażaniu programów wymiany źródeł ciepła. 

Programy te są oczekiwane społecznie, dodatkowo nowelizacja Prawa Ochrony Środowiska 

w czerwcu 2019 roku raczej wpłynie na chęć posiadania przez samorząd niezależnych 

środków realizacji polityki antysmogowej. Model PONE jest ponadto atrakcyjny dla WFOŚiGW, 

ponieważ nie wymaga angażowania dużych nakładów czasu i pracy (najbardziej czasochłonna 

praca wykonywana jest przez gminy i operatorów), zaś dzięki wsparciu fundusz może wykazać 

 

74 Czyżewski M., 2019. Gdzie można otrzymać największą dotację na wymianę pieca? Badanie Otawa 
Group, Gazeta Wyborcza Bielsko-Biała, 10.02.2019.  
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znaczny efekt ekologiczny. Jednocześnie PONE realizowane są chaotycznie – gminy często 

bezrefleksyjnie kopiują zapisy sąsiednich programów, brakuje też rozwiązań wspierających 

efektywność wsparcia (np. koncentracji na najgęściej zaludnionych dzielnicach miasta) oraz 

wypracowanych „modelowych” dokumentów w tym zakresie. Jest to ewidentnie pole do 

opracowania dobrych praktyk. Ważne również jest wypracowanie odpowiedniego monitoringu 

programów tak, aby gminy miały świadomość skali potrzeb nie tylko na podstawie deklaracji 

beneficjentów. 

Mapa 2. Aktywność gmin woj. śląskiego w zakresie wymiany kotłów 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie przeglądu dokumentacji 

programów gminnych, RPO WSL, PSGAZ oraz WHO.  
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Środki dotacyjne RPO WSL 2014-2020 (2014 – obecnie) 

Środki na wymianę indywidualnych źródeł ciepła dostępne są także w Działaniu 4.1 

Odnawialne źródła energii oraz Działaniu 4.3 Infrastruktura i OZE w infrastrukturze publicznej 

i mieszkaniowej RPO WSL. O ile w perspektywie 2007-2013 RPO WSL w obszarze wsparcia 

budownictwa jednorodzinnego finansował głównie kolektory słoneczne w ramach projektów 

parasolowych, obecnie oferuje środki na wymianę kotłów na nośniki niskoemisyjne oraz 

instalacje fotowoltaiczne z pompami ciepła. Oferta wsparcia jest dla mieszkańców bardzo 

atrakcyjna (85% kosztów pokrywa wkład UE, 10% gmina, a jedynie 5% mieszkaniec). 

Przykładem może być konkurs w Poddziałaniu 4.1.3, w którym złożono 125 projektów na kwotę 

dziesięciokrotnie przekraczającą alokację konkursową. Tak duży popyt na instalacje 

fotowoltaiczne notowany był także w innych regionach.75 W związku z oczekiwaniem 

społecznym Samorząd Województwa Śląskiego realokował środki ram wykonania oraz 

pozyskał na konkurs dodatkowe 81,6 mln zł z budżetu państwa. W efekcie zostaną 

realizowane 4 duże projekty, spośród których dwa trafią na obszary częściowo pozbawione 

sieci ciepłowniczej i gazowej, co może tam ewidentnie pomóc w poprawie jakości powietrza.  

Tabela 12. Projekty dofinansowane w konkursie 4.1.3 RPO WSL 

Projekt Beneficjent (lider) 

Kwota 

całkowita 

(PLN) 

Dofinansowanie 

(PLN) 

Budowa instalacji odnawialnych źródeł 

energii w podregionie sosnowieckim – 

Irządze, Łazy, Poręba, Sosnowiec, 

Szczekociny, Zawiercie 

Gmina Zawiercie 70 959 961 53 056 898 

"Łączymy z energią" – montaż 

instalacji OZE dla budynków 

mieszkalnych na terenie Subregionu 

Zachodniego Województwa Śląskiego" 

Związek Gmin i 

Powiatów Subregionu 

Zachodniego 

Województwa 

Śląskiego 

21 728 913 20 547 700 

Zakup i montaż urządzeń 

wykorzystujących odnawialne źródła 

energii w Czerwionce-Leszczynach 

Gmina Czerwionka-

Leszczyny 
23 016 108 21 840 395 

Słoneczna Żywiecczyzna 

Związek 

Międzyregionalny ds. 

ekologii w Żywcu 

55 148 250 52 022 713 

Źródło: strona internetowa RPO WSL 

 

75 PAG Uniconsult/Imapp, 2017. Aktualizacja oceny ex ante instrumentów finansowych w ramach RPO 
WP 2014-2020, Urząd Marszałkowski Województwa Podkarpackiego, Rzeszów. 
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W ramach Działania 4.3 RPO WSL samorząd województwa śląskiego także finansuje projekty 

parasolowe, polegające na wymianie pozaklasowych kotłów na kotły gazowe lub na biomasę 

w gospodarstwach domowych. Działanie 4.3 wdrażane jest w czterech trybach: ZIT/RIT/OSI 

oraz konkursowym. W konkursie Poddziałania 4.3.4 dopuszczono nie tylko projekty 

parasolowe, ale również projekty termomodernizacji budynków publicznych i wielorodzinnych. 

Ostatecznie jedynie kilkanaście złożonych projektów dotyczyło wsparcia budynków 

jednorodzinnych. Ich wartość ogółem wyniosła od 470 tysięcy złotych (pojedyncza gmina) do 

15 mln zł (inwestycja realizowana na terenie kilkunastu gmin). W momencie badania konkurs 

znajdował się na etapie oceny merytorycznej, zatem jego wyniki nie były znane. Podobnie jak 

w Działaniu 4.1, mieszkaniec na wymianę kotłów będzie mógł otrzymać nawet 95% 

dofinansowania (85% z funduszy UE, 10% ze wkładu gminy).  

W 2019 roku trwały także prace nad uruchomieniem programu rządowego Stop Smog ze 

środków budżetu państwa oraz wkładu RPO WSL (Poddziałanie 4.6.1) i samorządów 

terytorialnych. Pilotażowo program obejmie wsparcie dotacyjne modernizacji energetycznej 

budynków osób ubogich energetycznie (łącznie z wymianą kotłów na paliwa stałe) w formie 

projektów parasolowych. Do wsparcia uprawnione będą miasta w województwie o najbardziej 

zanieczyszczonym powietrzu, które znalazły się na liście WHO.76  

Pierwsze doświadczenia w zakresie starań o środki rządowe Stop Smog wskazują na pewną 

rezerwę ze strony miast województwa. Jedno z miast wskazywało na potrzebę opracowania 

kolejnego dokumentu dotyczącego energetyki (Gminnego Programu Niskoemisyjnego), 

organizacji dużej liczby przetargów i zabezpieczenia trwałości w dłuższym niż przeciętnie 

okresie (konieczność ubezpieczenia, ewidencji, kontroli instalacji ingerującej w tkankę 

„materialną”, co stanowi większy problem niż np. w przypadku potrzeby ew. demontażu paneli 

fotowoltaicznych). Znaczną trudnością będzie również rekrutacja gospodarstw domowych do 

udziału w projekcie.  

  

 

76 W województwie śląskim są to Żywiec, Rybnik, Pszczyna, Nowa Ruda, Godów, Wodzisław Śląski, 
Bielsko-Biała, Sosnowiec, Knurów, Zabrze, Gliwice, Dąbrowa Górnicza, Myszków, Katowice. 
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Ramka 10. Walka gmin z ubóstwem energetycznym 

Ubóstwo energetyczne zgodnie z definicją IBS to sytuacja, w której „gospodarstwo domowe 

nie jest w stanie zapewnić sobie dostępu do energii niezbędnej do uzyskania odpowiedniego 

ciepła, chłodzenia, oświetlenia i korzystania z urządzeń, ze względu na kombinację 

czynników, które mogą obejmować niskie dochody, wysokie wydatki na energię, i niską 

efektywność energetyczną budynku”.77 Problem ubóstwa energetycznego często dotyczy 

osób starszych i samotnych, u których niedogrzanie budynku jest konsekwencją 

opuszczonych domów. Gminy starają się trafić do mieszkańców przez proboszczów oraz 

ośrodki pomocy społecznej, jednak w kwestii walki z ubóstwem energetycznym nie 

posiadają większego doświadczenia poza pomocą doraźną, tj. przyznawaniem zasiłków, 

dodatków energetycznych, bonów na zakup paliwa czy też drewna z banku opału78 bądź 

planowanych wycinek.  

Przeprowadzona ankieta wskazała, że zaledwie 5 z 97 ankietowanych gmin w województwie 

śląskim rozważa programy osłonowe, polegające na dopłatach różnicy do kosztów 

ogrzewania na wzór Krakowa bądź Wrocławia. Barierą wprowadzenia programów 

osłonowych są wysokość oraz okres ponoszenia kosztów. Radykalne rozwiązania, 

dyskutowane przez niektóre organizacje społeczne sugerują wyburzanie starych budynków, 

w których koszt kompleksowej modernizacji byłby wyższy niż ich wartość oraz oferowanie 

mieszkańcom dostosowanych do potrzeb mieszkań komunalnych, podłączonych do sieci 

ciepłowniczej lub gazowej; propozycja ta nie ma na razie szans na akceptację polityczną.  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie badań terenowych 

Instrumenty dłużne i mieszane 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów (1998 – obecnie) 

Fundusz Termomodernizacji i Remontów przez wiele lat stanowił podstawowe źródło 

finansowania termomodernizacji w Polsce, oferując atrakcyjne kredyty z premią wynoszącą 

do 20% na termomodernizację, prace remontowe, inwestycje ciepłownicze i wymianę źródeł 

ciepła. Program dopuszczał wsparcie budynków jednorodzinnych osób fizycznych, 

ostatecznie w latach 1999-2015 zaledwie 743 osoby sięgnęły po te środki (co stanowiło 2% 

całości79 i to głównie w pierwszych latach funkcjonowania programu).80 FTiR bardzo dobrze 

 

77 Sokołowski J., Kiełczewska A., Lewandowski P., 2019. Definiowanie i pomiar ubóstwa 
energetycznego w Polsce, IBS Research Report 01/2019. 
78 Jeden z pierwszych banków opału w Polsce utworzyła Fundacja św. Antoniego w Ustroniu. 
79 IEŚ, 2017. Krajowy Program Modernizacji Budynków 2017. Wersja robocza 3.0 z dnia 03.07.2017. 
80 Surówka M., 2019. Program „Czyste Powietrze" – ocena skutków i propozycje zmian, Rynek 
Instalatora 3/2019. 
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odpowiadał na potrzeby zwłaszcza spółdzielni mieszkaniowych. Doświadczenia pokazują, że 

instrument mieszany, świadczony z poziomu większych banków oraz wymagający audytów 

energetycznych przed i po inwestycji mógł być jednak zbyt skomplikowany dla właścicieli 

budynków jednorodzinnych. W 2019 roku część FTiR została przeznaczona na wkład do 

programu rządowego Stop Smog i ukierunkowana na wsparcie budynków osób ubogich 

energetycznie.  

Wykres 16. Środki na rachunku Funduszu Termomodernizacji i Remontów 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie Komunikatów BGK (przyjęto daty 

najbliższe 1 stycznia danego roku; dla 2018 r. ze względu na brak danych przyjęto 30 czerwca.  

RYŚ (2015 – 2016) 

W 2015 roku podjęto próbę uruchomienia programu Ryś, wspierającego termomodernizację 

budynków jednorodzinnych gospodarstw domowych. Operatorem programu został NFOŚiGW, 

który miał przekazywać środki ostatecznym odbiorcom poprzez banki. Proponowany budżet 

na lata 2015-2023 wynosił 400 mln zł. W ramach programu Ryś możliwa była pożyczka do 

100% wartości inwestycji, a także pokrycie dotacją oceny energetycznej, dokumentacji 

projektowej oraz 20-40% prac remontowych. W przeciwieństwie do równolegle wdrażanego 

programu Prosument w przypadku programu Ryś nie zrealizowano krajowej kampanii 

informacyjno-promocyjnej, zaś banki nie wyraziły chęci udziału w programie (głównie ze 

względu na brak dodatkowej gratyfikacji za zarządzanie), podobnie jak część WFOŚiGW 

(zgłosiło się 10 funduszy, dla których zakres programu stanowi działalność statutową). 

Relatywnie niski budżet i niepewność woli kontynuacji programu nie sprzyjały zainteresowaniu 

pośredników. W 2016 roku NFOŚiGW podjął decyzję o wygaszeniu programu.  

Pożyczki umarzalne WFOŚiGW w innych regionach (2016 – obecnie) 

Między okresem programu Ryś a rozpoczęciem programu Czyste Powietrze wojewódzkie 

fundusze ochrony środowiska i gospodarki wodnej podejmowały się realizacji własnych 
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instrumentów finansowych modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych osób 

fizycznych. Poniżej przedstawiono 4 programy, w ramach których WFOŚiGW świadczyły 

pożyczki z możliwością umorzenia. Pierwsze dwa programy – „Jawor” i „Termo” skupiały się 

głównie na termomodernizacji, natomiast kolejne: „Aura” i „Piecyk” na wymianie źródła ciepła. 

Jednocześnie zakres wszystkich pożyczek pozwalał finansować drobne usprawnienia 

energetyczne budynków mieszkalnych. Instrumenty te w niewielkim stopniu różniły się 

parametrami finansowymi, przy czym niemal wszystkie dopuszczały 100% sfinansowania 

inwestycji (audyt energetyczny w programie Jawor mógł być traktowany jako wkład 

ostatecznego odbiorcy). Najbardziej korzystnym dla mieszkańca programem pod tym 

względem był Piecyk w województwie wielkopolskim, gdzie można było otrzymać nawet 40% 

umorzenia. Okres spłaty omawianych pożyczek wynosił od 8 do 15 lat, zaś oprocentowanie 

wynosiło między 2% a 3%.  

Tabela 13. Podstawowa charakterystyka pożyczek umarzalnych WFOŚiGW 

Program Jawor Termo Aura Piecyk 

Region małopolskie wielkopolskie świętokrzyskie wielkopolskie 

Główny zakres termomodernizacja budynku wymiana źródeł ciepła na b. ekologiczne 

Okres 2016 – teraz 2017 2018 2017 

Audyt energetyczny tak tak tak nie 

Finansowanie 90% 100% 100% 100% 

Zakres pożyczki (tys. zł) 10 – 100  brak limitu 6 – brak limitu brak limitu 

Oprocentowanie min. 2% min. 2,8% stałe, 3% min. 2,8% 

Max. umorzenie 20% 30% 20% 40% 

Max. okres spłaty 10 lat 15 lat 8 lat 15 lat 

Karencja 6 miesięcy 3 miesiące 1 rok 3 miesiące 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie przeglądu ofert WFOŚiGW 

Każdy program stosował pewne preferencje oraz posiadał specyficzne wytyczne, m.in. 

związane z polityką finansową funduszów. W programie Jawor nie można było finansować 

budynków powstałych w 2009 roku i później; w programie Piecyk – powstałych w 1999 roku i 

później. Ze względu na model finansowania (coroczny nabór), inwestycję należało zamknąć w 
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danym roku, z wyłączeniem termomodernizacji. W programie Jawor wymagano sporządzenia 

audytu energetycznego, podobnie jak w programie Termo oraz Aura; tego dokumentu nie 

wymagał natomiast program Piecyk. Niewiele wiadomo o efektach wskazanych programów. 

Fundusze ochrony środowiska rzadko publikują dane, na podstawie których można stwierdzić 

skuteczność i efektywność wydanych środków. Programy te nie są również poddawane 

ewaluacji zewnętrznej także ze względu na niestabilność ich funkcjonowania. Dużą wiedzę na 

ich temat posiadają doradcy energetyczni, w niektórych regionach także odpowiedziani za 

kreowanie lub konsultowanie oferty funduszu.81 Nieliczne źródła zastane wskazują, że np. 

program Jawor cechował się dotychczas umiarkowaną skutecznością, co wynikało z braku 

rozbudowanej sieci dystrybucji, słabej promocji oraz niewystarczająco sprawnych procedur 

rozpatrywania wniosków.82 W programie Piecyk złożono 350 wniosków w 2017 roku, które 

poprzedziło kilkadziesiąt spotkań i konsultacji terenowych doradców energetycznych83, co 

może stanowić dobrą praktykę sposobu bezpośredniego informowania o wsparciu. 

Jednocześnie dla większego efektu korzystne byłaby jednak możliwość otrzymania 

bezpośredniej informacji o dostępnych środkach jeszcze bliżej mieszkańca.  

Ramka 11. Studium przypadku budowy portfela WFOŚiGW w Opolu 

Wśród nielicznych przykładów programów, które opublikowały dane dotyczące skali i 

struktury udzielanych pożyczek należy wymienić zawieszony w 2018 roku regionalny 

Program Ograniczenia Niskiej Emisji w województwie opolskim84, w ramach którego 

świadczono pożyczki dla osób fizycznych oraz MŚP w pięciu modułach:  

• EKO-PIEC (wymiana źródeł ciepła w lokalach mieszkalnych),  

• EKO-TERM (termomodernizacja budynku mieszkalnego),  

• EKO-DOM (termomodernizacja budynku mieszkalnego z wymianą źródła ciepła),  

• OZE (instalacja OZE), 

• EKO-MŚP (wsparcie inwestycji poprawiających jakość powietrza w sektorze MŚP).  

 

81 Imapp, 2018. Ocena ogólnopolskiego systemu wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł 
energii w ramach I osi priorytetowej PO IiŚ 2014-2020, Warszawa. 
82 Sokalska A., Zaborowski M., 2018. Porównanie Programu PACE (USA) i JAWOR (Polska) [w:] 
Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017. Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków.  
83 WFOŚiGW w Poznaniu, 2018. Sprawozdanie Zarządu z działalności WFOŚiGW w Poznaniu za 2017 
rok, Poznań. 
84 WFOŚiGW w Opolu, 2018. Wykaz pożyczek udzielonych w ramach Programu ograniczenia niskiej 
emisji w województwie opolskim dla osób fizycznych i przedsiębiorców należących do sektora MŚP przy 
udziale środków WFOŚiGW w Opolu na podstawie podjętych przez Zarząd Funduszu Uchwał w roku 
2018, Opole. 
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Beneficjenci mogli otrzymać pożyczkę wysokości 95% kosztów kwalifikowalnych wraz z 

umorzeniem wysokości 20% w przypadku inwestycji w termomodernizację lub OZE oraz 

30% w przypadku wymiany źródła ciepła. Warunki dofinansowania wynosiły m.in. 2,5% 

oprocentowania rocznie przy okresie kredytowania do 10 lat i karencji w spłacie rat 

wynoszącej maksymalnie 6 miesięcy. Pożyczka była bezprowizyjna. W okresie od 1 stycznia 

do 10 września 2018 roku w ramach PONE udzielono 267 pożyczek na kwotę 6,8 mln zł.85  

Wykres 17. Portfel pożyczek umarzalnych WFOŚiGW w Opolu 

  

Źródło: opracowanie własne na podstawie Wykazu pożyczek udzielonych w ramach PONE 

w województwie opolskim dla osób fizycznych i MŚP przy udziale środków WFOŚiGW w 

Opolu na podstawie podjętych przez Zarząd uchwał w roku 2018 

Inwestycje termomodernizacyjne cechowała największa rozpiętość finansowa; natomiast 

średni koszt wymiany kotłów na biomasę, gaz i ekogroszek był dość zbliżony. Widoczna jest 

także znaczna popularność pożyczek na ogniwa fotowoltaiczne. Jednocześnie portfel przy 

założeniu jednostkowej wartości pożyczki wskazuje, że w tym tempie wydatkowanie alokacji 

przez wyspecjalizowanego pośrednika w Poddziałaniu 4.6.2 w województwie śląskim 

trwałoby od 2.5 do 3 lat, przyjmując popyt proporcjonalny do potencjału demograficznego. 

