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STRESZCZENIE 

Celem badania było wskazanie możliwych i zasadnych rozwiązań w zakresie wspierania 

w ramach RPO WSL działań obejmujących wymianę kotłów, doradztwo energetyczne oraz 

dofinansowanie do kosztów ogrzewania w celu ograniczania ubóstwa energetycznego, przy 

uwzględnieniu spójności i komplementarności z innymi działaniami realizowanymi w tym 

zakresie na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. 

Wyniki przeprowadzonych analiz wskazują, że dostępna w województwie śląskim oferta 

dofinansowania na wymianę kotłów przez osoby fizyczne zamieszkujące domy jednorodzinne 

jest dość szeroka i obejmuje także inne niż sama wymiana kotłów elementy, takie jak 

termomodernizacja i zastosowanie OZE, które mają wpływ na ograniczenie zapotrzebowania 

na energię, a tym samym zmniejszenie wydatków na energię, a więc oddziałują na 

ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego. Zdiagnozowano jednak wyraźne obszary 

deficytowe, których istnienie skutkuje zbyt wolnym w odniesieniu do potrzeb i założeń POP 

tempem wymiany kotłów. Należą do nich: 

− ograniczenie faktycznej dostępności wsparcia dla osób ubogich, starszych, niezaradnych 

życiowo oraz niewykształconych, co jest związane z niedostosowaniem instrumentów 

pomocowych (m.in. zbyt niski poziom dotacji, konieczność prefinansowania inwestycji, 

przyjęte kryteria dostępowe, centralizacja kanałów dystrybucji); 

− zbyt mała pula dostępnych środków finansowych (dotyczy to zarówno środków własnych 

gmin jak i dostępnych źródeł finansowania zewnętrznego);  

− ograniczona dostępność instrumentów wsparcia na wymianę kotów dla osób fizycznych 

zamieszkujących budynki wielorodzinne oraz dla wspólnot mieszkaniowych; 

− ograniczona dostępność instrumentów wsparcia na termomodernizację budynków 

jednorodzinnych, która jest najbardziej skutecznym narzędziem ograniczania wzrostu 

kosztów ogrzewania po wymianie kotła; 

− brak wystarczającego wsparcia doradczego (w obszarach technicznym i finansowym); 

− niewystarczająca skuteczność przyjętych kanałów informacyjnych i komunikacyjnych. 

W ramach PRO WSL możliwość uzyskania wsparcia na wymianę kotłów indywidualnych 

przewidziano w działaniach 4.1, 4.3 i 4.6, w formule projektów parasolowych lub grantowych, 

w których beneficjentem są jst (lub ich związki i stowarzyszenia), a końcowymi odbiorcami 

wsparcia – mieszkańcy (osoby fizyczne). Zaplanowany model wdrażania poddziałania 4.6.1 w 

formule Stop Smog (pilotażowego programu koordynowanego przez MPiT) prawidłowo 

adresuje zidentyfikowane deficyty, tj.: obejmuje wymianę kotłów u osób ubogich, z których 

zdejmuje obowiązek zaplanowania, przeprowadzenia i nadzorowania inwestycji, a także 
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ogranicza do minimum wkład własny końcowego odbiorcy wsparcia. Ponadto, dzięki 

powiązaniu poddziałania 4.6.1 z programem Stop Smog, możliwe będzie dofinansowanie ze 

środków FTiR termomodernizacji budynku jednorodzinnego, w którym dokonano wymiany 

kotła oraz kwalifikowanie wydatków gminy na specjalistyczne doradztwo, które jest niezbędne 

przy realizacji przedsięwzięć objętych programem. Ze względu na złożoną formułę 

organizacyjną programu oraz długi czas potrzebny na przygotowanie projektów, istnieje jednak 

ryzyko niewykorzystania całej alokacji dostępnej w poddziałaniu 4.6.1. Jeśli ryzyko to się 

zmaterializuje, wskazane byłoby rozważenie zmiany przyjętych warunków dostępowych lub 

realokowanie środków na poddziałanie 4.3.4 (opcjonalnie także 4.3.1) na dofinansowanie 

projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, jednak nie zakwalifikowały 

się do dofinansowania ze względu na  niewystarczającą pulę środków (przedsięwzięcia 

obejmujące wymianę źródeł ciepła, przyłączenie do sieci ciepłowniczej/gazowej lub 

termomodernizację budynków mieszkalnych wraz z wymianą źródeł ciepła). 

Pomoc udzielana w ramach instrumentów krajowej polityki społecznej skierowana jest do osób 

ubogich dochodowo wg przyjętych restrykcyjnych kryteriów ustawowych, nie obejmuje 

natomiast tej części osób, które - ze względu na wysoki poziom wydatków na potrzeby 

związane z ogrzaniem mieszkania - są ubogie energetycznie, nie będąc jednocześnie ubogie 

dochodowo (jest to blisko połowa ubogich energetycznie wg oszacowań IBS). Ponadto, 

dodatki mieszkaniowy i energetyczny przyznawane są wg kryterium maksymalnego metrażu 

na osobę, które wyklucza większość mieszkańców domów jednorodzinnych, a właśnie ta 

grupa jest najbardziej dotknięta problemem ubóstwa energetycznego (ponad 75% wszystkich 

ubogich energetycznie w kraju wg oszacowań IBS). Istnieje przy tym ryzyko wzrostu skali 

ubóstwa energetycznego w związku ze wzrostem kosztów ogrzewania w następstwie wymiany 

kotła i konieczności zmiany paliwa na bardziej ekologiczne. Przeprowadzone analizy wykazały 

jednak brak możliwości udzielenia wsparcia ze środków EFS w perspektywie finansowej 2014-

2020 na dopłaty do zwiększonych kosztów paliwa po wymianie kotła przez osoby ubogie 

energetycznie. Realizacja celu ograniczania ubóstwa energetycznego powinna więc w RPO 

WSL koncentrować się na działaniach technicznych finansowanych z EFRR, tj. przede 

wszystkim termomodernizacji i zastosowaniu OZE w budynkach zamieszkiwanych przez 

osoby ubogie (domy jednorodzinne i wielorodzinne, w tym komunalne, TBS i specjalnego 

przeznaczenia), które prowadzą do ograniczenia zapotrzebowania na paliwa i energię.  Udział 

osób ubogich jako końcowych beneficjentów wsparcia powinien być stymulowany 

odpowiednio zdefiniowanymi warunkami lub premiowany na etapie oceny projektów. 

W przypadku pojawienia się w perspektywie finansowej 2021-2027 możliwości udzielenia 

wsparcia dla osób ubogich energetycznie ze środków EFS, zasadne i wskazane byłoby 

zaplanowanie instrumentów wsparcia nakierowanego na łagodzenie ekonomicznych 
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(a w konsekwencji potencjalnie także społecznych i zdrowotnych) skutków wymiany kotłów. 

Opcjonalnie wsparcie tego typu mogłoby zostać zaplanowane ze środków EFRR w ramach 

cross-financingu. 

Doświadczenia z projektu LIFE realizowanego w województwie małopolskim wskazują, 

że specjalistyczne doradztwo energetyczne świadczone na rzecz mieszkańców na poziomie 

gminy ma wpływ na znaczne zwiększenie dynamiki działań na rzecz ochrony powietrza, w tym 

przede wszystkim wymiany kotłów, a także na zwiększenie skuteczności pozyskiwania 

środków zewnętrznych na ten cel. Z przeprowadzonych analiz wynika, że liczba doradców 

energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW w Katowicach (5 osób) jest dalece nieadekwatna 

do faktycznych potrzeb. Rekomendowane jest w związku z tym wprowadzenie 

w województwie śląskim systemu wsparcia doradczego na poziomie gminnym.  Cel ten może 

zostać zrealizowany poprzez wsparcie ze środków RPO WSL 2021-2027 wojewódzkiego 

projektu doradczego, małych projektów doradczych realizowanych na poziomie gmin lub 

wprowadzenie komponentów doradczych i informacyjno-edukacyjnych do projektów z zakresu 

efektywności energetycznej i OZE, realizowanych na poziomie gmin. Ze względu 

na planowaną koncentrację środków na działaniach inwestycyjnych, do rozważenia jest także 

poszukanie innych niż RPO źródeł finansowania dla tego typu działań wspierających działania 

inwestycyjne (np. ELENA, LIFE). 
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SUMMARY 

 

The aim of the study was to identify possible and reasonable solutions to support activities 

under the Regional Operational Programme of the Śląskie Voivodeship, including boilers 

replacement, energy advice and contribution to heating costs in order to reduce energy 

poverty, taking into account the coherence and complementarity with other actions carried out 

in this area at the national, regional and commune levels. 

The results of the performed analyses indicate that the offer of co-financing for boilers 

replacement by natural persons living in single-family houses available in Śląskie Voivodeship 

is quite wide and also includes elements other than boilers replacement, such as thermal 

upgrading and the use of renewable energy sources (RES), which have an impact on reducing 

energy demand and thus on the decrease in energy expenditure, and in consequence on 

diminishing the energy poverty phenomenon. However, clear deficit areas have been 

recognised, the existence of which results in the rate of boilers replacement being too slow 

with respect to the needs and assumptions of Air Protection Programme (pl. POP). The deficit 

areas include: 

− limited actual accessibility of support for the impoverished, the elderly, the uneducated 

and the vulnerable groups, which is related to the inadequacy of aid instruments (e.g. too 

low level of grants, the necessity of investments pre-financing, adopted access criteria, 

centralisation of distribution channels); 

− too small financial envelope available (it concerns both the municipalities’ own funds and 

available sources of external financing);  

− limited availability of support instruments for the replacement of boilers directed to natural 

persons living in multi-family buildings and to housing communities; 

− limited availability of support instruments for thermal upgrading in single-family buildings, 

which is the most effective tool to limit the increase in heating costs after boiler 

replacement; 

− lack of sufficient advisory support (in technical and financial areas); 

− insufficient effectiveness of the information and communication channels adopted. 