Należy zwrócić też uwagę, że zakres wsparcia w województwie opolskim obejmował 

znacznie szerszą grupę (oprócz osób fizycznych także MŚP), obszary wsparcia (inwestycje 

w OZE) oraz nie konkurował z Programem Czyste Powietrze. Tym samym budowa portfela 

w zakresie Poddziałania 4.6.2 przez jednego pośrednika o podobnym potencjale mogłaby 

trwać znacznie dłużej, a należy pamiętać, że potencjalny pośrednik finansowy będzie miał 

czas na zbudowanie portfela tylko do końca 2023 roku. 

 

85 Co daje średnio 1 pożyczkę dziennie o wartości 27 tysięcy złotych.  
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Źródło: opracowanie imapp consulting na podstawie danych WFOŚiGW w Opolu 

POLREFF (2016 – obecnie) 

Interesującym instrumentem wsparcia budownictwa jednorodzinnego jest PolREFF – 

ogólnopolski program wsparcia efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych 

koordynowany przez EBOiR. PolREFF powołano w 2016 roku w odpowiedzi na sukces 

programu wsparcia przedsiębiorstw POLSEFF oraz na wzrost zainteresowania mieszkańców 

inwestycjami w efektywność energetyczną. Celem programu jest „zapewnienie wsparcia dla 

właścicieli mieszkań i domów mieszkalnych w modernizacjach i remontach, mających 

poprawić komfort mieszkania i podnieść efektywność energetyczną budynków”. Wielkość 

środków przeznaczonych na program przez EBOiR wyniosła 200 mln EUR. W ich dystrybucji 

uczestniczyły dotychczas dwa duże banki komercyjne – Santander Bank Polska (do końca 

2017 roku) oraz Eurobank S.A. (do 30 czerwca 2019 roku). 

Środki PolREFF oferowane są na zasadach komercyjnych, jednocześnie program zapewnia 

wsparcie merytoryczno-doradcze doświadczonych konsultantów. Obecność konsultantów jest 

cennym atutem wzmacniającym atrakcyjność produktów finansowych. Obok bezpośredniego 

wsparcia doradczego PolREFF oferuje zaawansowane narzędzia on-line („wirtualny doradca 

technologiczny”, „kalkulator oszczędności energii”), bazę danych urządzeń 

energooszczędnych oraz praktyczne informacje dotyczące realizacji inwestycji 

energetycznych. Mankamentem wsparcia z punktu widzenia potencjalnego klienta może być 

natomiast stosunkowo wysokie oprocentowanie kredytów. Przyjmując, że popularność 

produktów POLREFF rozkładała się proporcjonalnie do liczby gospodarstw domowych w 

budynkach jednorodzinnych zakładamy, że wsparły one ok. 1,5 tysiąca gospodarstw 

domowych w województwie śląskim w latach 2016-2019. Oczywiście należy wziąć pod uwagę, 

że oferowane produkty dopuszczały szeroki zakres inwestycji w modernizację energetyczną. 

Tabela 14. Podstawowa charakterystyka kredytów w programie POLREFF 

Instytucja86 Liczba umów Kwota (PLN) Średnia wartość pożyczki (PLN) 

Program POLREFF 15 503 362 500 000 23 383 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych przekazanych przez Zespół PolREFF 

według stanu na 26.06.2019 r. Przeliczono na bazie kursu EUR=4.3 zł, dane dla całej Polski. 

  

 

86 Bank Santander wdrażał produkt „Kredyt na ekoremont”, natomiast Eurobank „Pożyczkę 
energooszczędną” oraz „Kredyt hipoteczny EKOlogiczny”. 
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Kredyt LKD_2017 z częściową dotacją (2017 – obecnie) 

Od 2017 roku preferencyjne kredyty na termomodernizację udzielane są także osobom 

fizycznym ze środków WFOŚiGW w Katowicach, przy czym możliwe wsparcie obejmuje nie 

tylko modernizację energetyczną budynków, ale także instalację paneli fotowoltaicznych lub 

budowę przydomowych oczyszczalni ścieków. Łącznie WFOŚiGW w Katowicach na linię 

kredytową przeznaczył 9,6 mln zł w latach 2017-2019 (8 mln zł na kredyty, 1,6 mln zł na 

dotacje). Do udzielania kredytów wybrano Bank Ochrony Środowiska oraz Krakowski Bank 

Spółdzielczy. Zgodnie z informacjami WFOŚiGW, do celu likwidacji starych kotłów na paliwa 

stałe z kredytu skorzystało 34 pożyczkobiorców, zaś dodatkowe działania 

termomodernizacyjne podjęła przy tej okazji ponad połowa osób (18 z 34). W 2019 roku tempo 

udzielania pożyczek z zakresu wymiany kotłów było wolniejsze, na co mogło wpłynąć 

pojawienie się programu Czyste Powietrze. Należy jednak pamiętać, że linia kredytowa objęła 

również działania niezwiązane z wymianą źródeł ciepła – zgodnie z informacjami doradców 

energetycznych zainteresowanie LKD_2017 dotyczyło głównie inwestycji w panele 

fotowoltaiczne.  

Tabela 15. Podstawowa charakterystyka kredytów ze środków LKD_2017 

Instytucja 

Liczba 

podpisanych 

umów (2018) 

Wartość projektów 

na podpisanych 

umowach 

Średnia 

wartość 

projektu 

Średnia 

wartość 

pożyczki 

Średnia 

wartość 

dotacji 

BOŚ/KBS 34 1 114 520 32 880 22 639 4 528 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie informacji publicznej 

udostępnionej przez WFOŚiGW w Katowicach (wg informacji przekazanych 26.06.2019 r.) 

Doświadczenia wdrażania LKD_2017 wskazują na nierównomierny potencjał pośredników 

finansowych w zakresie wdrażania produktu, czego dowodem jest szybsza dystrybucja 

środków przez BOŚ. Elastyczny zakres finansowania pozwala także na zaadresowanie 

potrzeb np. prywatnych właścicieli kamienic, którzy z uwagi na formę prawną i rodzaj 

posiadanego zasobu często nie są obejmowani wsparciem w innych instrumentach. Natomiast 

problemem w naszej ocenie jest duże skomplikowanie dokumentacji oraz niewystarczająca 

promocja produktu. 

Czyste Powietrze (2018 – obecnie) 

Największym instrumentem wsparcia modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych 

w Polsce jest uruchomiony we wrześniu 2018 roku program Czyste Powietrze. Cel programu 

to „poprawa efektywności energetycznej i zmniejszenie emisji pyłów i innych zanieczyszczeń 

do atmosfery z istniejących jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub uniknięcie emisji 
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zanieczyszczeń powietrza, pochodzących z nowo budowanych jednorodzinnych budynków 

mieszkalnych”. Program finansuje wymianę kotłów na paliwa stałe na mniej emisyjne źródła 

ciepła oraz komplementarne inwestycje w modernizację energetyczną i stanowi potencjalnie 

najsilniejszą konkurencję planowanego instrumentu finansowego. Rząd zapowiedział 

przeznaczenie na program kwoty ok. 103 mld zł w latach 2018-2029.  

Program Czyste Powietrze różnicuje wsparcie w zależności od dochodu przypadającego na 1 

mieszkańca gospodarstwa domowego. Rozwiązanie to wyróżnia program wśród pozostałych 

instrumentów i z tego punktu widzenia założenia teoretyczne (zwiększenie trafności i 

efektywności adresowania potrzeb) należy ocenić pozytywnie. W praktyce dystrybucji wynikają 

jednak problemy np. wykluczenia z korzystniejszego progu dotacji gospodarstw domowych 

osób samotnych, zarabiających minimalną pensję krajową (które wówczas znajdują się w 

najwyższej grupie dochodowej). Istnieją także przypuszczenia, że część beneficjentów w 

pierwszym decylu wsparcia (dochód na osobę poniżej 600 zł) nie wykazywała dochodów z 

pracy w „szarej strefie” lub poza granicami kraju.87 Pierwsze pół roku dystrybucji wskazało 

duży udział osób korzystających ze środków przy budowie nowych domów – a zatem 

prawdopodobny wysoki efekt „jałowej straty” (finansowania inwestycji, które prawdopodobnie 

i tak zostałyby podjęte bez publicznego wsparcia). Między innymi z tych powodów w 2019 roku 

wprowadzono istotne zmiany:  

• trzy progi wsparcia w grupie gospodarstw domowych z największą kwotą na 1 osobę 

(najzamożniejsi mogą otrzymać obecnie wyłącznie pożyczkę i zwrot części 

zainwestowanych środków w formie ulgi podatkowej); 

• brak możliwości sfinansowania kotłów na paliwo stałe w przypadku dostępności sieci 

ciepłowniczej i gazowej; 

• niemożliwość finansowania inwestycji rozpoczętych przed złożeniem wniosku o 

dofinansowanie (od lipca 2019 roku). 

Pomimo intensywnej promocji program cechowało dotychczas niskie zainteresowanie w 

stosunku do zakładanej alokacji. Widoczne są trudności w dystrybucji: WFOŚiGW jako 

pośrednicy obsługujący klientów w trybie naboru ciągłego są istotnie przeciążone. Kadra 

zespołu ds. Czystego Powietrza WFOŚiGW w Katowicach w okresie realizacji badania liczyła 

już 50 osób; uruchomiono także oddziały zamiejscowe funduszu w ośrodkach regionalnych. 

Przeciążenie wnioskami przełożyło się na problemy obsługi takie jak utrudniony dostęp do 

infolinii, długi okres rozpatrywania wniosków, odsyłanie dokumentów, co mogło zniechęcić 

 

87 Surówka M., 2019. Program „Czyste Powietrze" – ocena skutków i propozycje zmian, Rynek 
Instalatora 3/2019. 
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część potencjalnych klientów.88 Jednocześnie zdaniem WFOŚiGW problemy występują także 

po stronie beneficjentów – jednym z najczęściej popełnianych błędów jest ignorowanie 

deklaracji zgód w formularzach, co automatycznie powoduje brak możliwości procedowania 

wniosków. Zdaniem ekspertów oraz części gmin, wojewódzkie fundusze ochrony środowiska 

i gospodarki wodnej nigdy nie były instytucją zaplanowaną do obsługi tak dużego programu.  

Ramka 12. Wdrażanie Programu Czyste Powietrze w województwie śląskim 

W województwie śląskim według stanu na czerwiec 2019 r. w Programie Czyste Powietrze 

złożono 6,7 tysiąca wniosków89 (o wartości 281 mln zł), co przełożyło się na ponad 1 tys. 

podpisanych umów (o wartości 35,7 mln zł). Na podstawie wniosków o udostępnienie 

informacji publicznej pozyskanych w różnych odstępach czasu można powiedzieć, że w 

województwie śląskim: 

• średnia wartość projektu na wniosku (41,6 tys. zł) różni się od średniej wartości na 

umowie (34,9 tys. zł) – pokazuje to, że znaczna część wydatków pierwotnie 

przewidziana w kosztorysach (16%) może być niekwalifikowalna; 

• średnia wartość publicznego wsparcia wynosi 44% wartości projektu (licząc na 

złożonych wnioskach) – z czego 41% środków to dotacja, a zaledwie 3% to pożyczka; 

pokazuje to, że pożyczki obejmują minimalny zakres wsparcia;  

• gospodarstwa domowe (o dochodzie na osobę powyżej 1600 zł) stanowią nieco wyższy 

udział wśród beneficjentów (73% w stos. do 71%) – co może wynikać z generalnie 

wyższego poziomu zamożności regionu;90 

• wsparto nieco mniejszy udział nowo wybudowanych domów w stosunku do pozostałej 

części kraju, co świadczy o niższym efekcie „jałowej straty”. Nowo wybudowane budynki 

stanowiły 24% wszystkich dotowanych z programu budynków; 

• zdecydowanie więcej osób wymieniło stare źródło ciepła na nowy kocioł węglowy 5 klasy 

lub „ekoprojekt” kosztem biomasy. Jednocześnie w stosunku do 2018 roku udział paliw 

stałych wśród wymian spada (w 2019 roku nowe kotły na paliwa stałe instalowało 31% 

wnioskodawców). Popularność pomp ciepła kształtuje się na poziomie zbliżonym do 

pozostałej części Polski.91 

 

88 Stanowisko Zarządu Śląskiego Związku Gmin i Powiatów z dnia 17 maja 2019 r. w sprawie 
koniecznych zmian w Programie Czyste Powietrze.  
89 Liczba złożonych wniosków według stanu na 21.06.2019 r. wyniosła 7692. 
90 Dane pozyskane przez Polski Alarm Smogowy według stanu na 22.02.2019 r. 
91 Dane w podziale na technologie pozyskane przez firmę Kostrzewa według stanu na 5.04.2019 r. Brak 
danych dotyczących instalacji gazu. 
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• kwota zawartych umów pożyczkowych wyniosła 1,5 mln zł, przy czym wypłacone 

beneficjentom środki zwrotne stanowiły zaledwie 4,4 tys. zł. 92 Co ciekawe, część osób 

wnioskujących o pożyczkę na etapie zaproszenia do podpisania umowy decyduje się na 

samą dotację, gdy zdaje sobie sprawę z konieczności zabezpieczeń.  

Wykres 18. Dochód na osobę wśród 

aplikujących o środki „Czystego 

Powietrza” 

Wykres 19. Struktura źródeł ciepła wśród 

aplikujących o środki „Czystego 

Powietrza” 

 
 

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych opublikowanych przez Polski Alarm 

Smogowy (lewy wykres, stan na 22.02.2019) oraz firmę Kostrzewa (prawy wykres, stan na 

5.04.2019). 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie informacji publicznej na temat 

wdrażania Programu Czyste Powietrze, analizy danych zastanych oraz badań terenowych 

W trakcie realizacji niniejszego badania trwała dyskusja wewnątrzrządowa na temat 

zaangażowania gmin i banków w system dystrybucji programu Czyste Powietrze. Zgodnie z 

uzyskanymi informacjami, część gmin w regionie wspomoże WFOŚiGW w przyjmowaniu oraz 

wstępnej weryfikacji wniosków do programu. Przekłada się to zarówno na dodatkowe 

możliwości (np. informowania o innych źródłach finansowania bliżej obywatela), jak i 

ograniczenia (promowanie pożyczki dostępnej w ramach programu). Jednocześnie większość 

samorządów w wywiadach wskazywała potrzebę obecności i sfinansowania lokalnego 

doradcy energetycznego, który określiłby źródło finansowania inwestycji, pomógł wypełniać 

 

92 WFOŚiGW w Katowicach, 2019. Program Priorytetowy Czyste Powietrze (prezentacja). Konferencja: 
„Jakość powietrza w województwie śląskim – wyzwania, działania i inteligentne rozwiązania”, Katowice, 
28.06.2019 r. 
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wniosek oraz we wskazanych przypadkach pojechał na wizję lokalną. Model małopolskich 

ekodoradców określany był jako dobra praktyka w tym zakresie.  

Argumentem przeciwko zaangażowaniu gmin w obecnym kształcie jest natomiast 

niewystarczające przygotowanie oraz konieczność powtórnego sprawdzenia wniosku przez 

WFOŚiGW. W sytuacji, gdy gmina odpowiadałaby tylko za przyjmowanie wniosków i wstępną 

weryfikację, odciążenie „instytucji” z procesu decyzyjnego nie byłoby możliwe. Żeby system 

był sprawny, również sama decyzja o akceptacji wniosku powinna być podejmowana bliżej 

mieszkańca. Pośrednim rozwiązaniem byłyby wizyty terenowe lub lokalne punkty 

konsultacyjne WFOŚiGW na takiej zasadzie jak w przypadku operatorów PONE. Dla 

osiągnięcia efektu skali naszym zdaniem niezbędne byłoby włączenie także innych instytucji 

w proces decyzyjny, zarówno gmin, jak i banków. 

Pierwsze doświadczenia programu Czyste Powietrze wskazują, że system dystrybucji oparty 

o centralę regionalną nie wystarczy w przypadku tego typu inwestycji. Prawdopodobnie zmiany 

funkcjonowania programu mogą osłabić popyt na potencjalny instrument finansowy 

Poddziałania 4.6.2 RPO WSL ze względu na udrożnienie kanałów wsparcia i skierowanie osób 

bardziej zamożnych w stronę pożyczek. Jednocześnie wadą Czystego Powietrza, której nie 

warto byłoby powielać w potencjalnym instrumencie finansowym jest efekt „jałowej straty” – 

preferencyjnego finansowania źródeł ciepła w nowych domach.  

Instrumenty fiskalne 

Ulga termomodernizacyjna (2019 – obecnie) 

Od 2019 roku równolegle do Programu Czyste Powietrze funkcjonuje ulga 

termomodernizacyjna. Dzięki uldze istnieje możliwość odliczeń od podatku dochodowego 

udokumentowanych kosztów przeprowadzonej termomodernizacji nawet do kwoty 53 tysięcy 

złotych (w okresie kilku lat od inwestycji). Instrument został opracowany z myślą o osobach z 

najwyższym dochodem, które po wprowadzeniu zmian mają szansę w programie Czyste 

Powietrze jedynie na preferencyjną pożyczkę. Rząd szacuje liczbę osób, które skorzystają z 

ulgi w 2019 roku na ok. 100 tysięcy. Instytucje finansowe zauważają nieco większe 

zainteresowanie pożyczkami komercyjnymi od momentu wprowadzenia ulgi, w mniejszym 

stopniu natomiast obserwują to instytucje udzielające pożyczek preferencyjnych.  

Ulga termomodernizacyjna jest cały czas słabo rozpoznanym instrumentem w porównaniu np. 

do programu Czyste Powietrze, niemniej prostota oraz intuicyjność instrumentu może skłonić 

właścicieli budynków jednorodzinnych w większym stopniu do sięgnięcia po pożyczkę. Z tego 

punktu widzenia wpływ ulgi termomodernizacyjnej na potencjalny instrument finansowy w 

Poddziałaniu 4.6.2 należały ocenić pozytywnie. Jednocześnie paleta inwestycji, które można 

odliczyć od podatku jest bardzo szeroka i zdaniem ekspertów powinna zawierać bardziej 
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precyzyjny opis wspieranych urządzeń i technologii. Tym samym możliwość niektórych 

rozliczeń ostatecznie rozstrzygną dopiero interpretacje urzędów skarbowych, zatem pierwsza 

weryfikacja działania ulgi nastąpi dopiero w 2020 roku. 

3.3.2 Spójność z innymi instrumentami pomocy 

O ile do 2016 roku w Polsce występowało niewiele instrumentów wsparcia wymiany źródeł 

ciepła lub termomodernizacji budynków jednorodzinnych, obecnie sytuacja istotnie się 

zmieniła.93 Co więcej, oferta dostępna w województwie śląskim w porównaniu z innymi 

regionami jest bogatsza – głównie ze względu na znaczną ilość środków przeznaczanych na 

ochronę atmosfery przez WFOŚiGW. Przykładem może być program regionalny Stop Smog, 

zastąpiony obecnie przez Program Czyste Powietrze oraz PONE, które w innych 

województwach zostały wstrzymane lub nie cieszą się taką popularnością.  