Under the Regional Operational Programme of the Śląskie Voivodeship, the possibility 

of obtaining support for the replacement of individual boilers is provided for in Measures 4.1, 

4.3 and 4.6, in the form of umbrella or grant projects in which the beneficiary is a territorial self-

government unit (or its unions and associations) and the final recipients of support – residents 

(natural persons). The planned model of implementation of Measure 4.6.1 in the Stop Smog 

formula (a pilot program coordinated by the Ministry of Entrepreneurship and Technology) 
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correctly addresses the identified deficits, i.e. it includes boilers replacement by the poor, 

relieving them form the obligation to plan, carry out and supervise the investment and 

minimizes the own financial contribution of the final recipient of support. Thanks to the 

combination of Measure 4.6.1 with the Stop Smog program, it is also possible to obtain co-

financing from the Thermal Renovation and Repairs Funds (pl. FTiR) for the thermal upgrading 

of a single-family building in which a boiler was replaced and to qualify the municipality's 

expenditure on specialist consultancy, which is necessary for the implementation of projects 

covered by the program. Due to the complex organisational formula of the program and the 

long time needed to prepare projects, there is a risk that the entire allocation available in 

Measure 4.6.1 will not be used. If the risk materializes, it would be advisable to consider 

changing the accepted access conditions or reallocating funds for Measure 4.3.4 (optionally 

also 4.3.1) for co-financing of projects which obtained a positive substantive evaluation but 

were not eligible for financing due to an insufficient financial envelope (projects involving 

exchange of heat sources, connection to the heating/gas grid or thermal upgrading 

of residential buildings including exchange of heat sources). 

The assistance granted under the instruments of the national social policy is addressed to the 

poor in terms of income, according to the adopted restrictive statutory criteria, but it does not 

cover the part of persons who are energy poor due to a high level of expenditures on the needs 

related to heating a flat, not being at the same time income poor – which is nearly a half of the 

energy poor according to the Institute for Structural Research (pl. IBS) estimates. Moreover, 

housing benefit and energy allowances are granted according to the criterion of maximum 

square meters per person, which excludes most of the inhabitants of single-family houses, and 

this group is the most affected by the problem of energy poverty (over 75% of all the energy 

poor in the country according to IBS estimates). There is also a risk of the energy poverty 

increase due to the growth of heating costs resulting from the replacement of boilers and the 

need to switch to cleaner fuels. However, analyses have shown that it is not possible to provide 

support from the European Social Fund in the 2014-2020 financial perspective to subsidise 

increased fuel costs after boilers replacement by the energy-poor people. The implementation 

of the energy poverty reduction objective under the Regional Operational Programme of the 

Śląskie Voivodeship should therefore focus on technical measures financed from the ERDF, 

i.e. primarily thermal upgrading and RES application in buildings inhabited by the poor (single-

family and multi-family houses, including dwellings owned by municipalities and provided 

by non-profit housing associations, called TBS  as well as special purpose houses), which lead 

to the reduction of demand for fuels and energy.  The participation of the poor as final 

beneficiaries of support should be stimulated by well-defined conditions or rewarded at the 

stage of project evaluation. If there are opportunities to grant ESF support  for the energy poor 

in the financial framework 2021-2027, it would be reasonable and appropriate to plan support 
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instruments aimed at mitigating the economic impacts (and potentially health impacts) 

of boilers replacement. Optionally, this type of support could be planned from the ERDF under 

cross-financing. 

Experience gained from the LIFE project implemented in the Małopolskie Voivodeship shows 

that specialist energy consulting provided to residents at the commune level considerably 

increases the dynamics of air protection activities, including primarily the replacement 

of boilers as well as the effectiveness of obtaining external funds for this purpose. The analyses 

show that the number of energy advisers employed in the Voivodeship Fund for Environmental 

Protection and Water Management in Katowice (pl. WFOŚiGW), which is 5 persons, is far from 

adequate to meet the actual needs. Therefore, in the Śląskie Voivodeship it is recommended 

to introduce a system of advisory support at the commune level. This objective can be achieved 

through support under the Regional Operational Programme of the Śląskie Voivodeship 2021-

2027 for the provincial advisory project, small advisory projects implemented at the level of 

communes or introduction of advisory and informational-educational components to projects 

in the field of energy efficiency and RES, implemented at the level of communes. Due to the 

planned concentration of funds on investment activities, searching for sources of financing 

other than ROP should also be considered for this type of actions to support investment 

measures (e.g. ELENA, LIFE).  
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1. WSTĘP  

1.1. KONTEKST BADANIA  

Województwo śląskie zalicza się do regionów kraju i UE o najgorszej jakości powietrza. 

Według raportu Światowej Organizacji Zdrowia z 2018 r., aż 13 z 50 najbardziej 

zanieczyszczonych miast Unii Europejskiej znajduje się w województwie śląskim. 

Z najnowszych danych publikowanych przez GIOŚ1 wynika, że w 2018 r. dopuszczalne 

poziomy pyłu zawieszonego PM10 i PM2,5 oraz benzo/α/pirenu przekraczane były we 

wszystkich strefach województwa, wyznaczonych do oceny jakości powietrza ze względu na 

ochronę zdrowia ludzi, a sytuacja nie ulega znaczącej poprawie w stosunku do lat poprzednich.  

MAPA 1. ŚREDNIE ROCZNE STĘŻENIA PM10 W EUROPIE W 2017 R. 

 
Źródło: EEA - Key air quality statistics for the main air pollutants2 

MAPA 2. ŚREDNIE ROCZNE STĘŻENIA PM10 W POLSCE W 2017 R. 

Źródło: EEA - Key air quality statistics for the main air pollutants3  

 
1 Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2018, Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Katowice 2019 

2 https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics, dostęp w dn. 18.10.2019 r. 
3 j.w. 

https://www.eea.europa.eu/data-and-maps/dashboards/air-quality-statistics
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Główną przyczyną złej jakości powietrza w województwie śląskim jest emisja z indywidualnego 

ogrzewania budynków mieszkalnych (bytowo-komunalna), znacznie mniejszy wpływ ma 

emisja przemysłowa i liniowa. Wdrażane od 2010 r. w województwie śląskim działania 

wynikające z programu ochrony powietrza (POP) nie postępowały dotąd z wystarczającą 

intensywnością i nie przyniosły zasadniczej poprawy jakości powietrza. W latach 2015-2017 

wyznaczone w POP na okres 10 lat cele w zakresie redukcji emisji PM10 zostały zrealizowane 

na poziomie zaledwie 12%4, a liczba zlikwidowanych w tym okresie starych kotłów na paliwa 

stałe wyniosła 23,8 tys. szt., co odpowiada 4% liczby kotłów i pieców, które wymagają likwidacji 

lub wymiany w województwie śląskim (ok. 560 tys. szt.5). Doświadczenia z wdrażania POP 

pozwalają jednak na stwierdzenie, że to właśnie wymiana starych, niskosprawnych urządzeń 

grzewczych na paliwa stałe na nowe niskoemisyjne źródła ciepła przynosi największe efekty 

ekologiczne6. W kwietniu 2017 r. Sejmik Województwa Śląskiego przyjął tzw. uchwałę 

antysmogową7, wprowadzającą zakaz spalania w gospodarstwach domowych paliw 

najgorszej jakości (w tym mułów, flotokoncentratów, węgla brunatnego) oraz obowiązek 

wymiany palenisk węglowych na piece spełniające wymagania klasy 5 - sukcesywnie, w ciągu 

10 lat (do 2026 roku). Wykonanie zapisów ww. uchwały wymaga znacznego wysiłku 

finansowego i organizacyjnego zarówno samorządów, jak i samych mieszkańców 

województwa. Potrzeba przyspieszenia działań na rzecz poprawy jakości powietrza 

w województwie śląskim jest niekwestionowana i implikuje zaangażowanie wszystkich stron 

oraz dostępnych metod i instrumentów. Włączenie RPO WSL 2014-2020 w ten proces 

w szerszym zakresie niż to miało miejsce dotąd, pomimo niewielkiej puli środków 

pozostających do wykorzystania oraz krótkiego czasu pozostającego do końca okresu 

wdrażania, należy ocenić jako w pełni uzasadnione.  

1.2. WPROWADZENIE  

Celem przeprowadzonego badania ewaluacyjnego było wskazanie możliwych i zasadnych 

rozwiązań w zakresie wspierania w ramach RPO WSL działań obejmujących wymianę kotłów, 

doradztwo energetyczne oraz dofinansowanie do kosztów ogrzewania w celu ograniczania 

ubóstwa energetycznego, przy uwzględnieniu spójności i komplementarności z innymi 

działaniami realizowanymi w tym zakresie na szczeblu krajowym, wojewódzkim i gminnym. 

Niniejszy raport składa się z części opisowo-analitycznej (rozdział 2) oraz rekomendacyjnej 

(rozdziały 3 i 4). W pierwszej części scharakteryzowano dostępne na poziomie kraju 

 
4 Na podstawie danych sprawozdawczych przekazanych przez UM WSL.  
5 Wg informacji zawartych w uzasadnieniu do projektu uchwały antysmogowej, przyjętym 30.03.2017 r. przez 
Zarząd WŚ.  
6 Podsumowanie realizacji Programów ochrony powietrza w województwie śląskim przygotowane w ramach 
Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego (…), Atmoterm, Katowice 2017 
7 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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i województwa programy i instrumenty wsparcia dla wymiany kotłów i poprawy efektywności 

energetycznej w budynkach mieszkalnych, programy dopłat do zwiększonych po wymianie 

kotła  kosztów ogrzewania dla osób dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego oraz 

działalność doradców energetycznych. W drugiej części sformułowano wnioski 

i rekomendacje dotyczące modelu wsparcia w obecnej i przyszłej perspektywie finansowej. 

Badanie przeprowadzone zostało w okresie sierpień – październik 2019 r. W tym czasie IZ 

RPO WSL podjęła już decyzję co do zakresu i formuły wsparcia dla wymiany kotłów w ramach 

PI 6e, zgodnej z zasadami rządowego programu pilotażowego Stop Smog, które to zasady 

(w tym kryteria dostępu i zakres rzeczowy wsparcia) uregulowane zostały w nowelizacji ustawy 

owspieraniu termomodernizacji i remontów8. Równolegle KE nie wyraziła zgody na 

dofinansowanie działań związanych z ograniczaniem ubóstwa energetycznego ze środków 

EFS w RPO WSL 2014-2020. Powyższe czynniki, wraz z krótkim czasem i ograniczonymi 

zasobami środków UE, które pozostały do wykorzystania w RPO WSL 2014-2020, stanowiły 

ograniczenie możliwości formułowania rekomendacji w zakresie rozwiązań możliwych 

do wdrożenia w obecnej perspektywie finansowej.  

W trakcie realizacji badania nie były znane jeszcze szczegółowe uwarunkowania dotyczące 

wdrażania programów operacyjnych w perspektywie finansowej 2021-2027, a przede 

wszystkim nie zapadły jeszcze kluczowe dla zakresu badania rozstrzygnięcia nt. możliwości 

wsparcia instalacji zasilanych gazem ziemnym. Jednocześnie na szczeblu władz centralnych 

trwały dyskusje i prace nad kompleksowym uporządkowaniem systemu krajowych 

instrumentów finansowych wspierających poprawę jakości powietrza i ubóstwa 

energetycznego, a decyzja o tym, czy i w jaki sposób środki UE miałyby w przyszłości być 

zaangażowane w te instrumenty, była dopiero przedmiotem ustaleń i negocjacji. Wobec wielu 

niepewności co do możliwej roli środków UE w finasowaniu działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza w nadchodzących latach, a także wobec dynamicznie zmieniającej się sytuacji 

otoczenia interwencji RPO WSL, w tym w szczególności trwających prac nad modyfikacjami 

programu Czyste Powietrze, wynikające z obecnego badania rekomendacje na perspektywę 

finansową 2021-2027 mogły mieć charakter wyłącznie kierunkowy.  

1.3. OPIS ZASTOSOWANEJ METODOLOGII  

Badanie zostało zrealizowane zgodnie z podejściem praktykowanym w ewaluacji opartej na 

teorii (z ang.: theory based evaluation), uzupełnionym o wyniki ilościowe prac analitycznych. 

Poszczególne obszary badawcze poddane zostały analizie będącej syntezą następujących 

metod i technik, przy zachowaniu zasady triangulacji metod badawczych i źródeł danych: 

 
8 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 51) 
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− analiza danych zastanych, w tym: dokumentów programowych, aktów prawnych, 

dokumentów strategicznych, opracowań naukowych i eksperckich związanych 

z zakresem badania, a także danych ze statystyki publicznej (w tym GUS, GIOŚ); 

− badania terenowe:  

✓ 33 wywiady pogłębione (w tym 9 indywidualnych i 24 telefoniczne) 

z instytucjami zaangażowanymi we wdrażanie RPO WSL oraz podmiotami 

realizującymi programy wsparcia na rzecz poprawy jakości powietrza, 

doradztwa energetycznego i ograniczania ubóstwa energetycznego, w tym 

gminami województwa śląskiego; 

✓ ankieta CAWI z gminami województwa śląskiego (ankietę skierowano 

do wszystkich 167 gmin, uzyskano zwrot na poziomie 91 ankiet tj. 54% 

populacji); 

− studia przypadku dla 3 gmin realizujących kompleksowe działania z zakresu ochrony 

powietrza i ograniczania ubóstwa energetycznego (Kraków, Katowice i Skawina);  

− panel dyskusyjny z przedstawicielami UM WSL, w czasie którego poddano dyskusji 

wnioski i rekomendacje z badania (18 uczestników).  
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2. ANALIZA ZAPROGRAMOWANYCH I FUNKCJONUJĄCYCH W POLSCE 
FORM WSPARCIA DOTYCZĄCYCH OCHRONY POWIETRZA 
W ZAKRESIE PRZECHODZENIA NA OGRZEWANIE NISKOEMISYJNE 

2.1.  SKUTECZNOŚĆ WSPARCIA W ZAKRESIE WYMIANY KOTŁÓW  

W rozdziale dokonano charakterystyki i analizy instrumentów wsparcia dla wymiany kotłów na 

paliwa stałe dla osób fizycznych, tj. grupy docelowej odbiorców wsparcia w PI 6e RPO WSL 

2014-20209. Analiza obejmowała trzy poziomy:  

− instrumenty dostępne w województwie śląskim: celem analizy było określenie 

faktycznej dostępności poszczególnych instrumentów wsparcia dla kluczowych grup 

potencjalnych odbiorców wsparcia oraz typów nieruchomości z województwa 

śląskiego, jak również wskazanie grup (odbiorcy, nieruchomości) wykluczonych 

z możliwości uzyskania wsparcia lub dla których faktyczna dostępność wsparcia jest 

ograniczona, wraz z identyfikacją przyczyn tych ograniczeń; 

− instrumenty dostępne w innych województwach: analiza skupiała się na formach 

wsparcia dla wymiany kotłów w trzech Regionalnych Programach Operacyjnych innych 

województw (małopolskiego, łódzkiego i podkarpackiego), w celu identyfikacji dobrych 

praktyk oraz problemów i barier, które należy wziąć pod uwagę przy programowaniu 

wsparcia w RPO WSL; 

− instrumenty dostępne na poziomie wybranych gmin: analiza obejmowała trzy 

gminy wybrane do Studium przypadku (Kraków, Katowice, Skawina) oraz wybrane 

gminy województwa śląskiego i miała na celu identyfikację dobrych praktyk oraz 

deficytów wskazujących na potrzeby wsparcia ze środków RPO.10  

2.1.1. FORMY WSPARCIA NA POZIOMIE KRAJOWYM I W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

W tabeli poniżej scharakteryzowano instrumenty i programy krajowe, dostępne dla 

mieszkańców województwa śląskiego, a także programy obejmujące swoim zasięgiem 

wyłącznie teren województwa śląskiego11. 

 
9 Instrumenty te obejmowały niejednokrotnie także inne elementy, takie jak termomodernizacja czy zastosowanie 
OZE, a także inne grupy odbiorców niż osoby fizyczne (np. spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe), przez co zakres 
analizy został poszerzony o te elementy. 
10 Wnioski z analizy instrumentów dostępnych na poziomie gminnym wykorzystano na różnych etapach badania, 
w szczególności w rozdziale 2.1.1. Szczegółowe opisy Studiów przypadku stanowią Załącznik 1 do Raportu.  
11 W zestawieniu tabelarycznym pominięto charakterystykę wsparcia na wymianę źródeł ciepła przez osoby 

fizyczne, dostępnego w działaniach 4.1 i 4.3 RPO WSL 2014-2020, przede wszystkim ze względu na wiedzę 
Zamawiającego nt. charakterystyki oferowanego wsparcia, ale także ze względu na brak możliwości 
dofinansowania w tych działaniach nowych kotłów na kopalne paliwa stałe. Instrumenty te uwzględniono w 
analizach i odniesiono się do ich znaczenia w podsumowaniu (tekst pod tabelą). 
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TABELA 1. CHARAKTERYSTYKA DOSTĘPNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM INSTRUMENTÓW WSPARCIA DLA WYMIANY KOTŁÓW PRZEZ OSOBY FIZYCZNE12 

 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

GRUPY DOCELOWE ODBIORCÓW WSPARCIA  

Podmioty osoby fizyczne 
osoby fizyczne (za 
pośrednictwem gminy) 

osoby fizyczne – płatnicy PIT 
m.in. osoby fizyczne, w tym 
właściciele domów 
jednorodzinnych13   

osoby fizyczne (za 
pośrednictwem gminy) 

m.in. osoby fizyczne14 

Obiekty 
budynki jednorodzinne 
(istniejące i nowobudowane15) 

budynki jednorodzinne budynki jednorodzinne 
m.in. budynki mieszkalne 
wielorodzinne i jednorodzinne 

budynki mieszkalne 
jednorodzinne i wielorodzinne 

budynki mieszkalne 
jednorodzinne i wielorodzinne  

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA 

Zakres 
przedmiotowy 
wsparcia 

- źródła ciepła (dla kotłów na 
paliwa stałe – wymogi 
ekoprojektu) 
- instalacje grzewcze, węzły 
cieplne 
- termomodernizacja 
- przyłącza ciepłownicze, 
gazowe, elektroenergetyczne 
- OZE (pompy ciepła, 
kolektory słoneczne, PV) 
- audyt i dokumentacja 

projektowa* 
 
*brak wymogu przeprowadzenia 
audytu energetycznego lub 
osiągniecia określonego poziomu 
zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię  

- źródła ciepła (dla kotłów na 
paliwa stałe – wymogi 
ekoprojektu) 
- termomodernizacja 
- przyłącza ciepłownicze, 
gazowe, elektroenergetyczne 
- OZE (pompy ciepła, 
kolektory słoneczne, PV) 
- audyty i dokumentacja 
projektowa* 
 
*wymóg przeprowadzenia audytów 

oraz osiągniecia min. 50% 
zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię końcową w skali całego 
programu gminnego  

- termomodernizacja 
- źródło ciepła (dla kotłów na 
paliwa stałe – wymogi 
ekoprojektu) 
- przyłącze do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej,  
- OZE (pompy ciepła, 
kolektory słoneczne, PV) 
- audyt i dokumentacja 
projektowa* 

 
*brak wymogu przeprowadzenia 
audytu energetycznego lub 
osiągniecia określonego poziomu 
zmniejszenia zapotrzebowania na 
energię  

- termomodernizacja* wraz z 
wymianą źródła ciepła,  
przyłączem do sieci 
ciepłowniczej lub gazowej, 
OZE (pompy ciepła, kolektory 
słoneczne, PV) 
 
*wymóg przeprowadzenia audytu 
energetycznego) koszt 
niekwalifikowalny) oraz osiągnięcia 
określonego poziomu zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię 
(poziomy zróżnicowane w 
zależności od typu przedsięwzięcia)  

Zakres szczegółowy określa 
indywidualnie gmina, 
zazwyczaj obejmuje on samą 
wymianę źródeł ciepła (dla 
kotłów na paliwa stałe – 
wymogi 5 klasy), w niektórych 
gminach także 
termomodernizację i 
zastosowanie OZE do 
podgrzewania c.w.u. 