Wśród omówionych produktów największą konkurencję dla potencjalnych Instrumentów 

finansowych widzimy ze strony programu Czyste Powietrze oraz PONE. Program Czyste 

Powietrze dopuszcza szeroki zakres finansowania inwestycji oraz zapewnia nieubogim 

gospodarstwom domowym wsparcie zarówno w formie dotacji (w segmencie gospodarstw 

„średniozamożnych”), jak i pożyczki. Aby zachować komplementarność z programem Czyste 

Powietrze, instrument Poddziałania 4.6.2 musiałby zostać skierowany do grupy bardziej 

zamożnej, w której poziom dotacji jest zerowy i gdzie pożyczki nie cieszą się do tej pory 

popularnością. Jednocześnie najbogatsze osoby w większości gmin nadal miałyby możliwość 

otrzymania dotacji do wymiany starego kotła niezależnie od dochodu.  

Większość gmin planuje utrzymać wsparcie lokalnych programów wymiany kotłów, co 

stymulowane jest przez mechanizm umarzania pożyczek. Wyższe umorzenie jest uzależnione 

od stopnia osiąganego efektu ekologicznego i przeznaczenia środków na cel związany z 

ochroną środowiska. Jednocześnie gminy preferują raczej wąski zakres wsparcia (wymiana 

kotłów, w mniejszym stopniu termomodernizacja) i ewentualna pożyczka mogłaby uzupełniać 

ten zakres o termomodernizację, którą gminy wspierają mniej chętnie. Wymagałoby to jednak 

bardzo głębokich zmian w RPO WSL, prawdopodobnie wykraczających poza zakres priorytetu 

inwestycyjnego. Jednocześnie łączenie środków PONE możliwe jest już także z programem 

Czyste Powietrze.  

  

 

93 IEŚ, 2017. Krajowy Program Modernizacji Budynków 2017. Wersja robocza 3.0 z dnia 03.07.2017. 
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Schemat 3. Mapa instrumentów wsparcia wymiany źródła ciepła z termoizolacją 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie przeglądu oferty; na zielono 

zaznaczono instrumenty, których środki są obecnie ograniczone (dofinansowanie PGNiG, OP 

4) lub rzadko wykorzystywane w obszarze budownictwa jednorodzinnego (FTiR); biały okrąg 

wskazuje miejsce, w którym respondenci wywiadów najczęściej wskazywali miejsce 

potencjalnego instrumentu finansowego PI 6e. 

Schemat 3 przedstawia zmapowane instrumenty finansowe w dwóch wymiarach: pierwszy 

wymiar dotyczy atrakcyjności finansowej środków, drugi prostoty ich pozyskania. Nowy 

instrument finansowy optymalnie powinien znajdować się w lewej górnej „ćwiartce” układu 

współrzędnych. Z racji zaangażowania środków publicznych znalazłby się jednak bliżej środka 

układu współrzędnych, w miejscu, gdzie znajdują się produkty finansowane przez BOŚ. 

Jednocześnie cały czas program konkurowałby z programem Czyste Powietrze, który po 

zmianach w 2019 roku reorientował pożyczki w kierunku najbardziej zamożnych 

wnioskodawców.  

Zmapowanie instrumentów wskazuje, że nowy produkt PI 6e musiałby konkurować również z 

instrumentami dotacyjnymi. Sytuacja zmieniłaby się, gdyby instrument uzupełniał PONE (np. 

finansując wspomniane już dodatkowe działania termoizolacyjne). Wówczas dodatkową 

wartość instrumentu stanowiłoby zwiększanie efektywności finansowej wspieranych 

inwestycji. W ten sposób instrument zapobiegałby zagrożeniu ubóstwem energetycznym w 

wyniku samej tylko wymiany kotła, jednocześnie mógłby korzystać z gminnych kanałów 
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dystrybucji. Montaż ten nadal pozostawałby jednak w konkurencji z programem Czyste 

Powietrze, który pomimo częstych zmian raczej pozostanie głównym źródłem finansowania 

modernizacji energetycznej gospodarstw domowych, w dodatku w jego dystrybucję 

zaangażują się gminy, które musiałyby promować obydwa konkurencyjne instrumenty.  

Obok środków dotacyjnych na rynku funkcjonują także produkty komercyjne o zakresie 

zbliżonym do PI 6e. Produkty te oferuje głównie Bank Ochrony Środowiska – zarówno ze 

środków własnych, jak i specjalnej linii kredytowej. Według naszej wiedzy LKD_2019, 

oferowana przez BOŚ i KBS jest najbardziej atrakcyjną opcją pożyczkową dla beneficjentów 

dzięki możliwości 20% umorzenia. Natomiast drugą najbardziej korzystną ofertą jest specjalna 

oferta pożyczkowa dla beneficjentów Programu Czyste Powietrze, którą wyróżnia niskie 

oprocentowanie na tle pozostałych produktów.94  

Tabela 16. Przegląd oferty banków w zakresie interwencji 6e 

Bank Produkt 
Maksymalna 

kwota 

Oprocentowanie (przy 

okresie 10 lat) 

Informacje 

dodatkowe 

Alior 

Bank 
Ekoraty 60.000 zł 5% 

Pompa ciepła, 

kolektory, PV 

BOŚ 
Pożyczka  

„Pełnym oddechem” 
100.000 zł 

3% lub WIBOR 

6m+2,5pp 

5% prowizja, dla 

klientów PGNiG 

BOŚ Przejrzysta pożyczka 100.000 zł 
4% stałe lub WIBOR 

6M + 3pp 
5% prowizja 

BOŚ  

Przejrzysta pożyczka 

(dla beneficjentów 

CP) 

100.000 zł WIBOR 6M + 0,7pp 5% prowizja 

BOŚ/KBS LKD_2019 300.000 zł WIBOR 3M + 4,5pp Umorzenie 20% 

Źródło: opracowanie własne na podstawie przeglądu oferty finansowania (5.07.2019) 

Wśród wskazanych instrumentów finansowych oferta LKD_2019 oraz pożyczki dla 

beneficjentów programu Czyste Powietrze może pozostawać konkurencyjna względem 

nowego produktu. Jeśli chodzi o konkurencję pod względem finansowym, istotną rolę 

odgrywałyby warunki pożyczki w części wkładu pośrednika. Przy kredycie rzędu 63,5 tysięcy 

złotych, różnica na korzyść produktu w PI 6e w całkowitej kwocie do spłaty wynosiłaby ok. 4 

do 7,5 tysięcy złotych (przy założeniu braku opłat i 0% oprocentowania w części RPO oraz 

 

94 Wszystkie produkty zostały przez nas przeliczone z uwzględnieniem prowizji banku oraz marży banku 
przy założeniu podobnej kwoty kredytu oraz maksymalnego okresu spłaty, tj. 10 lat. 
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uwzględnieniu we wkładzie pośrednika parametrów ich dotychczasowych produktów).95 

Naszym zdaniem może to nie być wystarczająca zachęta. Aby tego rodzaju produkt 

zainteresował odbiorców musiałyby równolegle funkcjonować także silniejsze efekty zachęty, 

takie jak minimum formalności oraz bardzo dobra promocja.  

Wykres 20. Porównanie kosztu pożyczki z dostępnymi produktami na rynku 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie informacji o ofercie banków96 

W perspektywie 2020 roku sytuacja może się zmienić, jeśli chodzi o LKD_2019, której 

wdrażanie zaplanowano do końca bieżącego roku. Może jednak również pojawić się kolejny 

etap programu POLREFF, skierowany na modernizację energetyczną w budynkach 

gospodarstw domowych. O ile obecnie istnieje pole komplementarności z PONE (wymagałoby 

to też od WFOŚiGW oraz gmin decyzji o skupieniu się wyłącznie na źródłach ciepła), 

zachowanie komplementarności instrumentu wspierającego nieubogie gospodarstwa domowe 

w ramach Poddziałania 4.6.2 z Programem Czyste Powietrze jest w obecnych warunkach 

niemożliwe. Można byłoby zaprojektować instrument finansowy o (1) prostszej procedurze (2) 

lepszym sposobie dystrybucji, należy jednocześnie pamiętać, że kwestie te również są 

przedmiotem usprawnień na poziomie krajowym.  

W trakcie prowadzonego badania na problem nakładania się różnych instrumentów wsparcia 

zwrócili uwagę niemal wszyscy rozmówcy. Gminy spotkały się wręcz ze zjawiskiem, gdzie 

mieszkańcy wolą poczekać nawet 2-3 lata na swoją „kolejkę” w programie gminnym lub 

konkurs „parasolowy” niż starać się o pożyczkę. Zdaniem koordynatorów programów 

gminnych mieszkańcy mogliby być zainteresowani (1) większą i bardziej elastyczną pożyczką 

 

95 Jednocześnie warto mieć na uwadze że pomimo zaprojektowania atrakcyjnego instrumentu na 
poziomie metryczki produktu pośrednik może w swojej części zaproponować mniej korzystne parametry 
niż w swych „rynkowych” produktach. 
96 Opcja 1 to kredyt „Przejrzysta Pożyczka” BOŚ, opcja 2 to „Ekoraty” Alior Bank, a opcja 3 to „Pożyczka 
energooszczędna” Eurobanku. 
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na modernizację energetyczną ze źródłami ciepła w sytuacji planów całościowego remontu 

domu i możliwości instalacji fotowoltaiki lub też (2) w sytuacji awarii kotła, kiedy potrzeba 

wymusza szybkie sfinansowanie inwestycji, tak jak wskazano w rozdziale dot. luki wsparcia.  

Obecnie oceniamy, że dla większości mieszkańców województwa śląskiego PONE stanowią 

najatrakcyjniejszy sposób finansowania wymiany kotłów na paliwa stałe. Są to programy 

proste i dostępne na miejscu, najczęściej zapewniające wsparcie organizacyjno-logistyczne. 

W sytuacji, gdy mieszkaniec planuje szerszą inwestycję, powinien z kolei zgłosić się do 

Programu Czyste Powietrze, gdzie przeważnie może mieć szansę otrzymać częściowe 

wsparcie dotacyjne. Dopiero, gdy okaże się, że dofinansowanie nie jest możliwe w ramach 

PONE, a oczekiwanie na środki w Programie Czyste Powietrze trwa zbyt długo, może 

potencjalnie zainteresować się pożyczką – zwłaszcza, gdy część kosztów będzie mógł 

odliczyć od podatku. Jednocześnie nie należy zapominać, że w sytuacji samej tylko wymiany 

źródła ciepła i niewielkich prac termoizolacyjnych zainteresowany (zwłaszcza, jeśli jest to 

osoba zamożniejsza) rozważy pokrycie inwestycji ze środków własnych, gdzie także może 

skorzystać z ulgi termomodernizacyjnej. 

Mimo, że gminy dostrzegają dużą liczbę różnorodnych form wsparcia, jednocześnie tylko 

pojedyncze podejmą decyzję o wycofaniu się z PONE. Niektóre w celu większej motywacji 

beneficjentów do Programu Czyste Powietrze i zmniejszeniu kolejek w programie gminnym 

obniżają poziom dofinansowania. Jednocześnie dotacyjne programy gminne cieszą się 

niesłabnącą popularnością oraz przyzwyczaiły mieszkańców, którzy w przypadku najstarszych 

PONE sięgają po wsparcie drugi raz (np. za pierwszym razem wymieniając kocioł zasypowy 

na retortowy i po okresie eksploatacji za drugim razem przechodząc na gaz).  

Samorządy mają jednocześnie coraz większą trudność w komunikowaniu dostępnych 

instrumentów wsparcia mieszkańcom – zwłaszcza, gdy równolegle pojawiają się projekty 

parasolowe np. z RPO WSL. Sytuacja komplikuje się również ze względu na inne okresy 

trwałości w programach, zasięg projektów (jedna gmina lub np. partnerstwo), różne punkty 

kontaktowe czy obecność innych operatorów. Kolejny instrument w świetle dostępnego 

finansowania musiałby się ewidentnie wyróżniać, inaczej jego uruchomienie okazałoby się 

nieefektywne w stosunku do skali dostępnych już środków. 

Jednocześnie wysoka konkurencja cechuje gminy najbardziej prężne w dziedzinie gospodarki 

niskoemisyjnej. W niezamożnych gminach bez lokalnego programu wymiany kotłów, 

oddalonych od większych miast oraz pozbawionych sieci gazowej i ciepłowniczej paleta 

dostępnych instrumentów oraz gotowość mieszkańców do przejścia na mniej emisyjne źródło 

ciepła jest znacznie mniejsza. W tego rodzaju obszarach naszym zdaniem najpierw należałoby 
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jednak oferować dotacje jako element zachęty oraz kształtowania postaw ekologicznych, a 

dopiero później promować instrumenty finansowe.  

Projekty energetyczne należą do tej grupy inwestycji, w zakresie których może zostać 

zastosowana pomoc publiczna (zarówno w formie dotacji, pożyczek oraz gwarancji). Nie 

obejdzie się w tym przypadku bez zakłóceń konkurencji, zwłaszcza, jeśli na rynku występuje 

kilka różnych instrumentów wsparcia (tak jak wspomniano w poprzednim rozdziale). Nowy 

instrument może stanowić konkurencję dla standardowo oprocentowanych produktów banków 

komercyjnych, dlatego należy dołożyć wszelkich starań, aby wypierał ofertę rynkową w 

najmniejszym stopniu. Może to być jednak trudne – zwłaszcza komplementarność oferty z 

produktami BOŚ byłaby wyzwaniem, co dostrzegano także w przypadku ewaluacji innych 

instrumentów energetycznych.97 Jest to także aktualny wniosek w świetle obecnej sytuacji, na 

rynku, zwłaszcza, że np. w 2019 roku BOŚ uruchomił produkty obejmujące wymianę kotłów i 

częściową termomodernizację. 

Przykładem zaburzenia może być nie tylko preferencyjne oprocentowanie, ale ewentualne 

dotacje lub umorzenia. Są one powszechnie stosowanie w instrumentach krajowych wsparcia 

efektywności energetycznej. W przypadku ewaluacji wsparcia PI 4c wskazano potrzebę 

zwiększenia dotacji powyżej poziomu premii termomodernizacyjnej ze względu na objęcie 

podmiotów o wysokiej luce remontowej. Z jednej strony wskazywano, że instrument mieszany 

z dotacją o wysokości 11%-16% dla spółdzielni byłby adekwatny, natomiast dla wspólnot 

wsparcie tego rodzaju byłoby za niskie ze względu na sytuację finansową oraz strukturę wieku 

i zamożności mieszkańców.98 Ostatecznie jednak wskazano ograniczenie wysokości środków 

bezzwrotnych przekazywanych odbiorcom ostatecznym ze względu na chęć wsparcia 

możliwie najwyżej liczby projektów. W przypadku niniejszego instrumentu finansowego 

zgadzamy się z tą argumentacją. Wprowadzenie instrumentu mieszanego na obecnym etapie 

byłoby problematyczne ze względu na konieczność rozdziału finansowanych kosztów 

kwalifikowanych, zapewnienia gwarancji finansowania mniej niż 100% inwestycji oraz wyboru 

instytucji równoległej do pośrednika finansowego, która udzielałaby dotacji.99 Z punktu 

widzenia czasu i procedur rozwiązanie to oceniamy negatywnie. 

 

97 PSDB, 2015. Analiza ex-ante zawodności rynku i nieoptymalnego poziomu inwestycji na terenie 
województwa mazowieckiego w kontekście wdrażania Regionalnego Programu Operacyjnego 
Województwa Mazowieckiego 2014-2020, Warszawa. 
98 ASM, 2015. Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią 
i wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020, Katowice. 
99 PAG Uniconsult, imapp, 2015. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w 
województwie kujawsko-pomorskim w latach 2014-2020, Warszawa. 
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Jako że wsparcie nowego instrumentu nie byłoby dedykowane przedsiębiorcom, na poziomie 

ostatecznego odbiorcy nadmierną formą pomocy publicznej mogłoby być jedynie wspieranie 

tych budynków, które jednoznacznie służą do prowadzenia działalności gospodarczej. 

Przykładem może być np. ocieplenie budynku, w którego garażu mieszkaniec prowadzi 

warsztat samochodowy. W tym przypadku do obowiązków jego lub operatora programu 

należałoby odliczenie powierzchni, w której prowadzona jest taka działalność.100 Z drugiej 

strony może wystąpić sytuacja, w której osoba fizyczna wykonuje pracę poza miejscem 

zamieszkania (przykładem są np. taksówkarze, rejestrujący działalność pod adresem 

domowym), wówczas pomoc publiczna nie występuje.  

3.3.3 Podsumowanie doświadczeń 

W poniższej tabeli podsumowujemy pozytywne doświadczenia w zakresie wsparcia 

modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych, które warto byłoby wziąć pod uwagę 

projektując tego typu instrument na poziomie regionalnym.  

Tabela 17. Dobre praktyki wsparcia budynków jednorodzinnych 

Warunek 

powodzenia 
Uzasadnienie Dobra praktyka 

Prostota 

mechanizmu 

Łatwość, elastyczność i szybkość pozyskania środków 

oraz przeprowadzenia inwestycji są kluczowymi 

kwestiami przy decyzji o modernizacji energetycznej. 

Dotacje PGNiG 

POLREFF 

Preferencyjne 

warunki wsparcia 

Atrakcyjne oprocentowanie oraz możliwość 

dofinansowania lub umorzenia części kapitału sprzyjają 

zainteresowaniu klientów.  

FTiR (w przypadku 

spółdzielni 

mieszkaniowych) 

Szeroka sieć 

dystrybucji 

Gęsta sieć placówek ułatwia bezpośredni kontakt z 

klientem. Ma to znaczenie szczególnie na obszarach 

wiejskich, gdzie domy jednorodzinne stanowią typową 

formę budownictwa, a mieszkańcy preferują spotkania 

indywidualne z przedstawicielem instytucji finansującej.  

Program wsparcia 

kolektorów 

słonecznych 

 

100 Maksymalna powierzchnia przeznaczona na działalność nie powinna być wyższa niż 30%. Tego 
rodzaju próg stosowany jest np. PONE w Raciborzu. 
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Warunek 

powodzenia 
Uzasadnienie Dobra praktyka 

Doradztwo oraz 

wsparcie 

techniczne 

Wykwalifikowana kadra (etatowi doradcy-audytorzy101) 

oraz fachowcy techniczni stanowią jeden z kluczowych 

warunków przeprowadzenia inwestycji oraz 

potwierdzenia jej efektów ekologicznych. Stanowią także 

ważne wsparcie pośrednika finansowego w profilowaniu 

oferty, budowie portfela, mogą również odciążyć klienta w 

poszukiwaniu fachowców i dostawców sprzętu.  

Pożyczka OZE  

RPO WP (PI 4a) 

Automatyzacja 

monitoringu 

efektów  

Prosty i zautomatyzowany formularz oceny efektu 

ekologicznego minimalizuje koszty transakcyjne i stanowi 

zachętę dla pośredników z biznesu.  

POLREFF 

Skuteczna 

promocja 

Posiadanie znacznej liczby klientów indywidualnych oraz 

drożnych kanałów promocji umożliwia szybką budowę 

portfela.  