- źródła ciepła (dla kotłów na 
paliwa stałe – wymogi 5 klasy) 
- systemy grzewcze 
- OZE (pompy ciepła, 
kolektory słoneczne) 
- termomodernizacja 
 
*dofinansowaniem nie są objęte 
prace przygotowawcze takie jak: 
dokumentacja, audyty, uzgodnienia 
itp. 

Okres wdrażania 
instrumentu 

2018-2029 r., w tym 
zawieranie umów do końca 
2027 r., a zakończenie prac do 
30.06.2029 r. 

2019-2024 r. od 1 stycznia 2019 r. od 2008 r. od 2002 r. 2017 r.-2019 r. 

 
12 Nie analizowano programu PolREFF, ponieważ aktualnie żaden z banków nie uczestniczy w dystrybucji środków EBOiR w formule PolREFF (brak aktywnej oferty wsparcia) 
13 Instrument adresowany jest także do osób prawnych (w tym spółdzielni mieszkaniowych i spółek prawa handlowego); jst; wspólnot mieszkaniowych 
14 Ponadto także wspólnoty mieszkaniowe, posiadające tytuł prawny do nieruchomości.  
15 Wsparcie dla budynków nowobudowanych dostępne tylko do końca 2019 r. 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

Alokacja 
środków i źródło 
finansowania– 
poziom krajowy 

Budżet całkowity - 103 mld zł, 
w tym w formie bezzwrotnej 
(dotacje): 63,3 mld zł; w formie 
zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld 
zł. Źródło: dotychczas 
NFOŚiGW (główne) i wfośigw 
(uzupełniające). Podejmowane 
są starania dot. zasilenia 
budżetu programu ze środków 
UE.  

1,2 mld zł, w tym 880 mln zł z 
budżetu państwa (FTiR) oraz 
wkład własny gmin 378 mln zł 
(może zostać pozyskany ze 
środków UM/ wfośigw/RPO) 

Nie dotyczy (instrument 
zmniejsza wpływy do 
budżetów samorządów 
lokalnych z tytułu PIT) 

W latach 2008-2018 FTiR 
został zasilony kwotą 2 575 
mln zł (wszystkie rodzaje 
premii oraz wszystkie typy 
beneficjentów). Źródło – środki 
budżetowe zgodnie z ustawą o 
wspieraniu termomodernizacji 
i remontów 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Alokacja 
środków dla 
województwa 
śląskiego 

Brak wydzielonej alokacji dla 
woj. śląskiego. WFOŚiGW w 
Katowicach corocznie 
wnioskuje o środki do 
NFOŚiGW w miarę potrzeb. 
Na okres wrzesień 2018-
wrzesień 2019 alokacja 108 
mln zł (w tym 90 mln z 
NFOŚiGW, i 10,8 ze środków 
WFOŚiGW w Katowicach). 

Brak wydzielonej alokacji – 
budżety poszczególnych 
programów gminnych oraz 
kwoty dofinansowania 
określane na podstawie 
porozumień poszczególnych 
gmin z MPiT 

Nie dotyczy 

Brak wydzielonej alokacji dla 
woj. śląskiego (środki 
przyznawane odpowiednio do 
zapotrzebowania) 

W latach 2017-2019: średnio 
43 mln zł rocznie16 

W latach 2017-2019: 7,17 mln 
zł, w tym na kredyty 5,975 mln 
zł, na dotacje 1,195 mln zł, 
łącznie 

Planowane 
efekty  

W skali kraju:  
Liczba budynków 
mieszkalnych o poprawionej 
efektywności energetycznej – 
3 050 000 szt.; 
Liczba wymienionych 
nieefektywnych źródeł ciepła 
w budynkach istniejących - 
3 000 000 szt.; 
Liczba zamontowanych 
niskoemisyjnych źródeł ciepła 
w budynkach nowo 
budowanych - 50 000 szt. 

Wsparcie 23 806 
jednorodzinnych gospodarstw 
domowych17 

Brak zdefiniowanych celów 
wskaźnikowych lub 
oszacowanych planowanych 
efektów 

Brak zdefiniowanych celów 
wskaźnikowych lub 
oszacowanych planowanych 
efektów 

Brak zdefiniowanych celów 
wskaźnikowych lub 
oszacowanych planowanych 
efektów 

Brak danych nt. 
zdefiniowanych celów 
wskaźnikowych lub 
oszacowania planowanych 
efektów 

Terminy i forma 
naboru 

Nabór wniosków 
indywidualnych prowadzony 
jest w trybie ciągłym. Wnioski 
są rozpatrywane są przez 
właściwe terytorialnie wfośigw. 

Nabór wniosków gminnych 
prowadzony jest w trybie 
ciągłym przez MPiT. 

Zgodne z rozliczeniami PIT. 

Nabór wniosków prowadzony 
jest w trybie ciągłym za 
pośrednictwem banków, które 
podpisały umowę współpracy 
z BGK (wykaz na stronie 

Nabór wniosków gminnych 
prowadzony jest w trybie 
ciągłym przez WFOŚiGW w 
Katowicach, ewentualne 
zwieszania w przypadku braku 

Nabór wniosków 
indywidualnych prowadzony 
był w trybie ciągłym przez 2 
banki pośredniczące:   

 
16 Roczne alokacje środków WFOŚiGW w Katowicach na PONE: 2017 r.: 31 mln zł na pożyczki, 6,7 mln zł na dotacje (suma 37,7 mln zł); 2018 r.: 40 mln zł na pożyczki, 12,7 
mln zł na dotacje (suma 52,7 mln zł); 2019 r. 35 mln zł na pożyczki i 3,7 mln zł na dotacje (suma 38,7 mln zł) 
17 Jest to szacunkowa liczba gospodarstw domowych dotkniętych zjawiskiem ubóstwa energetycznego w domach jednorodzinnych w gminach z listy WHO 2016 i 2018 r. 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

W woj. śląskim aktualnie poza 
WFOŚiGW w Katowicach 
wnioski przyjmowane są także 
w 21 gminach, które zawarły 
porozumienie z WFOŚiGW. 

internetowej BGK), 
ewentualne zwieszania w 
przypadku braku dostępnych 
środków. 

dostępnych środków. Dla 
mieszkańców nabory w danej 
gminie ograniczone są 
zazwyczaj czasowo lub 
finansowo (do wyczerpania się 
dostępnych środków) 

Bank Ochrony Środowiska 
S.A. oraz Krakowski Bank 
Spółdzielczy 

Forma wsparcia 

Dotacja, pożyczka, dotacja i 
pożyczka  
Dla kolektorów słonecznych i 
PV - wyłącznie pożyczka.  

Dla gmin: dotacja, 
dla ostatecznego odbiorcy 
wsparcia, tj. osoby fizycznej - 
dotacja  

Ulga podatkowa - odliczenie 
kwoty wydatkowanej na cele 
termomodernizacyjnej od 
podstawy opodatkowania 

Premia w postaci spłaty części 
kredytu zaciągniętego przez 
inwestora 

Dla gmin - pożyczka 
umarzalna (do 2018 r. – 
dotacja + pożyczka 
umarzalna); 
dla odbiorcy końcowego tj. 
osoby fizycznej - dotacja 

Kredyt preferencyjny z dotacją 

Forma wsparcia 
(prefinansowani
e/refundacja) 

Refundacja - zwrot określonej 
części poniesionych kosztów.  

Dla gminy - indywidualny 
harmonogram finansowania 
(możliwość finansowania 
zaliczkowego).  
Forma rozliczeń między gminą 
a mieszkańcem jest 
przedmiotem ustaleń 
indywidualnych każdej gminy, 
zasadniczo brak konieczności 
wykładania środków 
finansowych przez 
mieszkańca (ew. max. 10% 
kosztów) (wszystkie prace 
inwestycyjne zlecane i 
realizowane przez gminę) 

Refundacja (zwrot części 
zapłaconego podatku 
dochodowego) 

Prefinansowanie (kredyt nie 
może być przeznaczony na 
refinansowanie poniesionych 
kosztów przedsięwzięcia) 

Dla gminy – prefinansowanie 
(pożyczka); 
Forma rozliczeń między gminą 
a mieszkańcem jest 
przedmiotem ustaleń 
indywidualnych danej gminy, 
zazwyczaj refundacja. 

Pokrywanie zleceń płatniczych 
kredytobiorcy lub w przypadku 
wcześniejszego opłacenia 
faktur - możliwa refundacja na 
rachunek wskazany przez 
Kredytobiorcę lub wypłata 
gotówkowa w transzach, do 
wysokości wynikającej z 
uzasadnionych zakupów, 
zgodnie z harmonogramem 
rzeczowo-finansowym 
przedsięwzięcia 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

Warunki 

finansowania w 
formie dotacji 

Dotacja od 0 do 90% plus 
pożyczka łącznie do 100% 
wartości inwestycji. Poziom 
dofinansowania uzależniony 
od poziomu dochodów i 
możliwości skorzystania z ulgi 
termomodernizacyjnej.  
Minimalny koszt kwalifikowany 
przedsięwzięcia to 7 tys. zł. 
Maksymalna możliwa wartość 
kosztów kwalifikowanych od 
której liczona jest wysokość 
dotacji, wynosi 53 tys. zł. 
  

Dla gmin- dotacja do 70%,  
dla odbiorcy końcowego - 
dotacja od 90 do 100% 
wartości przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego (max udział 
wkładu własnego - 10%) 
Maksymalna wartość 
przedsięwzięcia - 53 tys. zł. 

Odliczenie od podstawy 
obliczenia podatku18 (czyli od 
dochodu/przychodu) - 
wynikowa kwota ulgi 
uzależniona jest stawki 
procentowej podatku 
dochodowego od osób 
fizycznych.  

Kwota odliczenia nie może 
przekroczyć 53 000 zł w 
odniesieniu do wszystkich 
realizowanych przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych w 
poszczególnych budynkach, 
których podatnik jest 
właścicielem lub 
współwłaścicielem  

Wysokość premii 
termomodernizacyjnej wynosi 
20% kwoty kredytu 
wykorzystanego na realizację 
przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego, 
jednak nie więcej niż 16% 

kosztów poniesionych na 
realizację przedsięwzięcia 
termomodernizacyjnego i     
dwukrotność przewidywanych 
rocznych oszczędności 
kosztów energii, ustalonych na 
podstawie audytu 
energetycznego. 

Dla odbiorcy końcowego tj. 
osoby fizycznej: dotacja w 
wysokości 60% - 80% wartości 
kotła (w zależności od 
programu gminnego).  
Dla gmin - pożyczka 

częściowo umarzalna. W 
2019 r. poziom umorzenia 
wynosi 35% (poziom 
umorzenia wyznaczany jest w 
każdym roku w zależności od 
możliwości finansowych 
WFOŚiGW)19 

Dotacja uzupełniająca kredyt, 
w wysokości 20% udzielonego 
kredytu, który wynosi 
maksymalnie 75 % nakładów 
inwestycyjnych brutto, jednak 
nie więcej niż 300 000 zł.  
Wynikowy montaż finansowy: 
75% pożyczka, 15% dotacja 

(bo 20% * 75% = 15% 
wartości nakładów 
inwestycyjnych) i 10% wkład 
własny. 
Dotacja wypłacana jest w 
ciągu 2 miesięcy od daty 
rozliczenia zadania i 
potwierdzenia uzyskania 
efektu ekologicznego. 

Warunki 
udzielenia 
pożyczki  

Pożyczka do 100% wartości 
przedsięwzięcia, na okres nie 
dłuższy niż 180 miesięcy (15 
lat) od daty pierwszej 
planowanej wypłaty transzy 
pożyczki, do daty planowanej 
spłaty ostatniej raty 
kapitałowej; 
Oprocentowanie zmienne 
WIBOR 12M (w Katowicach - 

3M) + 70 pkt bazowych i nie 
mniej niż 2% rocznie, przy 
czym ustalenie wysokości 
oprocentowania następuje w 
cyklu rocznym; 
Okres karencji: nie dłuższa niż 
do 12 miesięcy od 
zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia. Karencja w 

Nie dotyczy Nie dotyczy 

Warunki ogólne komercyjne 
na zasadach zdefiniowanych 
przez banki kredytujące.  
W przypadku spełnienia 
warunków do wypłaty premii 
termomodernizacyjnej, BGK 
przekazuje premię na 
rachunek wskazany przez 
bank kredytujący, który zalicza 
ją na spłatę wykorzystanego 
przez inwestora kredytu. 

Osoby fizyczne – nie dotyczy. 

Gminy - o wysokości 
umorzenia pożyczki dla gminy 
decyduje data złożenia 
wniosku o umorzenie (dla 
każdego roku wfośigw ustala 
wysokość umorzenia), który to 
wniosek można złożyć dopiero 
po spłacie połowy pożyczki. 
Okres spłaty pożyczki wynosi 
od 4 do 12 lat. Umorzenie jest 
możliwe tylko pod warunkiem, 
że gmina przeznaczy kwotę 
umorzenia na kolejne 
działania ekologiczne 

Kredyt do 75 % nakładów 
inwestycyjnych brutto, jednak 
nie więcej niż 300 000 zł. 
Prowizja przygotowawcza 
banku – do 2,5 % od kwoty 
kredytu przyznanego 
Kredytobiorcy ze środków 
WFOŚiGW. 
Oprocentowanie kredytu: 
- dla okresu kredytowania do 6 
lat - WIBOR 3M +4,0% 
- dla okresu kredytowania 
powyżej 6 lat - WIBOR 3M 
+4,5% 
Maksymalny okres 
finansowania - do 10 lat, w 
tym okres karencji w spłacie 
nie dłuższy niż 12 miesięcy 
od daty zakończenia zadania.  

 
18 Odliczeniu nie podlegają wydatki w części, w jakiej zostały: 1) sfinansowane (dofinansowane) ze środków NFOŚiGW lub wfośigw lub zwrócone podatnikowi w jakiejkolwiek 
formie; 2) zaliczone do kosztów uzyskania przychodów, odliczone od przychodu na podstawie ustawy o ryczałcie lub uwzględnione przez podatnika w związku z korzystaniem z 
ulg podatkowych w rozumieniu Ordynacji podatkowej. 
19 Do 2018 r. dofinasowanie udzielane było w formie dotacji (ok. 20%) i pożyczki umarzalnej (lepsze warunki finansowe dla gmin) 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

spłacie pożyczki wlicza się w 
okres spłaty pożyczki. 
Ostatnia rata spłaty może 
najpóźniej przypadać w roku, 
w którym pożyczkobiorca 
kończy 75 lat (np. jeżeli w dniu 
składania wniosku 
Pożyczkobiorca ma 70 lat, 
maksymalny okres spłaty 
wynosi 5 lat).   

Czynniki 
wpływające na 
wysokość 
udzielonego 
wsparcia 

Średni miesięczny dochód na 
osobę w gospodarstwie 
domowym za wskazany rok 
poprzedzający datę złożenia 
wniosku; dodatkowo dla 
wnioskodawców, którzy mogą 
skorzystać z ulgi 
termomodernizacyjnej, a 
średni miesięczny dochód 
przekracza 1600 zł/osobę - 
osiągnięty roczny dochód 
stanowiący podstawę do 
opodatkowania. 

Decyzja gminy odnośnie 
poziomu i formy (np. praca na 
rzecz gminy) wkładu własnego 
mieszkańca - max 10% 
wartości przedsięwzięcia. 
Dla gminy – liczba 
mieszkańców (gminy do 100 
000 mieszkańców uzyskują 
wsparcie 70%, większe miasta 
– niższy poziom wsparcia). 

Wysokość dochodów (realna 
możliwość odliczenia kwoty 
wydatkowanej na 
przedsięwzięcie od podstawy 
opodatkowania) oraz stawka 
procentowa podatku 
dochodowego (odliczenia 
dokonuje się od podstawy 
opodatkowania). 

Wysokość zaciągniętego 
kredytu na realizację 
przedsięwzięcia (premia 
wyznaczana jest jako 20% 
kwoty kredytu) oraz poziom 
docelowych oszczędności 
kosztów energii (premia nie 
może przekraczać 
dwukrotności przewidywanych 
rocznych oszczędności 
kosztów energii, ustalonych na 
podstawie audytu 
energetycznego) 

Dla mieszkańców - decyzja 
gminy o wysokości 
dofinansowania; 
Dla gminy - wysokość 
umorzenia pożyczki przez 
WFOŚiGW zależna od terminu 
umorzenia. 

 
Wysokość zaciągniętego 
kredytu na realizację 
przedsięwzięcia (dotacja 
wyznaczana jest jako 20% 
kwoty kredytu). 

Warunki 
finansowe 
wykluczające 
dostęp do 
wsparcia 

Wkład własny (poziom 
uzależniony od wysokości 
dochodów) lub konieczność 
wzięcia pożyczki do 100% 
wysokości kosztów inwestycji. 
W przypadku pożyczki 
konieczność spełnienia 
warunków udzielania pożyczki 
(badanie zdolności 
kredytowej).  

Dla mieszkańca - ewentualny 
wkład własny w wysokości do 
10% (w zależności od decyzji 
gminy) 

Z możliwości odliczenia mogą 
skorzystać tylko podatnicy 
opodatkowujący swoje 
dochody według skali 
podatkowej lub według 
jednolitej 19% stawki podatku 
oraz opłacający 
ryczałt od przychodów 
ewidencjonowanych.  

Przysługuje tylko inwestorom 
korzystającym z kredytu. Nie 
mogą z niej korzystać 
inwestorzy realizujący 
przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne 
wyłącznie z własnych 
środków. Konieczność 
posiadania zdolności 
kredytowej i zabezpieczenia 
kredytu.  