Dotacje PGNiG 

Banki komercyjne 

Źródło: opracowanie imapp consulting na podstawie przeglądu instrumentów  

Jednocześnie należy zauważyć, że istnieją dobre praktyki opracowania tego rodzaju 

instrumentów w innych państwach. Przykładem tego typu instrumentu jest program PACE 

(Property Assesed Clean Energy) w Stanach Zjednoczonych, omówiony w publikacji 

Efektywność Energetyczna w Polsce.102  

  

 

101 Coraz większym problemem, sygnalizowanym przez operatorów instrumentów energetycznych jest 
płytki rynek audytorów – ze względu m.in. na wymóg opracowania audytu w dużej części inwestycji UE 
(uzyskanie określonego progu podniesienia efektywności energetycznej) jakość audytów 
energetycznych znacznie spadła. 
102 Sokalska A., Zaborowski M., 2018. Porównanie Programu PACE (USA) i JAWOR 
(Polska/Małopolska) [w:] Efektywność energetyczna w Polsce. Przegląd 2017. Instytut Ekonomii 
Środowiska, Kraków. 
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3.4 Potencjał pośredników finansowych 

3.4.1 Wyzwania wyboru pośredników w obszarze energetyki 

Niewielkie zainteresowanie pośredników finansowych jest horyzontalną barierą wdrażania 

instrumentów zwrotnych w perspektywie 2014-2020. Temat ten szczególnie dotknął obszar 

energetyki, w którym w momencie realizacji badania część regionów zrezygnowała z tego typu 

wsparcia lub nadal nie wybrała pośredników. Najsprawniej przeprowadzono nabory w 

obszarze budownictwa wielorodzinnego (PI 4c); znacznie więcej trudności sprawił nabór na 

operatora instrumentów z zakresu efektywności energetycznej firm (PI 4b) oraz OZE (PI 4a).  

Tabela 18. Pośrednicy finansowi w obszarze energetyki w perspektywie 2014-2020 

PI Wybrani pośrednicy finansowi 

4a 
Pomorski Fundusz Pożyczkowy (pomorskie), Kujawsko-Pomorski Fundusz Pożyczkowy 

(kujawsko-pomorskie), TISE (dolnośląskie) 

4b 

TISE, Fundusz Regionu Wałbrzyskiego, Wrocławska Agencja Rozwoju Regionalnego 

(dolnośląskie), Pekao S.A. (kujawsko-pomorskie), Fundacja Rozwoju Śląska (opolskie), 

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego, Fundacja Rozwoju Przedsiębiorczości w 

Suwałkach (podlaskie) 

4c 

Getin Noble Bank (kujawsko-pomorskie, mazowieckie, pomorskie), Alior Bank (dolnośląskie, 

łódzkie, podlaskie), Łódzka Agencja Rozwoju Regionalnego (łódzkie), Małopolska Agencja 

Rozwoju Regionalnego (małopolskie), Fundacja Rozwoju Śląska (opolskie), WFOŚiGW w 

Białymstoku (podlaskie), Wielkopolska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (wielkopolskie)  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie stron internetowych BGK oraz 

urzędów marszałkowskich. Stan na 26.06.2019 r. 

W województwie śląskim nie zdecydowano się na wdrażanie środków zwrotnych w PI 4c 

(wsparcie dla spółdzielni i wspólnot mieszkaniowych adresowane jest w ramach Działania 1.7 

PO IiŚ), natomiast w PI 4b w okresie realizacji badania nie wybrano jeszcze pośrednika. EBI 

prowadził wcześniej rozmowy z kilkoma pośrednikami, którzy mogliby udzielać pożyczek dla 

MŚP w obszarze energetyki w Działaniu 4.2. Jeden z potencjalnych pośredników na ostatnim 

etapie negocjacji wycofał się z podpisania umowy, a inny pośrednik, który złożył ofertę nie 

wykazał się wystarczającym doświadczeniem. W 2019 roku EBI prawdopodobnie zakończy 

negocjacje z nowym pośrednikiem, który rozpocznie udzielanie pożyczek firmom.103 Podobne 

problemy związane z wyborem pośredników na linie kredytowe ze środków krajowych 

napotykał WFOŚiGW w Katowicach, w związku z tym należy uznać, że nie jest to wyłącznie 

 

103 Europejski Bank Inwestycyjny, 2019. FF EBI Śląskie – Roczne Sprawozdanie z Postępu za okres 
od 01/01/2018 do 31/12/2018 roku, Luksemburg. 
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problem funduszy europejskich, tylko generalnie – środków publicznych i trudnego tematu dla 

podmiotów sektora finansowego. Porównanie czasu wyboru pośredników finansowych w 

obszarze energetyki w RPO przez menadżerów funduszu funduszy wskazuje, że od 

rozpoczęcia realizacji projektu do wyboru pośrednika finansowego średnio upływało 16 

miesięcy.  

Wykres 21. Średni czas wyboru pośredników finansowych w obszarze energetyki 

 

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie danych listy projektów 

realizowanych z funduszy europejskich (rozpoczęcie realizacji projektu przez MFF) oraz 

rozproszonych informacji prasowych dotyczących terminu podpisanej umowy w 

województwach 

Trudności wyboru pośredników w obszarze energetyki wynikają z kilku przyczyn. Jednym z 

powodów są limity opłat za zarządzanie.104 Stawki wynagrodzeń oczekiwanych przez 

pośredników w obszarze portfeli specjalistycznych, do jakich zaliczają się produkty 

energetyczne są wysokie. Średnia stawka wynagrodzenia w przypadku pożyczek na 

efektywność energetyczną wyniosła 12,2%, a w przypadku termomodernizacji 8,1% (średnia 

8,6%).105 Temat energetyki wymaga wysokich kompetencji merytorycznych, jakie są w stanie 

spełnić jedynie niektóre instytucje finansowe, zatrudniające ekologów i/lub inżynierów. Dla 

potencjalnych pośredników sektora bankowego zasadniczy problem stanowi brak korzyści 

skali. Wymaga on skierowania większych zasobów wyłącznie dla jednego województwa (przy 

np. analizie wniosków lub konieczności dostosowania sytemu informatycznego). Pośrednicy 

zgłaszają również zapotrzebowanie na komponent grantowy, interpretacje stosowanych zasad 

 

104 Szersze omówienie: PAG Uniconsult, Imapp, 2014. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych 
wdrażanych w województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020, Warszawa, s. 160. 
105 Bank Światowy, 2019. Instrumenty finansowe w województwach podlaskim i śląskim [w:] Catching-
up Regions 3 – Raport podsumowujący inicjatywę, Waszyngton.  
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pomocy publicznej oraz pytają o możliwość dotacyjnej refundacji kosztów transakcyjnych .106 

Należy jednak zwrócić uwagę, że powyższe kwestie pojawiły się przy instrumentach 

finansujących efektywność energetyczną w MŚP i budownictwie wielorodzinnym, a także 

odnawialne źródła energii, nie zaś przy inwestycjach w modernizację energetyczną budynków 

jednorodzinnych. Do tej pory takich instrumentów finansowanych ze środków europejskich w 

Polsce po prostu jeszcze nie było.  

Ramka 13. Badanie możliwości udziału banków w Programie Czyste Powietrze 

Zgodnie z wynikami ankiety przeprowadzonej przez ZBP i Bank Światowy, 48 banków 

komercyjnych i spółdzielczych wstępnie wyraziło gotowość zaangażowania się w program 

Czyste Powietrze. Badanie wskazuje, że banki mogą dostosować swą strategię do specyfiki 

przedsięwzięć termomodernizacyjnych. Wskazują, że kluczową rolę w zachęceniu klienta 

indywidualnego może pełnić ulga termomodernizacyjna. 

Jednocześnie banki niechętnie angażowałyby się w organizację doradztwa – dostrzegają w 

tym aspekcie rolę wyspecjalizowanych podmiotów, dostawców oraz sprzedawców 

materiałów i sprzętu. Zdaniem banków odpowiednia procedura zapewniłaby wystarczający 

efekt zachęty – niekoniecznie preferencyjne oprocentowanie czy umorzenie. Jednym z 

kluczowych warunków jest możliwie jak najsilniejsze uproszczenie i automatyzacja wniosku 

kredytowego oraz systemu zbierania danych (także w zakresie „profilu klienta” do 

szacowania ryzyka przy analizie kredytowej).  

Banki dostrzegają także potrzebę zwiększenia elastyczności wsparcia, w tym zapewnienia 

opcji sfinansowania tych elementów, z których będzie możliwa spłata inwestycji 

(oszczędności w wyniku kompleksowej termomodernizacji). Są w tym przypadku 

zachowawcze i wymagałyby precyzyjnego wskazania wygenerowanych dzięki inwestycji 

oszczędności. Z dużą rezerwą banki odnoszą się także do finansowania nowych kotłów 

węglowych, także ze względów wizerunkowych.107  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie prezentacji: Meluch B., 2019. 

Przesłanki włączenia banków do udziału w dystrybucji środków publicznych przeznaczonych 

na poprawę efektywności energetycznej (prezentacja), Związek Banków Polskich, II Okrągły 

Stół dotyczący finansowania efektywności energetycznej, 27.03.2019 r., Warszawa. 

Dodatkowym czynnikiem, który może utrudniać wdrażanie produktów energetycznych w PI 6e 

będzie niewielka jednostkowa skala wsparcia, konieczność obsługi klienta indywidualnego 

 

106 Watkowska E., 2018. Instrumenty finansowe w ramach RPO 2014-2020 na rzecz wsparcia 
efektywności energetycznej (prezentacja), BGK. 
107 Warpechowska B., 2019. Ucieczka od węgla, Puls Biznesu, artykuł opublikowany 28.02.2019 r. 
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oraz wysokie koszty transakcyjne. Potencjalny pośrednik powinien tym samym posiadać 

doświadczenie obsługi znacznej liczby niewielkich pożyczek i odpowiednie zasoby kadrowe. 

Istotną kwestią byłaby również możliwie duża liczba równomiernie rozłożonych oddziałów 

terenowych bądź punktów oferowanego wsparcia.  

Wysokie koszty transakcyjne pośrednik mógłby zaadresować przez współpracę z 

wyspecjalizowanym podmiotem, który podjąłby się obsługi doradczej, w tym weryfikacji 

efektów energetycznych inwestycji. Jak pokazują doświadczenia PONE, w województwie 

śląskim ze względu na dużą liczbę projektów parasolowych stabilizuje się rynek firm-

operatorów. Oprócz takich firm w regionie funkcjonuje również wyspecjalizowana agencja 

energetyczna oraz instytuty badawczo-wdrożeniowe, które mogłyby odciążyć pośrednika z 

kosztów transakcyjnych, wykorzystując środki ELENA i doświadczenia współpracy z 

samorządami w zakresie lokalnej polityki energetycznej. Model, w którym pośrednik nawiązuje 

tego rodzaju partnerstwo został z powodzeniem zastosowany w województwie pomorskim, 

gdzie regionalny fundusz pożyczkowy wdraża pożyczkę na odnawialne źródła energii we 

współpracy z regionalną agencją energetyczną.108 Dodatkowo, regionalne agencje 

energetyczne i instytuty naukowe posiadają rozległe sieci kontaktów branżowych, dzięki 

czemu byłyby w stanie zmobilizować zasoby w przypadku szerszej akcji pożyczkowej.  

Ramka 14. Tipperary Energy Agency – przykład zmniejszenia kosztów transakcyjnych dzięki 

wykorzystaniu środków ELENA 

Tipperary Energy Agency to przykład instytucji, która dzięki wykorzystaniu środków ELENA 

zwiększyła możliwość sprawnej realizacji inwestycji niskoemisyjnych oraz swój potencjał 

instytucjonalny. Agencja energetyczna, działająca w środkowej Irlandii otrzymała ok. 1,6 mln 

EUR ze środków ELENA na przejęcie kosztów transakcyjnych inwestycji w poprawę 

efektywności energetycznej.109 Pracownicy agencji w ramach grantu wykonywali audyty 

energetyczne, przygotowywali specyfikację przetargową oraz projekty inwestycyjne, 

współpracując bezpośrednio z mieszkańcami oraz podmiotami realizującymi inwestycje. 

ELENA sfinansowała 9 dodatkowych etatów, wśród których znajdowali się m.in. koordynator 

projektu, inżynierowie, a także manager ds. komunikacji. W ramach współpracy zewnętrznej 

grant finansował także usługi audytorów terenowych, projektantów oraz wsparcie prawno-

finansowe dla właścicieli budynków.  

W 2015 roku agencja wdrożyła program SuperHomes, który pozwala właścicielom 

budynków jednorodzinnych zmodernizować dom do ratingu A. W ciągu 4 lat agencja 

 

108 PAG Uniconsult, Imapp, 2019. Ocena ex-ante instrumentów finansowych w ramach RPO 
Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Warszawa. 
109 EBI, 2017. ELENA Project Factsheet Sustainable Tipperary (TIPP), 31.07.2017 r. 
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uczestniczyła w modernizacji 150 tego typu domów. Grant ELENA posłużył także do 

sfinansowania wsparcia programu wymiany opraw oświetleniowych oraz wdrożenia sieci 

ciepłowniczych, wykorzystujących OZE. Powyższy przykład pokazuje, że tego typu środki 

mogą być skutecznie stosowane do minimalizacji kosztów transakcyjnych w projektach o 

regionalnym zasięgu.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zastanych oraz informacji FEWE 

Interesującą propozycję procedury świadczenia preferencyjnych pożyczek na inwestycje 

termomodernizacyjne przez banki sformułował BNP Paribas, jako model wyjściowy 

proponując produkty wsparcia przedsiębiorczości na wzór Kredytu na Innowacje 

Technologiczne oraz Gwarancji de Minimis.110 Punktem wyjścia miałoby być wykorzystanie 

dobrych praktyk programu PolSEFF111 oraz przełamanie kosztów transakcyjnych poprzez 

wykorzystanie lokalnej sieci audytorów energetycznych, przygotowujących budynki do 

inwestycji. Powyższy przykład wskazuje, że pomimo istotnych wyzwań w zakresie wsparcia 

energetyki na rynku istnieją podmioty, które potencjalnie mogłyby zaangażować się we 

wdrażanie tego typu produktów, choć w przypadku banków komercyjnych deklaracje te raczej 

dotyczyły instrumentów ogólnopolskich, takich jak program Czyste Powietrze.  

3.4.2 Analiza potencjału i zainteresowania potencjalnych 

pośredników 

Naturalnym kandydatem do wdrażania instrumentów finansowych z zakresu energetyki i 

mieszkalnictwa jest WFOŚiGW w Katowicach. Jest to najpotężniejszy regionalny fundusz tego 

typu w Polsce – obraca największymi kwotami na ochronę powietrza (rocznie kilkaset milionów 

złotych) m.in. w ramach PONE, PO IiŚ 2014-2020, a od 2018 roku również Programu Czyste 

Powietrze. Także gminy wskazują, że WFOŚiGW w Katowicach byłby optymalną instytucją do 

wdrażania tego rodzaju instrumentu finansowego. Wysokie zaufanie do WFOŚiGW zdaniem 

respondentów wynika z pozytywnych doświadczeń współpracy przy PONE, sukcesu programu 

regionalnego Stop Smog oraz działalności terenowej regionalnych doradców energetycznych. 

Jednocześnie WFOŚiGW wyraził wstępne zainteresowanie zaangażowaniem się w Działanie 

4.2 RPO WSL, zatem biorąc pod uwagę zarówno szeroki zakres działalności, przeciążenie 

wdrażaniem konkurencyjnego produktu (Program Czyste Powietrze), warto byłoby jednak – 

 

110 BGŻ BNP Paribas, 2018. Koncepcja udziału banku komercyjnego w programie “Czyste powietrze” 
[w:] Zrównoważone miasta w Polsce 2018, UNDP, Warszawa. 
111 Dostępność i prostota produktu, wsparcie techniczne oraz jasne przedstawienie korzyści klientom, 
wykorzystanie listy LEME, która w wielu przypadków zastąpiłaby konieczność audytu energetycznego. 
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zarówno dla minimalizacji ryzyka, jak i budowy potencjału instytucjonalnego RPO WSL – 

podążać w kierunku dywersyfikacji pośredników.  

Pomysłem na dywersyfikację pośredników w obszarze energetyki byłoby zaangażowanie 

funduszy pożyczkowych. O ile w 2015 roku wskazano, że nie będą one zainteresowane 

współpracą przy produktach energetycznych ze względu na brak doświadczeń w obsłudze 

innych podmiotów niż firmy112, eksperci podczas wywiadów w 2019 roku byli bardziej otwarci 

na tego rodzaju wskazania. Argumentem za zaangażowaniem funduszy pożyczkowych 

mogłaby być elastyczność tworzenia punktów kontaktowych i tym samym sieci dystrybucji 

wsparcia. W województwie śląskim działają m.in. Fundusz Górnośląski, Agencja Rozwoju 

Lokalnego w Sosnowcu, Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie, Bielski Fundusz 

Projektów Kapitałowych, Rudzka Agencja Rozwoju „Inwestor”. Instytucje te są ukierunkowane 

na wsparcie klienta biznesowego i w momencie badania nie oferowały dedykowanych 

produktów z zakresu efektywności energetycznej. W sąsiednim regionie opolskim natomiast 

działa Fundacja Rozwoju Śląska, która jest pośrednikiem produktów wsparcia efektywności 

energetycznej, posiada jednocześnie doświadczenie w dystrybucji produktów w województwie 

śląskim. Dla funduszy pożyczkowych barierę stanowi jednak znaczna kwota kapitału, jaką 

trzeba byłoby wnieść jako wkład własny. Kluczowym ryzykiem nadal byłby także nowy rodzaj 

klienta (osoba fizyczna), ponieważ fundusze pożyczkowe posiadają głównie doświadczenia 

wsparcia przedsiębiorstw i pod tym kątem wypracowały swe procedury. Przykład Pomorskiego 

i Kujawsko-Pomorskiego Funduszu Pożyczkowego pokazuje jednak, że istnieje możliwość 

zaangażowania się tego typu instytucji w produkty energetyczne i kierunek ten warto powielać 

także w innych regionach, animując ich partnerstwa z organizacjami eksperckimi.  

Coraz bardziej istotną rolę w obszarze finasowania energetyki i mieszkalnictwa odgrywają 

banki komercyjne. Do pogłębionej analizy w niniejszym badaniu arbitralnie dobrano 8 banków, 

które zostały wskazane w wywiadach pogłębionych z ekspertami z zakresu instrumentów 

finansowych.113 Największe doświadczenie w obszarze inwestycji energetycznych i 

mieszkaniowych z funduszy europejskich posiadają BOŚ (m.in. jako pośrednik JESSICA), 

Alior Bank oraz Getin Noble Bank. Dwa ostatnie banki dysponują ponadto wsparciem 

technicznym ze środków ELENA – posiadają zatem doświadczenie w minimalizacji kosztów 

transakcyjnych. GNB posiada wyspecjalizowany zespół ds. mieszkalnictwa, skupiony głównie 

 

112 ASM, 2015. Ocena ex ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach priorytetu 
inwestycyjnego 4c – wspieranie efektywności energetycznej, inteligentnego zarządzania energią i 
wykorzystania OZE w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych i sektorze 
mieszkaniowym RPO WSL 2014-2020, Katowice. 
113 Alior Bank, BNP Paribas, Bank Ochrony Środowiska, Credit Agricole, Eurobank, Getin Noble Bank, 
ING Bank Śląski, Santander Polska. Niezależnie analizowano banki spółdzielcze. 
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na obsłudze wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych, a BOŚ zatrudnia głównych ekologów w 

każdym z regionów, kreuje własne produkty ekologiczne oraz wdraża produkty finansowane 

przez WFOŚiGW w Katowicach.114 W momencie realizacji badania „Przejrzysta pożyczka” 

BOŚ była intensywnie reklamowana na witrynach oddziałów banku115, więc każdy 

zainteresowany mógł wejść i o nią zapytać. Jednocześnie duże banki komercyjne, takie jak 

Santander, Eurobank czy BNP Paribas posiadają doświadczenie w realizacji programów 

EBOiR, zaś duża liczba klientów indywidualnych (większa niż w przypadku BOŚ) pozwoliłaby 

im osiągnąć lepszy efekt skali. Z drugiej strony, ze względu na relatywnie niskie z ich punktu 

widzenia alokacje w RPO, banki sieciowe są mniej chętne podejmować trud modyfikacji 

systemu informatycznego czy wyszkolenia personelu pod kątem instrumentu regionalnego.116  

Tabela 19. Podstawowe dane o analizowanych bankach komercyjnych 

Bank 

Aktywa  

(w mld 

zł)* 

Klienci 

ogółem  

(w mln)* 

Liczba 

etatów w 

Polsce* 

LTR banku wg 

agencji Fitch** 

Liczba gmin z 

placówką w 

regionie*** 

Alior Bank 73,2 4,2 7 727 BB 17 

BNP Paribas 106,8 3,8 10 854 A+ 39 

BOŚ 18,1 0,2 1209 BB- 6 

Credit Agricole 
32,6 

(2017) 
1,8 4701 A+ 28 

Eurobank 
14 

(2017) 
1,4 2665 BBB- 63 

Getin Noble 

Bank 
b.d. 

brak 

danych 
4975 B- 32 

ING Bank 

Śląski 
137,7 4,9 7616 A 53 

 

114 Interesujące zdanie padło w jednym z wywiadów odnośnie odwrotnego potencjału BOŚ i WFOŚiGW: 
BOŚ byłby w stanie poradzić sobie z liczbą klientów, natomiast ma problem z liczbą osób technicznych, 
które mogłyby doradzić beneficjentom; natomiast WFOŚiGW odwrotnie – jest przystosowany do 
wsparcia doradczo-technicznego, jakkolwiek obsługa klienta masowego stanowi dla niego wyzwanie. 
115 Jest to jedyny przykład, gdzie produkt energetyczny był reklamowany w przestrzeni publicznej. 
116 Imapp, PAG Uniconsult, 2014. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych wdrażanych w 
województwie zachodniopomorskim w latach 2014-2020, Warszawa. 
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Santander 

Bank Polska 
138,0 2,0 12 253 BBB+ 28 

Źródło: *dane raportu Polska Bankowość w liczbach za 2018 rok117 oraz **raportów agencji 

Fitch Ratings (3.07.2019 r.) i ***przeglądu stron internetowych banku (3.07.2019 r.) 