Wkład własny na poziomie 20-
40%. 
Brak zidentyfikowanych 
ograniczeń systemowych, 
jednak poszczególne gminy 
mogą ustanowić warunki i 
kryteria dodatkowe. 

Przysługuje tylko inwestorom 
korzystającym z kredytu. Nie 
mogą z niej korzystać 
inwestorzy realizujący 
przedsięwzięcie 
termomodernizacyjne 
wyłącznie z własnych 
środków. Konieczność 
posiadania zdolności 
kredytowej i zabezpieczenia 
kredytu. 
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WFOŚIGW KATOWICE - 
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PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

Warunki 
finansowe 
ograniczające 
dostęp do 
wsparcia 

Forma wsparcia - refundacja, 
ogranicza możliwość 
skorzystania przez osoby 
uboższe, niemające 
możliwości prefinansowania 
przedsięwzięcia. Nierzadko 
mieszkańcy muszą zaciągnąć 
kredyt komercyjny na 
prefinansowanie inwestycji.  
Ograniczone są też 
możliwości skorzystania z 
pożyczek dla osób starszych - 
ostatnia rata spłaty może 
najpóźniej przypadać w roku, 
w którym pożyczkobiorca 
kończy 75 lat (np. jeżeli w dniu 
składania wniosku 
pożyczkobiorca ma 70 lat, 
maksymalny okres spłaty 
wynosi 5 lat). 

 

Limit ulgi dotyczy podatnika, a 
nie budynku - właściciel wielu 
budynków może maksymalnie 
odliczyć 53 tys. zł za wszystkie 
budynki. 
Sama konstrukcja ulgi 
(odliczenie od podstawy 
opodatkowania) powoduje, że 
nie jest ona instrumentem 
atrakcyjnym dla uboższych 
podatników, ponieważ 
możliwa do odliczenia kwota 
ograniczona jest wysokością 
dochodu/przychodu. 
Forma refundacji – zwrotu 
części zapłaconego podatku 
powoduje konieczność 
wyłożenia własnych środków. 

 

Wkład własny mieszkańca na 
poziomie 20-40% (jednak od 
2019 r. możliwość łączenia z 
Czystym powietrzem - a więc 
łączna możliwość uzyskania 
nawet 100% dotacji z 2 
różnych źródeł) 

Wymogi odnośnie 
zabezpieczeń kwoty powyżej 
15 tys. zł (np. weksel, 
hipoteka, poręczenie, cesja 
ubezpieczenia, przelew z 
lokaty itp.) powodują częste 
rezygnacje lub zmniejszanie 
wnioskowanej kwoty kredytu. 

WARUNKI UZYSKANIA WSPARCIA (ZAŁOŻENIA PROGRAMU I KRYTERIA DOSTĘPU) 

Odbiorcy 
(kryteria 
dostępu) 

Osoby fizyczne: 
- posiadające prawo własności 
lub będące współwłaścicielami 
jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego; w przypadku, 
gdy jednorodzinny budynek 
mieszkalny jest we 
współwłasności kilku osób 
dofinansowanie przysługuje 
współwłaścicielowi, pod 
warunkiem wyrażenia zgody 
przez pozostałych 
współwłaścicieli tego budynku. 
- które uzyskały zgodę na 
rozpoczęcie budowy 
jednorodzinnego budynku 
mieszkalnego i nie został 
jeszcze przekazany lub 
zgłoszony do użytkowania. 

Osoby fizyczne: właściciele/ 
współwłaściciele albo 
posiadacze/współposiadacze 
samoistni całości lub części 
budynku mieszkalnego 
jednorodzinnego, faktycznie 
zamieszkujący w budynku, 
którzy wyrażą zgodę na 
udostepnienie budynku oraz 
oświadczenie w formie aktu 
notarialnego o poddaniu się 
egzekucji w przypadku 
powstania obowiązku zwrotu 
kosztów przedsięwzięcia 
niskoemisyjnego (nawet 100% 
w przypadku niewywiązania 
się z porozumienia). 
Kryteria dochodowe i 
majątkowe: 
- w okresie 3 miesięcy 
poprzedzających miesiąc 

.   
 
Podatnicy będący 
właścicielem lub 
współwłaścicielem budynku 
mieszkalnego 
jednorodzinnego: 
- opodatkowujący swoje 
dochody według skali 
podatkowej lub według 
jednolitej 19% stawki podatku 
- opłacający ryczałt od 
przychodów 
ewidencjonowanych.   

M.in. osoby fizyczne, w tym 
właściciele domów 
jednorodzinnych 

Osoby fizyczne- mieszkańcy 
gminy, właściciele budynków 
mieszkalnych (zazwyczaj 
jednorodzinnych) 

Osoby fizyczne oraz 
wspólnoty mieszkaniowe, 
posiadające tytuł prawny do 
nieruchomości.  



 

 

22 

 

 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
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zawarcia umowy, średni 
miesięczny dochód na 
jednego członka 
gospodarstwa domowego nie 
przekracza 175% kwoty 
najniższej emerytury w 
gospodarstwie 
jednoosobowym i 125% tej 
kwoty w gospodarstwie 
wieloosobowym; 
- odbiorca wsparcia posiada 
środki własne oraz zasoby 
majątkowe, nieprzekraczające 
ośmiokrotności kwoty 53 tys. 
zł, z uwzględnieniem wartości 
budynku; 
Gmina może ustalić 
dodatkowe kryteria finansowe i 
społeczne w regulaminach 
udzielania wsparcia. 

Nieruchomości 
(kryteria 
dostępu) 

Jednorodzinne budynki 
mieszkalne (w tym budynki w 
zabudowie bliźniaczej) – 
istniejące oraz nowo 
budowane (nowo budowane -
tylko do końca 2019 r.; 
wsparcie w nowo budowanych 
obejmuje wyłącznie zakup i 
instalację źródła ciepła lub 
OZE) 

Jednorodzinne budynki 
mieszkalne, w których istnieją 
urządzenia lub systemy 
grzewcze niespełniające 
standardów niskoemisyjnych, 
należące i zamieszkiwane 
przez osoby ubogie 
(spełniające opisane 
wcześniej kryteria dochodowe 
i majątkowe). 

 
Jednorodzinne budynki 
mieszkalne (w tym budynki w 
zabudowie bliźniaczej), 
dopuszcza się wydzielenie nie 
więcej niż dwóch lokali 
mieszkalnych albo jednego 
lokalu mieszkalnego i lokalu 
użytkowego o powierzchni 
całkowitej nieprzekraczającej 
30% powierzchni całkowitej 
budynku.   

M.in. budynki mieszkalne i 
budynki zbiorowego 
zamieszkania (a także: 
budynki stanowiące własność 
jednostek samorządu 
terytorialnego służące do 
wykonywania przez nie zadań 
publicznych, lokalne sieci 
ciepłownicze oraz zasilające je 
lokalne źródła ciepła) 

Budynki mieszkalne prywatne 
(w zależności od decyzji gminy 
-zazwyczaj jednorodzinne, 
lecz mogą być to także 
budynki wielorodzinne) 

Budynki mieszkalne jedno i 
wielorodzinne. 
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Warunki 
uzyskania 
wsparcia 
wykluczające 
dostęp do 
wsparcia 

Wyłącznie budynki 
jednorodzinne (wielorodzinne 
wykluczone).   
Wymóg posiadania prawa 
własności /współwłasności 
nieruchomości. 
Brak możliwości 
sfinansowania kotłów na 
paliwo stałe w przypadku 
dostępności sieci 
ciepłowniczej i gazowej. Brak 
możliwości dofinansowania 
inwestycji rozpoczętych przed 
terminem złożenia wniosku o 
dofinansowanie. 

  
W odniesieniu do gminy - 
wymóg obowiązywania na 
terenie gminy uchwały 
antysmogowej. 
W odniesieniu do osoby 
fizycznej – niespełnienie 
kryteriów dochodowo-
majątkowych, brak zgody na 
poddanie się egzekucji w 
zakresie zwrotu kosztów oraz 
brak prawa 
własności/współwłasności. 
Budynki wielorodzinne.  

Wymóg posiadania prawa 
własności /współwłasności 
nieruchomości. 
Inna niż PIT forma rozliczenia 
podatkowego. 
Budynki będące 
w budowie (odliczenie dotyczy 
budynków już 
wybudowanych). 
Budynki wielorodzinne. 

Nie jest możliwa sama 
wymiana źródła ciepła bez 
przynajmniej częściowej 
termomodernizacji. Ze 
względu na wymagane w 
efekcie realizacji 
przedsięwzięcia poziomy  
zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię (w zależności od 
typu budynku i przedsięwzięci) 
Warunki finansowe (opisane 
wcześniej). 
Konieczność przedstawienia 
audytu energetycznego 
(konieczność sfinansowania 
go przed uzyskaniem 
wsparcia, koszt nie jest 
kwalifikowalny).  

Wykluczeni z możliwości 
uzyskania wsparcia są 
mieszkańcy gmin, które nie 
realizują PONE - w latach 
2017-2019 PONE przy 
wsparciu WFOŚiGW 
realizowało od 29% do 44% 
gmin województwa śląskiego 
rocznie20, dodatkowo część 
gmin finansuje PONE ze 
środków własnych (łącznie ok. 
60% gmin w województwie 
realizuje PONE). 
Ewentualne dodatkowe 
wykluczenia zależne od 
zapisów gminnego PONE (np. 
większość gmin obejmuje 
wsparciem wyłącznie budynki 
jednorodzinne).   

Warunki finansowe (opisane 
wcześniej). 
W przypadku, gdy dom 
jednorodzinny, lokal w 
budynku wielorodzinnym jest 
we współwłasności kilku osób, 
kredyt przysługuje tylko 
jednemu współwłaścicielowi, 
pod warunkiem wyrażenia 
zgody na wystąpienie z 
wnioskiem o dofinansowanie 
oraz na realizację inwestycji 
objętej wnioskiem przez 
pozostałych współwłaścicieli.   

 
20 W latach 2017-2018 funkcjonował dodatkowo program WFOŚiGW w Katowicach – „Smog Stop”, w którym oferowano wsparcie dla wnioskodawców indywidualnych – właścicieli 
domów jednorodzinnych, zamieszkujących gminy, które nie realizują PONE. W programie można było uzyskać dotację w wysokości 25% wartości źródła ciepła oraz 15% kosztów 
docieplenia budynku. Łączna liczba beneficjentów programu wyniosła blisko 5 tys. osób, w tym ok. 75% umów dotyczyło wyłącznie wymiany źródła ciepła, a ok. 25% także 
termomodernizacji budynku. Program został zakończony w 2018 r. ze względu na wejście w życie programu Czyste Powietrze.  
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

Warunki 
uzyskania 
wsparcia 
ograniczające 
dostęp do 
wsparcia 

Skomplikowany w proces 
wnioskowania, konieczność 
przygotowania rozległej 
dokumentacji na etapie 
wnioskowania i rozliczania 
przedsięwzięcia, potrzeba 
posiadania wiedzy technicznej 
i zdolności organizacyjnych do 
samodzielnego 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia.  

Dla gmin: wymóg 
potwierdzenia i 
udokumentowania złej jakości 
powietrza na terenie gminy 
(np. wynikami pomiarów 
GIOŚ/WIOŚ lub obecnością 
na liście WHO najbardziej 
zanieczyszczonych miast UE).  
Porozumienie zawarte przez 
MPiT z gminą musi 
obejmować od 2 do 12% 
budynków jednorodzinnych w 
gminie (dla gmin poniżej 100 
tys. mieszkańców), a wymiana 
lub likwidacja urządzeń lub 
systemów grzewczych lub 
systemów podgrzewających 
wodę, musi nastąpić w nie 
mniej niż 80% budynków 
mieszkalnych jednorodzinnych 
objętych porozumieniem. 
Zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło 
grzewcze liczone łącznie dla 
wszystkich przedsięwzięć 
niskoemisyjnych objętych 
porozumieniem musi wynieść 
nie mniej niż 50% energii 
finalnej. 

Warunki finansowe (opisane 
wcześniej), potrzeba 
posiadania wiedzy technicznej 
i zdolności organizacyjnych do 
samodzielnego 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia. 

Warunki finansowe (opisane 
wcześniej), potrzeba 
posiadania wiedzy technicznej 
i zdolności organizacyjnych do 
samodzielnego 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia. 

Zależne od zapisów gminnego 
PONE - niektóre gminy 
uzależniają wsparcie od 
wielkości efektu ekologicznego 
(tj. rankingują wnioskodawców 
wg wielkości efektu 
ekologicznego) 

Krótki okres realizacji zadania 
- do 12 miesięcy od daty 
postawienia kredytu do 
dyspozycji kredytobiorcy, 
liczonych od dnia podpisania 
Umowy kredytu.  
Potrzeba posiadania wiedzy 
technicznej i zdolności 
organizacyjnych do 
samodzielnego 
przeprowadzenia 
przedsięwzięcia. Potrzeba 
zabezpieczenia kredytu 
powyżej 15 tys. zł (bariera dla 
części wnioskodawców).  

POZIOM ZAINTERESOWANIA POTENCJALNYCH ODBIORCÓW 

Liczba osób lub 
obiektów, które 
ubiegają się o 
wsparcie 

W skali kraju: na koniec 
września 2019 r. (rok od 
uruchomienia programu) 
złożono 84 076 wniosków, z 
czego 88% dotyczyło wymiany 
lub montażu21 źródła ciepła. 

Od lutego 2019 do końca 
września 2019 r. wpłynęło do 
MPiT 5 wniosków od gmin (w 
tym 4 z woj. małopolskiego 
oraz 1 z woj. śląskiego) 

Brak danych - ulga obowiązuje 
od 1 stycznia 2019 

W skali kraju: w latach 1999-
2018 - 2,5 tys. osób fizycznych 
wnioskowało do FTiR (6% 
ogółu wnioskodawców do 
FTiR). Ze wsparcia korzystają 
głównie wspólnoty (58%) 

Śląsk:  
W 2017 – złożono wnioski dla 
48 programów (=gmin),  
w 2018 – 73 programy,  
w 2019 do końca sierpnia - 44 
programy.22   

Brak dostępnych danych 

 
21 Do końca 2019 r. możliwe jest w Programie Czyste powietrze uzyskanie dofinasowania dla montażu źródła ciepła w budynkach nowo budowanych (w tym przypadku nie 
zachodzi wymiana starego źródła ciepła) 
22 Dodatkowo część gmin, szczególnie miejskich, oferuje dofinansowanie do wymiany kotłów w środków własnych. W przeprowadzonej ankiecie CAWI 67% gmin zadeklarowało 
realizację gminnego programu wymiany kotłów, co potwierdza też przeprowadzona w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante zastosowania instrumentów 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

W woj. śląskim: 10 250 
wniosków (najwięcej w skali 
kraju), w tym 6500 obejmuje 
wymianę starego źródła ciepła 
oraz 2200 –wniosków - 
montaż źródła ciepła w nowo 
budowanym budynku.  

spółdzielnie (32%), mało jst 
(3%). 
W województwie śląskim w 
latach 205-2018 jedynie 2 
osoby fizyczne uzyskały 
premię termomodernizacyjną.  

Liczba osób lub 
obiektów, które 
uzyskały 
wsparcie lub 
oczekują na 
wsparcie 
(ogółem, w 
poszczególnych 
latach) 

W skali kraju 49 781 decyzji i 
37 790 umów. 
W województwie śląskim – 
5 913 decyzji oraz 330 umów. 

Zawarte 3 porozumienia 
(gminy: Skawina i Sucha 
Beskidzka – woj. małopolskie 
oraz Pszczyna- woj. śląskie) 

j.w. 

W latach 1999-2018 w skali 
kraju premie uzyskały głównie 
budynki wielorodzinne 
(spółdzielnie i wspólnoty 
mieszkaniowe - 95% 
wspartych budynków, 43,2 tys. 
budynków), 3% budynki 
użyteczności publicznej (1,3 
tys.) oraz zaledwie 2% 
budynki jednorodzinne (774 
szt.). 
W woj. śląskim w latach 2015-
2018 premie przyznano dla 2 
budynków jednorodzinnych 
(łączna kwota premii 29 tys. zł) 
oraz 2144 budynków 
wielorodzinnych. (łączna 

kwota premii 120 mln zł) 

J.w. (zasadniczo wszyscy 
wnioskodawcy uzyskują 
dofinansowanie) 

Do końca września 2019 r. 
podpisano 248 umów, w tym 
247 z osobami fizycznymi i 1 
ze wspólnotą mieszkaniową.  
2017 r. – 0 umów 
2018 r. – 75 umów 
2019 – 173 umowy (do końca 
2019 r. ma zostać 
podpisanych jeszcze 17 
umów, a więc łącznie będzie 
ich 180). 

Ocena poziomu 
zainteresowania 
w stosunku do 
potrzeb lub 
założeń 
programu 

Początkowe (po kampanii 
promocyjnej na jesieni i 2018 
r.) zainteresowanie duże, 
jednak ostatecznie niewiele 
osób składa wnioski 
(rezygnacja po zapoznaniu się 
z wymogami i możliwym do 
uzyskania poziomem dotacji). 
Przy założeniu wsparcia ok. 3 
mln budynków przez 10 lat, 
rocznie powinno wpływać ok. 
300 tys. wniosków, a w skali 
kraju w pierwszym roku 
wpłynęło 27% tej liczby. 
Obserwowane trudności w 

Gminy wykazują 
zainteresowanie programem, 
jednak proces przygotowania 
wniosku jest długotrwały oraz 
praco- i kosztochłonny, ze 
względu na wymogi dot. 
inwentaryzacji zasobów 
mieszkaniowych i 
opracowania Gminnego 
programu niskoemisyjnego 
(GPN). Na etapie przygotowań 
następuje także weryfikacja 
możliwości spełnienia 
kryteriów dostępu do 
programu, w tym objęcia nim 

Brak danych - ulga obowiązuje 
od 1 stycznia 2019 

Wysokie zainteresowanie 
spółdzielni i wspólnot, niskie 
zainteresowanie osób 
fizycznych Bardzo niski udział 
budynków jednorodzinnych.  

Zgodny z oczekiwaniami.  
W 2019 r. nieco mniejsze 
zainteresowanie gmin niż we 
wcześniejszych latach ze 
względu na zmianę formy (bez 
dotacji -sama pożyczka 
częściowo umarzalna, bez 
komponentu dotacji). Drugą 
przyczyną zmniejszonego 
zainteresowania może być 
wejście w życie programu 
Czyste Powietrze. 