Niezależnie od środków zewnętrznych banki rozwijają wsparcie inwestycji ekologicznych – 

BNP Paribas jest np. czołową instytucją finansującą biogazownie w Polsce. Wśród 

wskazanych banków mniejsze doświadczenie posiada ING Bank Śląski, niemniej bank mógłby 

sprawdzić się jako potencjalny pośrednik ze względu na ponadprzeciętną koncentrację 

działalności w województwie118 oraz silną penetrację terytorialną. Ze względu na 

doświadczenie zdobyte w innych programach, rosnącą popularność inwestycji 

energetycznych, nacisk na rozwój produktów ekologicznych i CSR banki komercyjne mogłyby 

być zainteresowane pełnieniem funkcji pośrednika finansowego.  

Kluczową kwestią sprawnego wdrażania produktu jest odpowiednio rozwinięta sieć 

dystrybucji. Raport Banku Światowego wskazuje na słabość dystrybucji programu Czyste 

Powietrze w Polsce ze względu na centralizację wsparcia w stolicach województw. Wprawdzie 

WFOŚiGW w Katowicach posiada punkty obsługi w Bielsko-Białej i Częstochowie, niemniej 

oferowany produkt powinien trafiać także do mniejszych gmin, w tym gmin wiejskich. 

Większość banków komercyjnych posiada placówki w dużych miastach Subregionu 

Centralnego i Zachodniego. Wyraźnie mniejszą liczbę placówek w regionie posiadają Alior 

Bank oraz BOŚ. Generalnie należy też pamiętać, że banki komercyjne ze względu na rozwój 

bankowości internetowej i automatyzację usług raczej dążą do zmniejszania liczbę placówek.  

Komplementarny rozkład placówek w stosunku do banków komercyjnych w województwie 

śląskim posiadają natomiast banki spółdzielcze. Ich obecność widać szczególnie na tych 

obszarach (np. północna i południowa część województwa), w których dostęp do sieci banków 

komercyjnych jest utrudniony i gdzie banki spółdzielcze pozostają często jedyną instytucją 

finansową. Typowy bank spółdzielczy obsługuje obszar o zasięgu powiatu i posiada placówki 

terenowe w miejscowościach gminnych. 

  

 

117 Prnews.pl/Bankier.pl, 2019. 2018. Polska Bankowość w liczbach. IV kwartał; Prnnews.pl, 2019. 
Zatrudnienie w sektorze bankowym – IV kw. 2018.  
118 Wskazuje na to liczba wskazań osób deklarujących pracę w banku na portalu LinkedIN z 
województwa śląskiego w odniesieniu do ogólnej liczby etatów.  
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Mapa 3. Rozmieszczenie placówek wybranych banków komercyjnych i spółdzielczych 

w województwie śląskim 

  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting (stan na 1.07.2019) 

Banki spółdzielcze zazwyczaj zrzeszone są w grupach (BPS lub SGB), które stanowią dla nich 

strukturę parasolową. Struktura ta pełni ważną rolę koordynacyjno-informacyjną, jednak 

zrzeszony bank zachowuje decyzyjność. W województwie śląskim zidentyfikowaliśmy 47 

banków spółdzielczych (przy szacowanej liczbie 545 banków w całej Polsce119), przy czym 

należy zauważyć, że pokrycie banków spółdzielczych nie zawsze pokrywa się z granicami 

województwa. Banki spółdzielcze dotychczas rzadko angażowały się w produkty 

energetyczne. Wśród przykładów w województwie śląskim można wymienić: 

• Krakowski Bank Spółdzielczy, duży, niezrzeszony w grupach spółdzielczych bank, który 

oferuje kredyt z częściowym umorzeniem finansowanym przez WFOŚiGW  (LKD_2019) i 

posiada liczne placówki zwłaszcza w północno-wschodniej części województwa.  

• Bank Spółdzielczy w Tarnowskich Górach – który świadczył specjalną pomoc na 

sfinansowanie wkładu własnego w konkursie do Poddziałania 4.3.4 dla mieszkańców 

Zbrosławic w 2018 roku (instalacje kotłów gazowych, kotłów na biomasę oraz fotowoltaiki); 

 

119 KNF, 2018. Banki spółdzielcze i zrzeszające w trzech kwartałach 2018 r. (prezentacja), Warszawa. 
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• Bank Spółdzielczy w Gorzycach, oferujący kredyt mieszkaniowy „Remont”, który 

częściowo zapewnia realizację inwestycji w modernizację energetyczną; 

• Bank Spółdzielczy w Raciborzu, który wdrażał linię kredytową na inwestycje 

ograniczające emisję zanieczyszczeń do atmosfery ze środków BOŚ; 

• Bank Spółdzielczy w Wodzisławiu Śląskim, współpracujący z regionalną agencją 

energetyczną przy programie dopłat do kredytów na budowę domów energooszczędnych 

(NF15/NF40). 

Ramka 15. Udział banków spółdzielczych w dystrybucji środków NFOŚiGW 

Na początku obecnej dekady banki spółdzielcze udzielały kredytów z dopłatą NFOŚiGW na 

instalację kolektorów słonecznych. Podpisano wówczas 258 porozumień o współpracy z 

bankami spółdzielczymi w Polsce. Banki spółdzielcze zaangażowały dystrybutorów, udało 

im się również zautomatyzować procedurę składania wniosków i sprawozdań do 

WFOŚiGW, dzięki czemu w samym 2011 udzielono w Polsce 8,6 tys. kredytów, pozyskując 

46 mln dotacji od NFOŚiGW.120 Działalność ta wpisała się w masowy trend instalowania 

tego typu urządzeń i wykreowania swego rodzaju „mody” na kolektory słoneczne.121 O ile 

efekt ekologiczny wsparcia kolektorów słonecznych był niewielki, podobny model dystrybucji 

oraz mobilizacji tego rodzaju instytucji mógłby zwiększyć zainteresowanie instrumentem 

finansowym klientów zwłaszcza na obszarach wiejskich.  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting na podstawie cytowanych źródeł 

Jednocześnie słabą stroną banków spółdzielczych jest niewielkie doświadczenie w 

finansowaniu produktów ze środków UE. Wyzwaniem dla banków byłoby również 

wypracowanie wspólnego systemu informatycznego, a także pozyskanie i wyszkolenie 

kadry.122 Tego rodzaju bariery można jednak przełamać – przykładem może być np. 

konsorcjum banków spółdzielczych w Dzierzgoniu i Nowym Dworze Gdańskim w 

województwie pomorskim, które istotnie wzmacnia przedsiębiorczość na słabiej rozwiniętym 

obszarze pozametropolitalnym.123 W województwie śląskim banki spółdzielcze nie zostały 

jeszcze na większą skalę włączone w dystrybucję krajowych i regionalnych środków 

publicznych. Trzeba byłoby jednak przekonać pojedyncze banki do udziału w tego typu 

produkcie, koniecznie zapewniając wsparcie eksperckie z zakresu energetyki i 

 

120 Bank BPS, 2012. Raport roczny 2011, Warszawa.  
121 IEŚ, 2017. Krajowy Program Modernizacji Budynków 2017. Wersja robocza 3.0 z dnia 03.07.2017.  
122 Nowoczesny Bank Spółdzielczy, 2018. Bankowość spółdzielcza: Bankowe kadry pod lupą 
ekspertów, artykuł z dnia 29.12.2018.  
123 PAG Uniconsult, Imapp, 2019. Aktualizacja oceny ex-ante instrumentów finansowych w ramach 
RPO Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Warszawa. 
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mieszkalnictwa, np. w postaci szkoleń dla pracowników.124 Jednocześnie skala inwestycji jak 

najbardziej przystaje do typowych kredytów udzielanych przez te instytucje finansowe.  

Dla osób fizycznych rozważających środki zwrotne kluczowe znaczenie ma również zaufanie 

do instytucji. Część mieszkańców obdarza większym zaufaniem instytucje państwowe oraz 

banki z polskim kapitałem, obecne na obszarach wiejskich (takie jak wspomniane banki 

spółdzielcze, niekiedy zlokalizowane w tym samym budynku co urząd gminy). Wysokim 

zaufaniem cieszą się podmioty takie jak PKO BP, Pekao S.A. lub Bank Pocztowy. Należy 

natomiast wziąć pod uwagę, że z punktu widzenia największych banków alokacja Poddziałania 

4.6.2 stanowi relatywnie niewielką kwotę.  

Fotografia 1. Przykłady oddziałów banków spółdzielczych w budynku urzędu gminy 

  

Źródło: materiały własne (po lewej – gmina Janów; po prawej – gmina Kornowac) 

3.4.3 Wskazania w zakresie wyboru pośredników 

W przypadku decyzji o uruchamianiu produktu warto byłoby podjąć nieformalne rozmowy z 

sektorem bankowym – zwłaszcza prywatnym i spółdzielczym oraz funduszami pożyczkowymi. 

Naszym zdaniem ze względu na znaczną skalę jednostkowych pożyczek warto byłoby 

zdywersyfikować ryzyko i rozważyć wybór kilku pośredników (np. poprzez „terytorialne” 

podzielenie alokacji) i część alokacji (np. dla Subregionu Centralnego i Zachodniego) 

obsługiwać przez produkt regionalny, oparty np. o doświadczenia PolREFF, pozostałą cześć 

regionu natomiast poprzez zainteresowane banki spółdzielcze lub fundusze pożyczkowe. W 

obu modelach pośrednik finansowy zajmowałby się głównie obsługą finansowo-formalną oraz 

sprzedażą produktu. W mniejszym stopniu skłanialibyśmy się do angażowania 

 

124 Tego rodzaju rozwiązanie postulowano już w Ocenie ex-ante instrumentów finansowych w ramach 
RPO WSL na lata 2014-2020. 
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dotychczasowych pośredników ze względu na korzyści z dywersyfikacji współpracy i 

rozszerzenia potencjału instytucjonalnego RPO WSL.  

W przypadku omawianego produktu konieczne byłoby zabezpieczenie środków na 

outsourcing kosztów transakcyjnych, związanych z doradztwem merytorycznym i 

technicznym. Obsługą w tym obszarze mogłaby zająć się wyspecjalizowana organizacja w 

obszarze energetyki i mieszkalnictwa, współpracująca z dostawcami sprzętu i instalatorami. 

Do pokrycia jej usług można byłoby wykorzystać środki ELENA, o które przyszły potencjalny 

pośrednik finansowy powinien koniecznie wystąpić.125 W sytuacji niemożności pozyskania 

środków grantu ELENA, należy zapewnić wydzieloną pulę dotacyjną dla pośrednika w ramach 

instrumentu finansowego na tego typu wsparcie126, co powoduje bariery instytucjonalne. 

Zwracamy także uwagę, że nawet pomimo zaangażowania instytucji o gęstej sieci placówek 

nieodzowne byłoby również zaangażowanie gmin. Gminy mogłyby udostępnić w dogodnym 

miejscu ‘one-stop-shop’, gdzie ekodoradca lub pracownik operatora środków w ustalonych 

godzinach przyjmowałby klientów zainteresowanych środkami. Dzięki temu również gmina 

mogłaby wskazać alternatywę osobom, które nie posiadają środków np. na wkład własny do 

wymiany kotła na paliwo stałe, nie zostały wskazane do wsparcia w danym roku lub nie 

chciałyby zwlekać z inwestycją.  

Pośrednik musi zapewnić prostą procedurę udzielenia środków. W przypadku oferty wsparcia 

wymiany źródeł ciepła stosowane praktyki dokumentacyjne były bardzo różne – od 

intuicyjnych, jednostronnicowych formularzy w niektórych PONE, przez bardziej rozbudowane 

„ankiety” (w przypadku dopuszczenia termomodernizacji) po kilkunastostronicowy formularz 

on-line (Czyste Powietrze). Wymogi w tym zakresie często stanowią barierę dla odbiorców 

starszych, z którymi pracownicy urzędu gminy wspólnie wypełniają dokumentację (często 

problemy sprawiają takie pojęcia jak „kubatura” lub „powierzchnia użytkowa”). Bardzo 

niewielka jest również świadomość certyfikacji i wieku obecnych urządzeń, nie mówiąc już o 

kwestiach współczynników przenikania ciepła, dlatego też sprawozdawanie efektu 

ekologicznego musi być intuicyjne. W przypadku takiej dokumentacji warto 1) sporządzić 

porównanie wymagań formalnych dla zbliżonego tematycznie wsparcia bezzwrotnego127 2) 

 

125 Jednocześnie należy wziąć pod uwagę wykorzystanie tego rodzaju środków np. na etapie umowy 
inwestycyjnej – w innym przypadku banki w ten sposób np. zrealizują promocję produktu zamiast 
wsparcia technicznego.  
126 Agrotec, 2014. Ewaluacja ex-ante instrumentów finansowych RPO WO 2014-2020, Warszawa. 
127 ASM, PAG Uniconsult, Imapp, 2015. Analiza ex-ante w zakresie możliwości zastosowania 
instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 
2014-2020, Poznań.  
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przeprowadzić testy behawioralne (w wykorzystaniem narzędzi UX/service design) prostoty i 

intuicyjności procedury na grupie różnych osób przed uruchomieniem produktu.128  

Podsumowując, na rynku występują podmioty mogące pełnić rolę pośredników finansowych. 

Sektor bankowy, zwłaszcza banki komercyjne mają potencjał wdrażania produktów 

skierowanych na inwestycje energetyczne i wyrażają gotowość zaangażowania się w działania 

antysmogowe, natomiast należałoby wzmocnić świadomość w tym względzie wśród 

pośredników o zasięgu regionalnym. Jednocześnie nieodzowne jest zapewnienie wsparcia 

eksperckiego w postaci wyspecjalizowanego partnera, który mogłyby obsługiwać koszty 

transakcyjne, związane z przygotowaniem dokumentacji, instalacją urządzeń oraz weryfikacją 

efektów programu. Dla zwiększenia sukcesu takiego instrumentu niezbędna byłaby także 

pomoc gmin jako miejsca najbliższego klientom, do którego mają zaufanie.  

Istotnym elementem zachęty pośredników finansowych mogłoby być także zróżnicowane 

traktowanie, które należy rozumieć jako asymetryczne warunki ustaleń dotyczących podziału 

ryzyka w projekcie. W kontekście instrumentów finansowych oznacza to korzystniejsze 

warunki dla pośrednika finansowego, który zgodnie z rozporządzeniem wybierany jest w 

drodze „otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego zaproszenia do składania ofert 

zgodnego z obowiązującymi przepisami unijnymi i krajowymi i mającego na celu ustanowienie 

odpowiednich mechanizmów podziału zysków i ryzyka”. Instrument finansowy PI 6e stanowiłby 

pierwszą tego rodzaju interwencję w ramach RPO, dodatkowo wdrażaną późno. Kwestie te 

stanowią istotne ryzyko dla pośredników finansowych ze względu na konieczność realizacji 

określonego poziomu wskaźników produktowych i finansowych pod presją kar umownych. 

Przy PI 6e dodatkowym czynnikiem jest konieczność posiadania specyficznych kompetencji, 

wysokie koszty transakcyjne i duża liczba małych i bardziej ryzykownych umów niż w 

przypadku klientów instytucjonalnych. Tym samym zapotrzebowanie na „zróżnicowane 

traktowanie” występuje.  

Zasadnym rozwiązaniem w kwestii tego instrumentu byłoby nieproporcjonalne wynagradzanie 

kapitału – tj. wkład finansowy oprocentowany wyżej niż wkład publiczny.129 Stanowiłoby to 

dodatkowy bodziec dla pośrednika, który mógłby zostać zachęcony niskim bądź zerowym 

oprocentowaniem na wkładzie publicznym oraz oprocentowaniem komercyjnym w swej części. 

Ostateczni odbiorcy i tak otrzymywaliby nieco lepsze warunki niż w przypadku innych 

 

128 Według potencjalnych pośredników oraz samorządów dla mieszkańców duże znaczenie ma brak 
„przypisów” czy też prosty język (nawet wyeksponowanie standardowego zapisu dotyczącego BIK może 
zniechęcać klientów). Aby produkt się przyjął, powinien mieć też prosty przekaz i „mocny wizerunek", 
aby wyraźnie pozycjonował się pośród innej oferty na rynku.  
129 Omówienie mechanizmu znajduje się tutaj: ASM, PAG Uniconsult, Imapp, 2015. Analiza ex-ante w 
zakresie możliwości zastosowania instrumentów finansowych w ramach Wielkopolskiego Regionalnego 
Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, Poznań, s. 181. 
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pożyczek dostępnych na rynku.130 Jednocześnie wkład ten powinien pozostać na możliwie 

najniższym poziomie, jeśli produkt miałby być obsługiwany przez niewielkie organizacje, np. 

fundusze pożyczkowe, które nie zawsze dysponują możliwością mobilizacji takiego kapitału.  

Kolejną kwestią istotną w celu zachęty dla pośredników finansowych jest wynagrodzenie za 

zarządzanie. Rozporządzenie delegowane wskazuje maksymalną sumę kosztów zarządzania 

i opłat za zarządzanie; w przypadku niniejszego produktu limit ten wynosiłby 10% całkowitej 

kwoty wkładów z programu wpłaconych do instrumentu finansowego. Próg ten ewentualnie 

może zostać podniesiony, gdyby pośrednik został wyłoniony w procedurze konkurencyjnej. 

Oprócz globalnego limitu wynagrodzenia, jakie może otrzymać Pośrednik Finansowy 

Rozporządzenie delegowane określa także limity roczne. Ze względu na późne uruchomienie 

instrumentu pośrednik nie otrzymałby maksymalnego dopuszczalnego wynagrodzenia. 

Zauważamy, że brak zainteresowania sektora bankowego wdrażaniem Programu Ryś wynikał 

właśnie z braku odpowiedniej gratyfikacji dla instytucji komercyjnych.131  

Tabela 20. Oczekiwane wynagrodzenia za wdrażanie instrumentów dot. energetyki 

Przeznaczenie pożyczek Liczba wybranych ofert 
Średnia stawka 

wynagrodzenia 

Efektywność energetyczna 3 12,2% 

Termomodernizacja 6 8,1% 

Źródło: Bank Światowy, 2019. Instrumenty finansowe w województwach podlaskim i śląskim 

[w:] Catching-up Regions 3 – Raport podsumowujący inicjatywę, Waszyngton. s. 58  

Kwestią wartą rozważenia byłby również udział wynagrodzenia opartego na wynikach za 

osiągnięte cele. W przypadku instrumentu finansowego premię mogłaby zapewnić np. 

redukcja emisyjności zanieczyszczeń (tak, aby pośrednik poszukiwał najbardziej efektywnych 

ekologicznie projektów) oraz terminowe wdrażanie środków. Z uwagi na skalę trudności oraz 

czas na wdrażanie instrumentu zalecalibyśmy ostrożność w tym względzie i uzależnienie 

ewentualnego mechanizmu premiowania wyłącznie od terminowych wyników finansowych.  

 

130 Jako przykład mogą posłużyć tutaj wkłady pożyczki na modernizację energetyczną GNB. W 
pomorskim wkład PF w postaci kredytu inwestycyjnego na standardowych warunkach cenowych wynosi 
10%, w kujawsko-pomorskim 17%, a w mazowieckim 21% wartości inwestycji; bank dodatkowo od tej 
części pobiera prowizję. W województwie pomorskim wdrażanie produktu zachodzi sprawniej niż w 
pozostałych regionach. 
131 Zaborowski M., Walczak K., 2018. Krajowy Program Modernizacji Budynków, Efektywność 
energetyczna w Polsce. Przegląd 2017, Instytut Ekonomiki Środowiska, Kraków.  
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4 Wnioski i rekomendacje 

4.1 Synteza wniosków 

Raport „Catching-up Regions” Banku Światowego wskazał, że ze względu na potrzebę 

zaangażowania ogromnych środków publicznych w walkę o czyste powietrze pomocne byłyby 

„preferencyjne kredyty, udzielane przez wielostronne banki rozwoju we współpracy z bankami 

lokalnymi”. Analiza wykazała, że realizacja takiego instrumentu mogłaby zmniejszyć skalę 

potrzeb inwestycyjnych i przynieść regionowi korzyści. Jednocześnie oceniając zasadność i 

zakres zastosowania instrumentów finansowych w ramach PI 6e RPO WSL 2014-2020 należy 

wziąć pod uwagę również czynniki instytucjonalne oraz moment interwencji. Wskazują one 

wysokie ryzyko terminowego wyboru pośredników finansowych, zbudowania portfela i 

rozliczenia środków w obecnej perspektywie finansowej. Nowy produkt ponadto nie byłby 

komplementarny z innymi środkami wsparcia: Programem Czyste Powietrze, PONE, 

LKD_2019 oraz produktami komercyjnymi BOŚ. Zasadnicze wątpliwości budzi również wąski 

zakres instrumentu, w ramach którego termoizolacja miałaby być działaniem uzupełniającym. 

Niewielki zakres dodatkowych działań może (1) utrudnić wygenerowanie oszczędności (2) 

zniechęcić mieszkańców, oczekujących większych i elastycznych kredytów (3) zniechęcić 

pośredników finansowych (4) zwiększyć liczbę umów oraz koszty transakcyjne. Biorąc pod 

uwagę szereg wskazanych powyżej argumentów, nie rekomendujemy zastosowania 

instrumentów finansowych w Poddziałaniu 4.6.2 RPO WSL na tym etapie wdrażania 

programu.  

Jednocześnie dostępne instrumenty wsparcia modernizacji energetycznej nie są stabilne. 

W programie Czyste Powietrze zachodzą liczne zmiany zasad finansowania, a nawet czasowe 

wstrzymania wsparcia. Na etapie prac nad raportem nie było również rozstrzygnięć 

politycznych co do ostatecznego kształtu i sposobu finansowania Programu w kolejnej 

perspektywie finansowej. Dlatego dobrze opracować założenia koncepcyjne takiego 

instrumentu na poziomie regionalnym – tak, aby w razie potrzeby możliwie szybko uruchomić 

produkt w perspektywie 2021-2028. Warto również nawiązać partnerstwa z instytucjami 

finansowymi (fundusze pożyczkowe, banki spółdzielcze) oraz podmiotami regionalnymi 

(FEWE, GIG), które mogłyby zaangażować się tego typu instrument w przyszłości.  
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Tabela 21. Argumenty za i przeciw zastosowaniu instrumentów finansowych w PI 6e 

Szanse Zagrożenia 

- przejście na finansowanie dłużne, 

umożliwiające wielokrotny obrót środkami oraz 

wsparcie w „martwym” okresie między 

perspektywami finansowymi 

- wzrost zainteresowania sektora bankowego 

środkami zwrotnymi w obszarze energetyki 

- możliwość wprowadzenia pionierskiego na 

skalę Polski regionalnego instrumentu 

finansowego 

- długi czas wyboru pośredników finansowych; 

- niewielki czas na budowę portfela i rozliczenie 

środków (duża kwota alokacji na niewielkie 

umowy) 

- niskie dotychczasowe zainteresowanie 

pośredników produktami regionalnymi z zakresu 

energetyki 

- konieczność istotnego rozszerzenia założeń 

RPO WSL 

- konkurowanie z innymi instrumentami 

dostępnymi na rynku o korzystniejszych 

warunkach wsparcia 

- oczekiwanie wysokich opłat za zarządzanie 

przez pośredników 

- trudności uruchomieniu instrumentu 

mieszanego i tym samym relatywnie niewielka 

różnica na korzyść klienta w porównaniu z 

obecną ofertą  

Źródło: opracowanie własne imapp consulting 

4.2 Aktualizacja i przegląd oceny ex-ante 

Ocena ex-ante została przeprowadzona w okresie dynamicznych dyskusji nad poprawą 

efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych. Równolegle przebiegały negocjacje 

polskiego rządu z Komisją Europejską w sprawie programu Czyste Powietrze i ich efekt na 

etapie badania nie był jeszcze znany. Powoduje to, że stabilność funkcjonowania 

największego instrumentu finansującego polityki antysmogowe jest w pewnym stopniu 

ograniczona. Podobnie PONE – instrument jest wdrażany przez WFOŚiGW w Katowicach, ale 

w innych regionach z uwagi m.in. na program Czyste Powietrze podobne programy 

zdecydowano się wygasić. W przypadku województwa śląskiego gminy zamierzają jednak 

kontynuować udzielane wsparcie (znaczna część i tak robi to tylko z własnych środków), a 

mechanizm umorzeń powoduje, że będą one w najbliższych latach dostępne.  

Zalecamy ponowienie oceny ex-ante w ramach generalnej oceny zastosowania instrumentów 

finansowych w RPO WSL 2021-2027. Rekomendujemy połączyć ocenę ex-ante instrumentów 

finansowych przyszłego programu wraz z oceną produktów zaplanowanych w ramach 

Regionalnego Funduszu Rozwoju, o ile do tego momentu niniejsza instytucja zostanie 
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powołana. Pozwoli to usprawnić komplementarność oferowanych produktów finansowych 

obecnej i przyszłej perspektywy. Jednocześnie wskazujemy, że ocena ex-ante powinna objąć 

możliwość zastosowania instrumentu finansowego w obszarze odnawialnych źródeł energii 

(ze względu na sygnalizowane zapotrzebowanie ze strony interesariuszy regionalnych) oraz 

kompleksowej modernizacji energetycznej budynków jednorodzinnych w sytuacji braku 

zadowalających postępów programu Czyste Powietrze.  

Aktualizacja oceny ex-ante powinna uwzględnić procedurę udostępnienia informacji publicznej 

przez instytucje oferujące publiczne wsparcie tego rodzaju inwestycji. Pozwoli to ponownie 

dokonać próby zmapowania i oceny, w jakim stopniu województwo realizuje zapisy uchwały 

antysmogowej i jaki jest udział poszczególnych programów (dotacyjnych/zwrotnych, 

centralnych/regionalnych/lokalnych) w tego typu inwestycjach.  

 



 

92 

4.3 Tabela rekomendacji 

LP Treść wniosku Treść rekomendacji Adresat  Sposób wdrożenia 
Termin 

wdrożenia 

Klasa 

rekomendacji 

1 

Średni czas wyboru pośrednika 

finansowego w obszarze 

energetyki w perspektywie 

2014-2020 wynosił 16 miesięcy 

(s. 76). Jednocześnie 

instrument finansowy w PI 6e 

byłby pierwszym i jedynym tego 

typu rozwiązaniem w Polsce. 

Wymagałby realizacji dużej 

liczby niewielkich umów w 

krótkim okresie (s. 43), 

konkurując z bardziej atrakcyjną 

ofertą środków mieszanych i 

dotacyjnych (s. 68) 

Biorąc pod uwagę zagrożenia 

terminowego wyboru 

pośrednika, sformułowany 

zakres instrumentu oraz 

konkurencji ze strony innych 

środków publicznych i 

prywatnych w horyzoncie 

czasowym 3 lat rekomenduje 

się odstąpienie od realizacji 

instrumentu finansowego w 

ramach Poddziałania 4.6.2 

RPO WSL 2014-2020. 

IZ RPO  

Usunięcie Poddziałania 4.6.2 z RPO 

WSL oraz wykorzystanie wskazanej 

alokacji na sfinansowanie działań w 

największym stopniu 

przyczyniających się do poprawy 

jakości powietrza o najwyższej 

gotowości inwestycyjnej. Możliwości 

wsparcia RPO WSL tym zakresie 

znajdują się w:  

a) Poddziałaniu 4.1.3 (projekty 

znajdujące się na liście rezerwowej), 

b) Poddziałaniu 4.3.4 (projekty na 

liście rezerwowej po rozstrzygnięciu 

konkursu), 

c) Poddziałaniu 4.6.1. 

III kwartał 

2019 

Rekomendacja 

programowa – 

strategiczna 

2 

Jednocześnie badanie wskazało 

zasadność realizacji 

instrumentu finansowego 

modernizacji energetycznej 

budynków jednorodzinnych pod 

warunkiem: zwiększenia 

elastyczności zakresu wsparcia 

(s. 45, s. 77) i zmian 

wynikających ze wdrażania 

innych instrumentów 

finansowych (s. 89). 

Rekomenduje się 

opracowanie założeń 

koncepcyjnych instrumentu 

modernizacji energetycznej 

budynków jednorodzinnych 

na poziomie regionalnym 

pod kątem perspektywy 

2021-2027 na wypadek 

zagrożenia wycofania lub 

porażki innych instrumentów 

wsparcia, na bazie 

doświadczeń wskazanych w 

raporcie.  

IZ RPO 

Uwzględnienie w Strategii 

Inwestycyjnej dla instrumentów 

finansowych województwa śląskiego 

pod kątem perspektywy 2021-2027 

metryczki elastycznego instrumentu 

pożyczkowego modernizacji 

energetycznej budynków 

jednorodzinnych, uwzględniającego 

obok wymiany kotłów na paliwa stałe 

oraz kompleksowej modernizacji 

energetycznej także instalacje OZE. 

Instrument mógłby być wdrażany w 

ramach środków RPO WSL lub RFR, 

I-II kwartał 

2020 

Rekomendacja 

programowa – 

strategiczna 
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zaś powtórna ocena zasadności jego 

wprowadzenia powinna nastąpić 

podczas generalnej oceny ex-ante 

instrumentów finansowych pod 

kątem perspektywy 2021-2027. 

3 

Niewielkie zainteresowanie 

pośredników finansowych jest 

horyzontalną barierą wdrażania 

instrumentów finansowych w 

obszarze energetyki (s. 75). 

Analiza wskazała jednak 

potencjalne zainteresowanie 

banków komercyjnych (s. 77), a 

także możliwość 

zaangażowania innych instytucji 

finansowych we wsparcie takich 

jak fundusze pożyczkowe (s. 

80) oraz banki spółdzielcze (s. 

82). Potrzebowałyby one 

zwiększenia poziomu wiedzy z 

zakresu energetyki i funduszy 

europejskich oraz wsparcia 

ekspercko-logistycznego, które 

zminimalizowałoby koszty 

transakcyjne (s. 86).  

Rekomenduje się nawiązanie 

współpracy i zwiększenie 

potencjału potencjalnych 

pośredników finansowych, 

umiejscowionych w 

regionie, którzy mogliby 

wspomóc wdrażanie 

instrumentów finansowych w 

obszarze energetyki w kolejnej 

perspektywie finansowej – 

zarówno jako pośrednicy, jak i 

partnerzy. 

IZ RPO 

(1) Organizacja wspólnie z 

doradcami energetycznymi szkoleń 

dla regionalnych banków 

spółdzielczych oraz funduszy 

pożyczkowych z zakresu (a) 

instrumentów finansowych ze 

środków europejskich (b) 

praktycznych podstaw inwestycji 

termomodernizacyjnych (c) 

projektowania usług publicznych, 

także z wykorzystaniem 

doświadczeń instytucji finansowych 

innych regionów. 

(2) Zaangażowanie potencjalnych 

pośredników oraz organizacji 

eksperckich w konsultacje założeń 

zestawu instrumentów finansowych 

w przyszłej perspektywie finansowej. 

I-II kwartał 

2020 

Rekomendacja 

programowa – 

operacyjna 

4 

Obecne tempo wspierania 

wymiany źródeł ciepła może nie 

wystarczyć do realizacji celów 

uchwały antysmogowej (s. 28), 

co wynika m.in. z powolnej 

realizacji programu Czyste 

Powietrze (s. 65). Barierą po 

stronie części gmin jest także 

niewystarczające zaplecze do 

Aplikowanie o środki lub ich 

desygnacja na pomoc 

techniczną w organizacji i 

realizacji programów i 

projektów wymiany źródeł 

ciepła w gminach (z 

preferencją dla gmin, w 

których nie były w okresie 

ostatnich 5 lat podejmowane 

IZ RPO 

(1) Wystartowanie o środki w 

konkursie na pomoc techniczną dla 

inwestycji energetycznych przez 

samorząd województwa (np. LIFE+, 

ELENA) we współpracy z 

krajowymi/regionalnymi partnerami 

eksperckimi i/lub  

(2) Przeznaczenie środków na tego 

typu projekt z pomocy technicznej 

III-IV 

kwartał 

2019 

Rekomendacja 

programowa – 

operacyjna 
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obsługi tego rodzaju programów 

(s. 67), natomiast po stronie 

mieszkańców – koszty urządzeń 

i opłat (s. 24). 

programy/projekty wymiany 

źródeł ciepła. 

lub części środków przeniesionych z 

Poddziałania 4.6.2 do innej części 

OP 4 i/lub  

(3) Wsparcie gmin w dyskusji z 

poziomem rządowym na temat 

pokrycia części kosztów obsługi 

programu Czyste Powietrze i/lub  

(4) Rozważenie przeznaczenia 

środków komplementarnych do 

programów gminnych na walkę z 

ubóstwem energetycznym (np. 

umożliwiających działanie lokalnych 

doradców energetycznych – w formie 

koordynatora regionalnego z siecią 

współpracowników na poziomie 

lokalnym lub na wzór projektu LIFE+ 

w Małopolsce). 

5 

Analiza gminnych programów 

wymiany źródeł ciepła 

wskazała, że programy są 

opracowywane chaotycznie. 

Brakuje centrum informacji oraz 

dobrych praktyk w postaci 

modelowych dokumentów w 

tym zakresie, które mogłyby 

podnieść skuteczność i 

efektywność wsparcia (s. 53), 

zwłaszcza, że większość gmin 

planuje ich kontynuację, zaś 

wśród tych, które ich nie 

posiadają 2/3 planuje je 

wdrożyć w ciągu 3 najbliższych 

lat (s. 52).  

Rekomenduje się silniejsze 

wsparcie techniczne gminnych 

programów wymiany źródeł 

ciepła poprzez opracowanie 

modelowego dokumentu wraz 

z katalogiem „dobrych praktyk” 

oraz przykładów skutecznej 

walki z ubóstwem 

energetycznym.  

IZ RPO  

Przygotowanie modelowej 

dokumentacji projektowej oraz 

katalogu dobrych praktyk we 

współpracy z WFOŚiGW, 

samorządami gminnymi oraz 

organizacjami pozarządowymi na 

podstawie (1) wiedzy doradców 

energetycznych, gmin, organizacji 

pozarządowych (2) wyników 

niniejszej ewaluacji oraz ewaluacji 

działań z zakresu ochrony powietrza 

i ubóstwa energetycznego, który 

będzie zawierał: 

a) szablon regulaminu udzielania 

wsparcia programowego osobom 

fizycznym (uniwersalny) 

I-II kwartał 

2020 

Rekomendacja 

pozasystemowa 
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a) zestaw stosowanych preferencji i 

rozwiązań w zakresie oceny 

projektów  

(do wyboru przez gminę) oraz 

sposobów walki z ubóstwem 

energetycznym 

c) wzory prostej dokumentacji 

wypracowanej na podstawie 

projektowania usług oraz testów 

behawioralnych z klientem 

(uniwersalny, do modyfikacji przez 

gminę) 
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6.2 Narzędzia badawcze wykorzystane w badaniu 

6.2.1 Kwestionariusz ankiety elektronicznej 

WPROWADZENIE 

P1. Czy w Państwa gminie w latach 2017-2019 funkcjonował/funkcjonuje program wymiany 

kotłów na paliwa stałe w budynkach jednorodzinnych?  

o tak →P3 

o nie →P2 

P2. Dlaczego nie zdecydowali się Państwo na realizację programu wymiany kotłów na 

paliwa stałe? Proszę wskazać wszystkie prawdziwe odpowiedzi.  

o mieliśmy inne priorytety rozwojowe →P12 

o koszty zobowiązań finansowych byłyby za wysokie →P12 

o nie mieliśmy wystarczającego zabezpieczenia/spłacaliśmy już inne inwestycje 

→P12 

o jesteśmy niezamożną gminą →P12 

o nie mieliśmy potrzeby realizacji tego typu programu →P12 

o nie mieliśmy wystarczającego potencjału kadrowego (np. osoby, która mogłaby się 

tym wyłącznie zajmować) →P12 

o inny powód (jaki?) →P12 

DZIAŁANIA W ZAKRESIE OGRANICZANIA NISKIEJ EMISJI 

P3. Z jakich środków finansowali Państwo wymianę kotłów na paliwa stałe w budynkach 

jednorodzinnych w gminie w ciągu ostatnich 3 lat? Proszę wskazać wszystkie 

prawdziwe odpowiedzi. 

o środki własne 

o dotacja 

o pożyczka lub kredyt komercyjny 

o pożyczka nieumarzalna ze środków publicznych 

o pożyczka lub kredyt ze środków publicznych z możliwością częściowego 

umorzenia/subsydiowania odsetek 

o inne (jakie?) 

P4. Jaką kwotę przeznaczyli i przeznaczą Państwo w latach 2018-2019 na wymianę źródeł 

ciepła w budynkach jednorodzinnych? Prosimy o wskazanie orientacyjnej kwoty 

uwzględniającej środki własne oraz pozyskane środki zewnętrzne. 

o 5 mln zł i więcej  
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o 2.5 – 4.99 mln zł 

o 1 – 2.49 mln zł 

o 500 tys. – 999 tys. zł 

o 250 tys. – 499 tys. zł 

o 100 tys. – 249 tys. zł 

o do 100 tys. zł 

P5. W jakim stopniu wykorzystano środki na wymianę źródeł ciepła w ostatnim pełnym roku 

(tj. 2017 lub 2018), w którym wdrażali/rozstrzygnęli Państwo program? 

o a. 50% i mniej [→P7] 

o b. 51% - 75% [→P7] 

o c. 76% - 99% [→P7] 

o d. 100% [→P6] 

P6. Ile wynosiła liczba odmów, jeśli chodzi o wymianę indywidualnych źródeł ciepła w 

ostatnim roku, w którym wdrażali/rozstrzygnęli Państwo program? Proszę podać 

orientacyjną wartość…….. 

OSTATECZNI ODBIORCY 

P7. W jakim stopniu zgadzają się Państwo ze stwierdzeniami, dotyczącymi gminnego 

programu wymiany pieców? (1- całkowicie się nie zgadzam; 7- całkowicie się zgadzam) 

o z programu korzystają osoby szukające środków na budowę nowego domu 

 1 2 3 4 5 6 7 

o z programu korzystają osoby szukające środków na remont domu  

 1 2 3 4 5 6 7 

o z programu korzystają osoby, które pewnie i tak by to zrobiły z własnych środków

 1 2 3 4 5 6 7 

o z programu korzystają osoby ubogie energetycznie*    

 1 2 3 4 5 6 7 

*Osoba uboga energetycznie - osoba mająca trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych (ogrzewania, 

ciepłej wody, elektryczności) z powodu niskiego dochodu lub charakterystyk mieszkania (IBS, 2018) 

P8. Jakie są Państwa zdaniem główne motywacje mieszkańców do wymiany kotła na 

paliwo stałe? (proszę wskazać 3 najbardziej istotne) 

o wyższy komfort życia 

o chęć bycia bardziej ekologicznym 

o lepsze zdrowie 

o oszczędności finansowe 

o przymus związany z uchwałą antysmogową 

o wzrost wartości budynku 
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o inne (jakie?) 

P9. Co Państwa zdaniem może zniechęcać mieszkańców Państwa gminy do 

podejmowania inwestycji w wymianę kotłów na paliwa stałe? Proszę wskazać 3 najbardziej 

istotne przyczyny. 

o wyższy koszt opłat za energię 

o wysoki jednorazowy koszt inwestycji 

o lęk przed zmianą przyzwyczajeń 

o kwestie związane ze starzeniem się społeczeństwa 

o duży udział osób pracujących w górnictwie i związane z tym tradycje 

o formalności, które trzeba spełnić w przypadku dotacji 

o inne (jakie?) 

EWENTUALNE REKOMPENSATY 

P10. Czy rozważali Państwo wprowadzenie programu osłonowego, tj. dopłat do różnicy w 

rachunkach za ogrzewanie gospodarstwom domowym, które zdecydowałyby się na 

wymianę kotłów na paliwa stałe? (np. ze środków na pomoc społeczną) 

o tak 

o nie 

INFORMOWANIE MIESZKAŃCÓW 

P11. Jakie są Państwa zdaniem najskuteczniejsze metody informowania mieszkańców o 

możliwości wymiany kotłów na paliwa stałe? (proszę uszeregować od najbardziej do 

najmniej skutecznego) 

o kontakt osobisty 

o gazeta lokalna 

o ulotki/informacje rozwieszone na terenie gminy 

o poczta tradycyjna/informacje w skrzynce pocztowej 

o informacja na stronach internetowych 

ZAKRES PRZYSZŁYCH DZIAŁAŃ 

P12. Czy w najbliższych 3 latach planują Państwo realizację lub kontynuację programu 

wymiany indywidualnych źródeł ciepła w gminie?  

o tak 

o raczej tak 

o raczej nie → P14 

o nie → P14  

o nie wiem → P14 
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P13. Czy w ramach programu wymiany indywidualnych źródeł ciepła posiadają Państwo lub 

zamierzają wprowadzić dodatkowe narzędzia poprawy efektywności energetycznej 

takie jak np. możliwość sfinansowania prac termoizolacyjnych?  

o tak 

o raczej tak 

o raczej nie 

o nie 

o nie wiem 

INSTRUMENTY FINANSOWE – PI 6e RPO WSL 2014-2020 

P14. Czy Państwa zdaniem istnieją przesłanki, aby w ramach Działania 4.6 Czyste 

Powietrze RPO WSL uruchamiać wsparcie wymiany/modernizacji kotłów na paliwa stałe 

wraz z możliwością termoizolacji budynków jednorodzinnych dla osób nieubogich w formie 

instrumentów finansowych ? 

o tak 

o raczej tak 

o raczej nie → P17 

o nie → P17 

o nie wiem 

P15. Czy Państwa zdaniem zakres oraz forma wsparcia* instrumentu finansującego 

wymianę kotłów na paliwa stałe na mniej emisyjne odpowiadałyby potrzebom nieubogich 

mieszkańców Państwa gminy, zamieszkujących budynki jednorodzinne?  

o tak 

o raczej tak 

o raczej nie → P17 

o nie → P17 

o nie wiem 

* W ramach instrumentu finansowego byłaby możliwość otrzymania pożyczki na wymianę/modernizację kotłów na paliwa stałe 

zgodnych z wymogami uchwały antysmogowej (spełniające wymogi 5 klasy wg kryteriów zawartych w normie PN EN303-5:2012, 

potwierdzone certyfikatem lub sprawozdaniem z przeprowadzonych badań wydanym przez akredytowane laboratorium), a także 

sfinansowania prac termoizolacyjnych. 

POTENCJALNY POŚREDNIK FINANSOWY 

P16. Jaka instytucja Państwa zdaniem byłaby optymalna do wdrażania tego rodzaju 

wsparcia z perspektywy mieszkańców Państwa gminy?  

o fundusz celowy (WFOŚiGW/NFOŚiGW) → ZAKOŃCZENIE 

o bank spółdzielczy → ZAKOŃCZENIE 
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o fundusz pożyczkowy → ZAKOŃCZENIE 

o bank komercyjny → ZAKOŃCZENIE 

o lokalna organizacja pozarządowa → ZAKOŃCZENIE 

o urząd gminy → ZAKOŃCZENIE 

o inna (jaka?) → ZAKOŃCZENIE 

PRZYCZYNY BRAKU POTRZEBY INSTRUMENTU FINANSOWEGO PI 6E W 

KONTEKŚCIE POTRZEB GMINY 

P17. Z jakich powodów Państwa zdaniem (1) nie ma przesłanek do utworzenia instrumentu 

finansowego w ramach Działania 4.6 RPO WSL lub też (2) nie wpisuje się on w potrzeby 

nieubogich mieszkańców Państwa gminy?* 

……………..……………..……………..……………………..……………..……………….. 

* Jeśli wybierają Państwo wyłącznie odpowiedź nr 2, prosimy o krótki komentarz, pod jakimi warunkami instrument finansowy 

Państwa zdaniem mógłby wpisać się w potrzeby nieubogich mieszkańców Państwa gminy. 

ZAKOŃCZENIE 

To było ostatnie pytanie. Bardzo dziękujemy za poświęcony czas i udział w badaniu! 

 

6.2.2 Scenariusze indywidualnych wywiadów pogłębionych132 

Scenariusz – przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego 

WPROWADZENIE 

P1. Za opracowanie/wdrażanie jakiej części RPO WSL/polityki rozwoju województwa 

śląskiego Pani/Pan odpowiada? Czy pracowali Państwo przy RPO WSL w ubiegłej 

perspektywie finansowej?  

P2. Jak oceniają Państwo skuteczność wdrażania środków na gospodarkę niskoemisyjną 

w województwie śląskim w RPO WSL? (ze szczególnym uwzględnieniem projektów 

parasolowych z zakresu wymiany źródeł ciepła) 

P3. Jakie są Państwa doświadczenia wdrażania instrumentów finansowych w RPO WSL w 

obszarze energetyki?  

P4. Jak z perspektywy czasu oceniają Państwo decyzję o dość konserwatywnym podejściu 

do wsparcia zwrotnego gospodarki niskoemisyjnej w porównaniu do innych regionów? 

(brak pożyczek termomodernizacyjnych, pożyczek OZE)  

 

132 Scenariusze wywiadów pogłębionych były każdorazowo dostosowywane do respondenta i jego 
doświadczeń instytucjonalnych, związanych z tematem ewaluacji. 
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P5. Skąd pojawiła się idea pomysłu zmiany RPO WSL i wprowadzenia priorytetu 6e w 

ramach RPO WSL?  

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPARCIE 

P6. Jak zmiany polityk środowiskowych wpłynęły na skalę i tempo wymiany kotłów na paliwa 

stałe w gospodarstwach domowych? Czy są Państwo zadowoleni z dotychczasowej 

realizacji uchwały antysmogowej?  

P7. Jak oceniają Państwo dostęp w województwie śląskim do środków (dotacyjnych i 

zwrotnych) na wymianę lub modernizację źródeł ciepła wraz z ew. pracami 

termoizolacyjnymi? W jakim stopniu oferta wsparcia WFOŚiGW w Katowicach jest 

komplementarna wobec RPO WSL 2014-2020? Czy posiadają Państwo informacje o 

rezultatach programów funduszu? 

P8. Jaka jest Państwa zdaniem wiedza i świadomość mieszkańców na temat dostępności 

środków na zwiększenie efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych? Jak 

duży problem stanowi niewystarczający dostęp mieszkańców do informacji? Czy 

dostrzegają Państwo inne bariery wsparcia? 

WKŁAD W RPO 

P9. Na podstawie jakich założeń dokonali Państwo podziału alokacji wsparcia 

dotacyjnego/zwrotnego w Działaniu 4.6? Jak zostanie zorganizowany konkurs 

„dotacyjny”? 

P10. W jaki sposób planują Państwo operacjonalizację preferencji dla osób ubogich 

energetycznie, o czym mowa w RPO WSL? 

P11. Jak rozumieją Państwo zapis dotyczący oceny energetycznej w kontekście wdrażania 

instrumentów finansowych w RPO WSL i jakie Państwa zdaniem stwarza to wyzwania 

dla ostatecznych odbiorców? A na ile otwarci są Państwo na stosowanie audytów 

energetycznych? 

P12. W jaki sposób planują Państwo wdrażać pozostałe preferencje w Działaniu 4.6 RPO 

WSL? (elementy budownictwa niskoemisyjnego, komplementarność ze wszystkimi 

innymi inwestycjami niskoemisyjnymi; gotowość realizacyjną) 

P13. Na czym będzie polegała komplementarność PI 6e wobec wsparcia na rzecz systemu 

monitorowania jakości powietrza? 

P14. Czy przyjęli Państwo już założenia dotyczące wkładu działań dotacyjnych oraz IF we 

wskaźnik liczby zmodernizowanych źródeł ciepła? Czy planują Państwo, aby przyszły 

pośrednik monitorował także inne wskaźniki – jeśli tak, to jakie?  

INNE INSTRUMENTY 
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P15. Jak oceniają Państwo dostępność wsparcia kierowanego do indywidualnych 

gospodarstw domowych pod kątem wymiany źródeł ciepła/termomodernizacji w 

województwie śląskim (program Czyste Powietrze, lokalne programy wymiany kotłów na 

paliwa stałe) ? Jakie są największe bariery ich funkcjonowania, które mogłoby 

przezwyciężyć wsparcie PI 6e RPO WSL?  

P16. Jakie mają Państwo sygnały „z terenu” (np. z subregionów na podstawie doświadczeń 

Działania 4.3 RPO WSL) oraz innych regionów na temat wprowadzenia dedykowanego 

instrumentu wymiany źródeł ciepła na mniej emisyjne kotły na paliwa stałe? 

P17. Jaką wartość dodaną widzą Państwo we wprowadzeniu instrumentu finansowego w PI 

6e RPO WSL ? Czy Państwa zdaniem wystąpi w tym obszarze konkurencja z innymi 

instrumentami finansowymi? Jeżeli tak, to jak Państwa zdaniem należałoby ją 

minimalizować? 

POTENCJALNI POŚREDNICY 

P18. Jakie są Państwa obecne doświadczenia współpracy z menadżerem funduszu funduszy 

i pośrednikami finansowymi w ramach RPO WSL? (do podpowiedzi: sprawność 

wdrażania IF, zadowolenie z uzyskanych efektów, główne zalety/bariery współpracy)? 

P19. Jakie jest zaawansowanie wdrażania innego instrumentu finansowego z zakresu 

energetyki w RPO WSL w Działaniu 4.2?  

P20. Jaki byłby preferowany przez Państwa sposób wdrażania IF w PI 6e? Dlaczego?  

P21. Jakie instytucje Państwa zdaniem mogłyby podjąć się wdrażania IF w PI 6e? Jakie 

czynniki (do podpowiedzi: doświadczenie/wielkość kapitału/personel/baza 

klientów/rodzaj instytucji finansowej/sieć dystrybucji/znajomość regionu/system IT) są w 

tym aspekcie kluczowe? 

PROPONOWANA STRATEGIA 

P22. Jakie są Państwa wstępne założenia dotyczące rodzaju instrumentów finansowych 

rozważanych do uruchomienia w 6e? Skąd wynika stosunkowo szeroko sprecyzowany 

zakres (np. dopuszczenie modernizacji istniejących źródeł ciepła)?  

P23. Jak oceniają Państwo szanse na realne wdrożenie, wydatkowanie i rozliczenie nowego 

instrumentu finansowego? 

P24. Na ile byliby Państwo otwarci na realizację instrumentu w formule mieszanej?  

P25. Czy Państwa zdaniem należałoby różnicować ofertę (np. wielkość alokacji) dla 

poszczególnych podregionów w ramach województwa? (Jeżeli tak, to dlaczego i w jaki 

sposób; jeżeli nie, to dlaczego)?  
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P26. Czy dopuszczają Państwo „zróżnicowane traktowanie” w przypadku decyzji o wdrożeniu 

instrumentu finansowego w PI 6e? 

ZAKOŃCZENIE 

P27. To już wszystkie pytania. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo dodać w temacie 

wsparcia PI 6e w ramach RPO WSL?  

Scenariusz – eksperci ds. instrumentów finansowych 

WPROWADZENIE 

P1. Od kiedy działają Państwo w obszarze instrumentów finansowych/ochrony 

powietrza/ubóstwa energetycznego?  

P2. Nad jakimi zagadnieniami obecnie Państwo pracują? Czy dotyczą one bezpośrednio 

województwa śląskiego? 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPARCIE 

P3. Jak zmiany w zakresie polityk antysmogowych (wprowadzenie norm dla paliw stałych, 

uchwały antysmogowe, dotacje dla osób fizycznych w ramach PONE) wpłynęły na 

skalę, tempo oraz wymianę źródeł ciepła w regionie? Jak zareagował na to rynek?  

P4. Jak oceniają Państwo dostęp do środków (dotacyjnych i zwrotnych) na poprawę 

efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych? Czy spotkali się Państwo 

z sytuacją, w której komuś odmówiono udzielenia pożyczki/kredytu na ten cel? Jeśli 

tak, jakie były przyczyny odrzucania aplikacji? 

P5. Jaka jest Państwa zdaniem wiedza i świadomość ostatecznych odbiorców na temat 

instrumentów finansowych w zakresie energetyki? Jak duży problem stanowi 

niewystarczający dostęp mieszkańców do informacji? 

INNE INSTRUMENTY 

P6. Jak oceniają Państwo dostępność wsparcia kierowanego do gospodarstw domowych 

pod kątem wymiany indywidualnych źródeł ciepła/termomodernizacji w województwie 

śląskim (program Czyste Powietrze, programy wymiany kotłów na paliwa stałe, 

dostępne kredyty banków komercyjnych) ? Co jest największą barierą ich 

funkcjonowania, którą mogłoby przezwyciężyć wsparcie RPO WSL?  

P7. Jakie mają Państwo sygnały „z terenu” oraz innych regionów na temat potrzeby 

wprowadzenia dedykowanego instrumentu wymiany/modernizacji źródeł ciepła na 

mniej emisyjne kotły na paliwa stałe z ew. termomodernizacją? 
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P8. Czy Państwa zdaniem wystąpi/występuje w tym obszarze konkurencja z innymi 

instrumentami finansowymi? Jeżeli tak, to jak Państwa zdaniem należałoby ją 

minimalizować? 

P9. Czy znają Państwo dobre praktyki w zakresie programów wspierających wymianę 

indywidualnych źródeł ciepła? Jeśli tak, to jakie?  

INSTRUMENTY FINANSOWE 

P10. Czy istnieją przesłanki, aby w RPO WSL uruchamiać nowy instrument finansowy, 

poświęcony wymianie lub modernizacji indywidualnych źródeł ciepła na mniej emisyjne 

wraz z ew. pracami termoizolacyjnymi? Jeśli tak/nie, jakie są tego przyczyny?  

P11. Jakie parametry Państwa zdaniem powinien mieć ten instrument finansowy, aby stał 

się atrakcyjny dla „Kowalskiego” ? (dopytać: wielkość finansowania, przeznaczenie, 

warunki dostępowe, zapadalność i karencje, oprocentowanie, zabezpieczenia, 

formalności)? Jakich elementów dokumentacji powinno wymagać się od ostatecznego 

odbiorcy (np. audyt energetyczny, charakterystyki energetyczne, zakup urządzeń z listy 

LEME?) 

POTENCJALNI POŚREDNICY 

P12. Jakie instytucje Państwa zdaniem mogłyby podjąć się roli pośrednika finansowego w 

tym obszarze i dlaczego? (do podpowiedzi: doświadczenie/wielkość 

kapitału/personel/baza klientów/rodzaj instytucji finansowej/sieć dystrybucji/znajomość 

regionu/system IT) 

P13. Jak oceniają Państwo potencjał poszczególnych instytucji mogących pełnić rolę 

pośredników finansowych w RPO WSL? (dopytać: WFOŚiGW, fundusze pożyczkowe, 

banki komercyjne, banki spółdzielcze, inne podmioty). 

ZAKOŃCZENIE 

P14. To już wszystkie pytania. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo dodać? 

Scenariusz wywiadu – potencjalni pośrednicy finansowi 

WPROWADZENIE 

P1. Proszę krótko powiedzieć, od kiedy pracuje Pan/i tutaj? Jaka jest Pana/i funkcja i 

związek z oferowanymi produktami finansowymi? 

P2. Czy byli Państwo wcześniej zaangażowani we wdrażanie środków pochodzących z 

funduszy strukturalnych? Jeśli tak, to jakie są Państwa doświadczenia w tej kwestii?  
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OBECNA OFERTA 

P3. Jaka jest aktualna oferta Państwa instytucji? (dopytać o: oferowane IF, źródła 

finansowania; główni odbiorcy; sieć dystrybucji – oddziały terenowe, punkty kasowe; 

zatrudnienie; główny typ klienta/specjalizacje tematyczne; zainteresowanie ofertą + jej 

główne wyróżniki) 

P4. Jak zmienia się rynek instrumentów finansowych z zakresu 

energetyki/mieszkalnictwa?  

P5. Obecnie w województwie śląskim stwierdziliśmy następujące produkty z zakresu 

energetyki/mieszkalnictwa (<w tym miejscu zostaną wymienione aktualne produkty 

finansowe, poświęcone wymianie źródeł ciepła>. W związku z tym, jaka jest Państwa 

opinia o tej ofercie, przyjmując za punkt odniesienia ofertę IF i doświadczenia? Czy 

mają Państwo plany rozwoju oferty własnej?  

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPARCIE 

P6. Jak oceniają Państwo dostęp w województwie śląskim do środków (dotacyjnych i 

zwrotnych) na wymianę źródeł ciepła wraz z ew. pracami termoizolacyjnymi? Czy 

spotkali się Państwo z sytuacją, w której komuś odmówiono udzielenia 

pożyczki/kredytu na ten cel? Jeśli tak, jakie były przyczyny odrzucania aplikacji? 

P7. Jaka jest wiedza i świadomość ostatecznych odbiorców na temat instrumentów 

finansowych w RPO WSL? Jak duży problem stanowi niewystarczający dostęp 

mieszkańców do informacji? 

POTENCJALNE ZAANGAŻOWANIE W ROLĘ POŚREDNIKA 

P8. Czy rozważacie Państwo, aby w przyszłości się starać o rolę pośrednika finansowego 

w obszarze energetyki/mieszkalnictwa ze szczególnym uwzględnieniem wsparcia 

budynków jednorodzinnych? Jeżeli nie lub raczej nie, to z jakich powodów?  

P9. Czy ww. plany dotyczą również innych programów operacyjnych (innych programów 

publicznych)?  

P10. W przypadku Pana/i instytucji, które z następujących przesłanek mają decydujące 

znacznie w zakresie ubiegania się o rolę pośrednika finansowego? (do podpowiedzi: 

wielkość wsparcia; wymogi wkładu własnego; okres budowy portfela, maksymalna 

szkodowość; poziom wynagrodzenia; warunki dostępowe; inne parametry IF) 

P11. Jakie warunki musiałyby być spełnione (lub jakie ryzyka zminimalizowane), żeby 

Państwo byli zainteresowani rolą pośrednika? Jaką rolę odgrywałyby koszty 
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transakcyjne? (np. konieczność analizy/weryfikacji audytów energetycznych/ocen 

energetycznych budynków) 

P12. Jak Pan/i ocenia potencjał swej instytucji z punktu widzenia roli pośrednika 

finansowego w województwie śląskim, w ramach RPO WSL? (dopytać o: 

doświadczenie, znajomość rynku, personel, sieć placówek, system IT, zdolność do 

realizacji kilkuletnich projektów opartych o fundusze europejskie) 

ZAKOŃCZENIE 

P13. To już wszystkie moje pytania. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo dodać w 

temacie wsparcia PI 6e w ramach RPO WSL? 

Scenariusz – doradcy energetyczni 

WPROWADZENIE 

P1. Proszę krótko powiedzieć, od kiedy pracują Państwo w WFOŚiGW w charakterze 

doradców energetycznych?  

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPARCIE 

P2. W jakim stopniu Państwa usługi zmieniły się od momentu ewaluacji systemu doradztwa 

w 2018 roku i wprowadzenia programu Czyste Powietrze? Jak bardzo są Państwo 

zaangażowani w jego realizację? Jakie bariery Państwo dostrzegają?  

P3. W jakim stopniu Państwa usługi obejmowały wsparcie przy wdrażaniu innych 

instrumentów wdrażanych przez WFOŚiGW ? Jaka była Państwa rola w Programie 

Stop Smog/PONE/innych programach wsparcia wymiany indywidualnych źródeł 

ciepła? Czy uważają je Państwo za sukces? Jeśli tak/nie, to jakie i dlaczego?  

P4. Czy wystąpiła sytuacja, w której Państwa klienci pytali o inne instrumenty zwiększenia 

efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych? Jeśli tak, to jakie i jak często? 

Czy wystąpiła sytuacja, w której odmówiono udzielenia pożyczki/kredytu?  

P5. Jak zmiany w zakresie polityk antysmogowych (wprowadzenie norm dla paliw stałych, 

uchwały antysmogowe, dotacje) wpłynęły na skalę, tempo oraz wymianę źródeł ciepła? 

Jak zareagował na to rynek?  

P6. Jaka jest Państwa zdaniem wiedza i świadomość ostatecznych odbiorców na temat 

instrumentów finansowych dostępnych w województwie śląskim? Jak duży problem 

stanowi niewystarczający dostęp mieszkańców do informacji? 

  



 

115 

DOŚWIADCZENIA INNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA 

P7. Czy brali państwo udział we wsparciu opracowania programów wymiany kotłów w 

gminach województwa śląskiego? Jeśli tak, to w jakich? Jak oceniają Państwo 

doświadczenia i politykę gmin w tym zakresie? 

P8. Które programy gminne w województwie śląskim są Państwa zdaniem 

najbardziej/najmniej skuteczne? Dlaczego właśnie te? Jakie zapisy w największym 

stopniu decydują o skuteczności programu? 

P9. W jakim stopniu Państwa zdaniem OP 4 RPO WSL wspomogła transformację 

energetyczną gospodarstw domowych? Jak oceniają Państwo doświadczenia 

projektów parasolowych z zakresu OZE oraz wymiany źródeł ciepła?  

P10. W jakim stopniu zmienił się rynek instrumentów finansowych z zakresu 

energetyki/mieszkalnictwa w ciągu ostatnich 5 lat? (od momentu powołania zespołu 

doradców) 

P11. Która oferta wsparcia budownictwa jednorodzinnego Państwa zdaniem najlepiej 

wpisuje się w oczekiwania mieszkańców woj. śląskiego? 

NOWY INSTRUMENT – PI 6e  

P12. Czy istnieją przesłanki, aby w ramach RPO WSL uruchamiać nowy instrument 

finansowy, poświęcony wymianie/modernizacji kotłów węglowych na mniej emisyjne 

wraz z pracami termoizolacyjnymi dla domów jednorodzinnych? Jeśli tak/nie, jakie są 

tego przyczyny?  

P13. Jakie parametry Państwa zdaniem powinien mieć ten instrument finansowy, aby stał 

się atrakcyjny dla „Kowalskiego” ? (dopytać: wielkość finansowania, przeznaczenie, 

warunki dostępowe, zapadalność i karencje, oprocentowanie, zabezpieczenia, 

formalności) 

P14. W jaki sposób najlepiej dotrzeć do gospodarstw domowych z tego rodzaju programem?  

POTENCJAŁ WFOŚIGW JAKO POŚREDNIKA FINANSOWEGO 

P15. Jak oceniają Państwo możliwości WFOŚiGW jako pośrednika finansowego ew. 

instrumentów finansowych w PI 6e? Czy istnieją inne podmioty, mogące potencjalnie 

pełnić taką rolę w województwie śląskim? Jeśli tak, to jakie? 

P16. W przypadku Pana/i instytucji, które z czynników mają decydujące znacznie w 

rozważeniu funkcji pośrednika finansowego? (do podpowiedzi: wielkość wsparcia; 

wymogi wkładu własnego; okres budowy portfela, maksymalna szkodowość; 

wynagrodzenie; doświadczenia związane z dystrybucją instrumentów finansowych; 

inne parametry IF) 
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P17. Jakie warunki musiałyby być spełnione/ryzyka zminimalizowane, żeby WFOŚiGW był 

zainteresowany rolą pośrednika? 

ZAKOŃCZENIE 

P18. To już wszystkie moje pytania. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo dodać? 

 

Scenariusz – przedstawiciele JST 

WPROWADZENIE 

P1. Od kiedy Pan/Pani pracuje w samorządzie lokalnym? 

P2. Ile osób pracuje bezpośrednio/pośrednio przy temacie ochrony powietrza w gminie? 

P3. Jak wygląda Państwa sytuacja na tle innych śląskich gmin jeśli chodzi o stopień 

rozwinięcia infrastruktury energetycznej?  

P4. Czy u Państwa w gminie występuje problem złej jakości powietrza? Jeśli tak, to gdzie 

występuje on w największym stopniu? W jakim stopniu wynika on z problemu ubóstwa 

energetycznego?  

P5. W jakim tempie zachodzi w Państwa gminie wymiana kotłów na paliwa stałe? Czy 

monitorują Państwo korzystanie ze źródeł ciepła?  

P6. Jak zmiany w zakresie polityk antysmogowych (wprowadzenie norm dla paliw stałych, 

uchwały antysmogowe, dotacje) wpłynęły na skalę, tempo oraz wymianę źródeł 

ciepła? Jak zareagował na to rynek?  

PROGRAM WYMIANY INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA 

P7. Od kiedy posiadają Państwo lokalny program wymiany indywidualnych źródeł ciepła? 

Czy/w jakim stopniu i w jakiej formie jest on finansowany ze źródeł zewnętrznych / 

instrumentów finansowych? 

P8. Jak w okresie działania programu przedstawiało się zainteresowanie mieszkańców? 

Kto korzysta z programu? Jakie są główne motywacje osób korzystających z 

programu? 

P9. Czy ktoś starał się o pozyskanie wsparcia, a go nie otrzymał? Jeśli tak, to dlaczego? 

P10. W jaki sposób wdrażany jest program? Jakie zapisy są aktualizowane?  

P11. Czy współpracują Państwo z innymi podmiotami przy jego wdrażaniu (doradcy 

energetyczni, niezależni konsultanci, operatorzy)? W jaki sposób program jest 

promowany w gminie? 

P12. Jakie efekty przyniósł program do tej pory? Czy są Państwo zadowoleni z ich skali? 

Czy obok efektów ekologicznych mogą Państwo wymienić także inne efekty? Jeśli 

tak, to jakie?  
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P13. W jakim stopniu program adresuje potrzeby osób ubogich energetycznie? 

P14. Co skłoniłoby pozostałą część mieszkańców do wymiany/modernizacji źródeł ciepła 

na bardziej ekologiczne?  

INSTRUMENTY FINANSOWE – PI 6E RPO WSL 

P15. Czy planowali/planują Państwo realizację projektów parasolowych ze środków RPO 

WSL? Jeśli tak, jakie są Państwa doświadczenia w tej kwestii?  

P16. Czy Państwa zdaniem istnieją przesłanki, aby w RPO WSL uruchamiać nowy 

instrument finansowy, poświęcony wymianie lub modernizacji kotłów na paliwa stałe 

na mniej emisyjne wraz z ew. pracami termoizolacyjnymi? Jeśli tak/nie, jakie są tego 

przyczyny?  

P17. Jakie parametry Państwa zdaniem powinien mieć ten instrument finansowy, by stał 

się atrakcyjny dla „Kowalskiego” (oraz dla gminy – jeśli partycypowałaby w 

pożyczce)?  

P18. Jaka instytucja Państwa zdaniem byłaby optymalna do wdrażania tego rodzaju 

środków z perspektywy mieszkańców Państwa gminy? Czy byliby Państwo 

zainteresowani realizacją takiego instrumentu? Jeśli tak, na jakich warunkach; jeśli 

nie – dlaczego?  

ZAKOŃCZENIE 

P19. To już wszystkie pytania. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo dodać? 

 

Scenariusz – przedstawiciele organizacji społecznych 

WPROWADZENIE 

P1. Od kiedy działają Państwo na rzecz ochrony powietrza/osób ubogich energetycznie w 

województwie śląskim?  

P2. Na czym polegają Państwa obecne działania? 

ZAPOTRZEBOWANIE NA WSPARCIE 

P3. W jaki sposób Państwa zdaniem w najlepszy sposób zapewnić poprawę jakości 

powietrza w województwie śląskim/Państwa subregionie/gminie? 

P4. Jak oceniają Państwo dostęp w województwie śląskim do środków (dotacyjnych i 

zwrotnych) na wymianę/modernizację źródeł ciepła oraz prace termoizolacyjne? Czy 

spotkali się Państwo z sytuacją, w której komuś odmówiono udzielenia 

pożyczki/kredytu na ten cel? Jeśli tak, jakie były przyczyny odrzucenia aplikacji? 
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P5. Jaka jest Państwa zdaniem wiedza i świadomość mieszkańców na temat instrumentów 

finansowych w obszarze energetyki? Jak duży problem stanowi niewystarczający 

dostęp mieszkańców do informacji? 

DOŚWIADCZENIA INNYCH INSTRUMENTÓW WSPARCIA 

P6. Które programy wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła w województwie 

śląskim są Państwa zdaniem najbardziej/najmniej skuteczne? Dlaczego właśnie te? 

Jakie parametry decydują o tym, by uznać dany program za skuteczny? 

P7. W jakim stopniu Państwa zdaniem środki RPO Program Czyste Powietrze wspomogły 

transformację energetyczną gospodarstw domowych?  

P8. Jakie zmiany powinny zostać wprowadzone, aby zwiększyć efektywność środków 

przeznaczanych na ten cel? Czy mają Państwo dobre praktyki ze swej 

działalności/współpracy z innymi organizacjami, zajmującymi się, jakością powietrza?  

P9. Jakie rozwiązania przewidzieliby Państwo wobec osób ubogich energetycznie? 

INSTRUMENTY FINANSOWE – PI 6E RPO WSL 

P10. Czy Państwa zdaniem istnieją przesłanki, aby w RPO WSL uruchamiać nowy 

instrument finansowy, poświęcony wymianie kotłów węglowych na mniej emisyjne wraz 

z ew. pracami termoizolacyjnymi? Jeśli tak/nie, jakie są tego przyczyny?  

P11. Jakie parametry Państwa zdaniem powinien mieć ten instrument finansowy, by stał się 

atrakcyjny dla „Kowalskiego” ? 

P12. Jaka instytucja byłaby optymalna do wdrażania tego rodzaju środków z perspektywy 

mieszkańców Państwa gminy? Dlaczego?  

ZAKOŃCZENIE 

P13. To już wszystkie pytania. Czy jest jeszcze coś, co chcieliby Państwo dodać? 
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6.3 Lokalizacja odpowiedzi na pytania badawcze 

Pytanie badawcze Strony 

I.1 Jakie występują: zawodności mechanizmów rynkowych, nieoptymalny poziom 

inwestycji oraz wynikające z tego niezaspokojone potrzeby inwestycyjne w woj. 

śląskim w obszarze dotyczącym wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 

wraz z ewentualnymi pracami termoizolacyjnymi dla domów jednorodzinnych? 

19-27 

I.3 Czy istnieje luka finansowa/kapitałowa w dostępie do finansowania zewnętrznego 

w analizowanym obszarze, jeśli tak jaka jest jej wielkość? 
27-30 

IV.2 Czy istnieje zapotrzebowanie na zróżnicowane traktowanie, o którym mowa w 

art. 43a, aby przyciągnąć zasoby pochodzące od inwestorów działających zgodnie z 

zasadą gospodarki rynkowej, a jeśli takie zapotrzebowanie istnieje, to jaki jest jego 

zakres lub jakie mechanizmy powinny być zastosowane, aby określić przedmiotowe 

zróżnicowanie i jego zakres? 

87-88 

VI.1 W jaki sposób poszczególne, możliwe do zastosowania w ramach PI 6e, 

instrumenty finansowe przyczynią się do wniesienia wkładu w osiągnięcie celu 

szczegółowego tego Priorytetu, w tym, jakie wskaźniki wraz z podaniem ich wartości 

zostaną osiągnięte dzięki wdrożeniu poszczególnych instrumentów finansowych? 

42-45 

VI.2 Jak powinien być zaprojektowany system monitorowania instrumentów 

finansowych, aby umożliwiał ich efektywne monitorowanie? 
45-46 

Jakie efekty pozaekologiczne i pozaekonomiczne będzie w stanie wygenerować 

wsparcie IF? 
39-40 

II.1 Jaka jest ocena wartości dodanej instrumentów finansowych, gdyby założyć ich 

wdrażanie w ramach PI 6e Programu? 
36-40 

IV.1 1. Jakie są szacunki dotyczące dodatkowych zasobów publicznych i prywatnych, 

które mogą zostać potencjalnie wygenerowane przez instrument finansowy, gdyby IF 

wykorzystane zostały w ramach PI 6e, aż do poziomu ostatecznego odbiorcy 

40-42 

V.1. Jakie są dotychczasowe doświadczenia i efekty stosowania instrumentów 

finansowych dla sfinansowania podobnych przedsięwzięć w regionie i w kraju? Jakie 

można wskazać czynniki sukcesu bądź niepowodzenia zidentyfikowanych 

przykładów? 

46-67 

V.2 Które ze wskazanych doświadczeń i w jaki sposób należy wykorzystać podczas 

ewentualnego wdrażania IF w ramach PI 6e RPO WSL na lata 2014-2020 
73-74 
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III.1 Czy zastosowanie instrumentów finansowych w PI 6e pozwoli na zachowanie 

spójności z innymi istniejącymi formami interwencji publicznej na poziomie krajowym i 

regionalnym, w zakresie dotyczącym wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł 

ciepła wraz z ewentualnymi pracami termoizolacyjnymi dla domów jednorodzinnych? 

Czy takie wsparcie nie spowoduje nakładania się form pomocy? 

67-72 

III.2 Jakie ewentualne konsekwencje mogą mieć projektowane instrumenty w 

zakresie pomocy państwa? Jaka jest ocena proporcjonalności planowanej interwencji 

i środków minimalizowania zakłóceń rynku? 

72-73 

I.2 Czy istnieją podmioty mogące pełnić rolę pośredników finansowych udzielających 

wsparcia finansowego w zakresie wymiany/modernizacji indywidualnych źródeł ciepła 

wraz z ewentualnymi pracami termoizolacyjnymi dla domów jednorodzinnych w woj. 

śląskim? Czy podmioty te wyrażają wstępne zainteresowanie? Czy mają 

doświadczenie w udzielaniu wsparcia tym www. obszarze? 

77-81 

Jaki jest potencjał pośredników finansowych działających na terenie regionu w 

obszarze wsparcia finansowego w zakresie wymiany/modernizacji indywidualnych 

źródeł ciepła wraz z ewentualnymi pracami termoizolacyjnymi dla domów 

jednorodzinnych w woj. śląskim, w tym zaangażowanie kadrowe, sieć dystrybucji i 

zasięg geograficzny? 

81-87 

VII.1 Czy w ramach PI 6e powinny zostać zastosowane instrumenty finansowe? 89-90 

VII.2 Jaka powinna być forma, zakres i odbiorcy ostateczni zastosowania instrumentów 

finansowych w ramach PI 6e RPO WSL na lata 2014-2020, w odniesieniu do 

poszczególnych typów projektów przewidzianych do wsparcia w ramach PI 6e RPO 

WSL 2014-2020? Jakie warunki powinien spełnić odbiorca ostateczny, aby otrzymać 

wsparcie? 

nie dotyczy 

VII.3 Jaka powinna być struktura zarządzania instrumentami finansowymi w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020 w odniesieniu do PI 6e? 
nie dotyczy 

IX.1 Jaki szacuje się, w oparciu o ostrożną ocenę, poziom ryzyka dla proponowanych 

produktów gwarancyjnych, uwzględniając szczególne warunki rynkowe, strategię 

inwestycyjną instrumentu finansowego oraz zasady oszczędności i efektywności? 

nie dotyczy 

IX.2 Jaki jest, na podstawie przeprowadzonej w pkt 1 ostrożnej oceny ex ante ryzyka, 

współczynnik mnożnikowy, jaki powinien zostać osiągnięty w ramach PI 6e w ramach 

RPO WSL na lata 2014-2020 przez każdy instrument finansowy oferujący gwarancje? 

nie dotyczy 
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IX.3 W jakim czasie – na podstawie dostępnych prognoz gospodarczych – należy 

spodziewać się wystąpienia istotnych zmian warunków rynkowych uzasadniających 

aktualizację przedmiotowej oceny ex ante ryzyka? 

nie dotyczy 

VIII. W sytuacji zmiany warunków rynkowych - jak powinna wyglądać i kiedy powinna 

być przeprowadzona procedura przeglądu i uaktualnienia oceny ex ante instrumentów 

finansowych, gdyby zostały zastosowane w ramach PI 6e? 

90-91 

 