Zainteresowanie odpowiednie 
do puli dostępnych środków, 
rosnąca popularność 
instrumentu w 2019 r., jednak 
w dużej liczbie 
zainteresowanie wyłącznie 
komponentem PV.  Finalnie 
osób podpisujących umowy 
mniej niż samych 
zainteresowanych, ze względu 
na trudne do spełnienia 
wymogi odnośnie 
zabezpieczeń kwoty powyżej 
15 tys. zł. Wnioskodawcami są 
głównie mieszkańcy kamienic 

 
finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 6e RPO WSL 2014-2020” (Imapp Consulting, sierpień 2019) szczegółowa analiza dokumentacji, która wykazała 62% udział 
gmin wdrażających lokalne programy wymiany kotłów. 
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 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

dystrybucji - przeciążenie 
wfośigw (pomimo, że liczba 
wniosków znacznie mniejsza 
niż zakładana). Od lipca 2019 
r. wprowadzono możliwość 
przyjmowania i wstępnej 
weryfikacji wniosków przez 
gminy, które zawrą stosowne 
porozumienie z wfośigw (w 
woj. śląskim aktualnie 21 
gmin), co jak się oczekuje 
powinno przełożyć się na 
zwiększenie liczby składanych 
wniosków. 

min. 2% budynków 
jednorodzinnych w gminie. 
Brak dokładnych danych nt. 
zainteresowania mieszkańców 
– odbiorców końcowych 
udziałem w programie, 
natomiast docierają sygnały 
nt. problemów ze zgodą na 
podanie się egzekucji w 
przypadku niedotrzymania 
zapisów u mowy między 
mieszkańcem a gminą na 
okres trwałości (10 lat) oraz 
sygnały, że aby zrekrutować 
mieszańców potrzebna jest ich 
wcześniejsza identyfikacja, 
bezpośrednie dotarcie i 
kontakt osobisty (same 
działania informacyjne nie są 
wystarczające). W niektórych 
gminach zbyt mało osób 
spełnia wszystkie kryteria.  

wielorodzinnych, którzy nie 
mogą ubiegać się o wsparcie 
w programie Czyste Powietrze 
lub PONE (większość PONE 
obejmuje wyłącznie budynki 
jednorodzinne).  

Skala finansowa 
efektów 
(zakontraktowan
e lub wypłacone 
środki) 

W skali kraju: na koniec 
września 2019 r. (rok od 

uruchomienia programu) 
złożono 84 076 wniosków na 
kwotę 1 899 mln zł, w tym 1 
489 mln zł dotacja (78,5%) i 
409 mln zł pożyczka (21,5%). 
W woj. śląskim: 10 250 
wniosków (najwięcej w skali 
kraju), na kwotę 199 mln, w 
tym 152 mln zł dotacja 
(76,4%) i 47 mln zł pożyczka 
(23,6%). Z 10 250 złożonych 
wniosków tylko 1 550 
wniosków zawiera komponent 
pożyczki, reszta to same 
dotacje (8,5 tys. wniosków). 
Na 47 mln zł wnioskowanej 
kwoty pożyczek, 25 mln 
przypada w grupie 
wnioskodawców powyżej 1600 

Skawina – wartość 
porozumienia z MPiT – 11 mln 
zł. 
Sucha Beskidzka – wartość 
porozumienia z MPiT – 2,6 
mln zł 
Pszczyna – wartkość 
porozumienia z MPiT – 15 mln 
zł  

Bak danych - ulga obowiązuje 
od 1 stycznia 2019. 

Liczba premii wypłaconych 
osobom fizycznym w skali 
całego kraju w okresie 1999-
2018 wynosi zaledwie 2,5 tys., 
liczba wspartych domów 
jednorodzinnych – 774 szt. 
W woj. śląskim w latach 2015-
2018: kwota premii dla domów 
jednorodzinnych – 29 tys. zł 
oraz dla budynków 
wielorodzinnych – 120 mln zł. 

2017 r.: pożyczki 31 mln zł, 
dotacje 6,7 mln zł 
2018 r.: pożyczki 40 mln zł, 
dotacje 12,7 mln zł  
2019 r.: pożyczki 35 mln zł, 
dotacje 3,7 mln zł 
Średnia dla lat 2017-2019 - 43 
mln zł rocznie.   

W latach 2017-2019: w 
wartość podpisanych umów 
wyniosła 6,7 mln zł, w tym 
kredyty 5,6 mln zł i dotacje w 
1,1. Kwota na umowach, które 
są planowane do zawarcia do 
końca 2019 r. wynosi 0,43 mln 
zł. Sumaryczna kwota umów 
zbliżona będzie do całkowitej 
alokacji na linię kredytu z 
dotacją na lata 2017-2019.  
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zł/osobę/miesiąc, a więc 
najbogatszych. 

Skala rzeczowa 
efektów 
(zakontraktowan
e, osiągnięte) 

 
Nie udało się uzyskać danych 
nt. liczby kotłów w umowach 
oraz liczby już zrealizowanych 
wymian kotłów. We wnioskach 
złożonych do końca września 
2019 r.: w skali kraju łącznie 
ok. 74 tys. źródeł do wymiany 
lub montażu w nowych 
budynkach; w woj. śląskim: 
6500 źródeł do wymiany i 
2200 do montażu w nowych 
budynkach.   

Wg zawartych porozumień z 
MPiT: 
Skawina -300 domów 
jednorodzinnych; Sucha 
Beskidzka – 50 domów 
jednorodzinnych, Pszczyna – 
286 domów jednorodzinnych 
Projekty w początkowej fazie 
realizacji, brak efektów już 
osiągniętych.   
    

Nie przewiduje się zbierania 
informacji o efektach 
rzeczowych i ekologicznych.  

Publikowane dane obejmują 
wyłącznie liczbę budynków, 
liczbę i kwotę przyznanych 
premii (w podziale na typy 
premii) oraz oszczędności 
kosztów energii.   

Liczba kotłów wymienionych:  
2017 r. - 4800 kotłów,  
2018 r. - 7800 kotłów, 
2019 r (do końca sierpnia) – 
5500 kotłów 

Dotychczas osiągnięte efekty 
obejmują montaż 46 kotłów, w 
tym 20 na gaz oraz 26 na 
węgiel lub biomasę (a także 
docieplenia przegród, 
wymiany okien, montaż 
instalacji mechanicznych z 
odzyskiem ciepła, pompy 
ciepła i instalacje solarne). 

Ocena poziomu 
realizacji 
efektów 
finansowych i 
rzeczowych w 
stosunku do 
potrzeb lub 
założeń 
programu 

Zbyt niskie dotychczasowe 
tempo dystrybucji środków. 
Cel krajowy - wymiana ok 3 
mln starych źródeł, po roku od 
uruchomienia programu 
wnioskowana liczba źródeł 
odpowiada 2% celu.  
Brak wyznaczonych celów dla 
Śląska, jednak z diagnozy IBS 
wynika, że potrzebna jest 
wymiana ok. 470 tys. źródeł w 
domach jednorodzinnych23, a 
w dotychczas złożonych 
wnioskach ok. 6500 obejmuje 
wymianę istniejącego źródła 
ciepła, tj. ok. 1,3% celu.  

Jak dotąd niewielkie - wstępna 
faza realizacji programu (nie 
rozpoczął się etap realizacji 
przedsięwzięć).  

j.w. 
Brak możliwości oceny 
realizacji założeń programu 
(brak celów wskaźnikowych).  

Brak wyznaczonych celów 
wskaźnikowych, natomiast w 
odniesieniu do całkowitych 
potrzeb wymiany kotłów w 
województwie śląskim - ok. 
560 tys. źródeł na paliwa stałe 
w budynkach mieszkalnych 
różnego typu (wg 
uzasadnienia do Uchwały 
antysmogowej) zrealizowane 
w latach 2017-2019 wymiany 
źródeł odpowiadają ok. 3% 
całości potrzeb.  
Wkład programu jest jednak 
znaczący w skali rzeczywiście 
zrealizowanych działań: wg 
ostatniego dostępnego 
sprawozdania z realizacji 
POP, w 2017 r. wymieniono 
11 220 kotłów, co oznacza 
wkład PONE na poziomie 43% 
łącznej liczby kotłów 
wymienionych w tym roku w 
województwie. 

Brak wyznaczonych celów 
wskaźnikowych.  

 
23 Lewandowski P., Sałach K., Ziółkowska K., 2018. Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania modernizacyjne w budynkach jednorodzinnych w Małopolsce i na 

Śląsku, IEŚ, 2018. Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2017, Kraków 
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SYSTEM MONITORINGU 

Jak odbywa się 
monitoring 
efektów 
udzielonego 
wsparcia 

Bardzo precyzyjny monitoring 
efektów rzeczowych (m.in. 
typy kotłów, metry przegród 
itd.) i ekologicznych 
(wprowadzono uproszczenia, 
tj. przeliczniki dot. redukcji 
emisji, uśrednione na dany typ 
inwestycji). Efekty są 
ewidencjonowanie na bieżąco, 
system umożliwia 
wygenerowanie różnych 
zestawień. 

W programie określono 
jedynie wymogi ramowe:  
80% inwestycji będących 
przedmiotem porozumienia w 
danej gminie musi obejmować 
wymianę kotłów oraz musi 
nastąpić zmniejszenie 
zapotrzebowania na ciepło 
grzewcze łącznie dla 
wszystkich przedsięwzięć na 
poziomie min. 50%. Gmina na 
swoim poziomie może ustalić 
bardziej szczegółowy poziom 
zbierania danych nt. efektów. 
Szczegółowy monitoring 
możliwy na podstawie danych 
z audytu energetycznego, 
który jest wymagany przy 
realizacji przedsięwzięcia. 

Brak monitoringu efektów – 
wyłącznie ewidencja liczby 
osób korzystających z ulgi 
oraz kwoty odliczeń 

FTiR prowadzi monitoring 
liczby i kwoty wypłaconych 
premii, w podziale na typ 
beneficjenta i budynku, a 
także dane nt. kwoty 
oszczędności kosztów oraz 
zmniejszenia zapotrzebowania 
na energię pierwotną (na 
podstawie audytów).   

Gmina zbiera dane nt. liczby 
wymienionych kotłów i 
osiągniętych efektów 
ekologicznych i przekazuje je 
do WFOŚiGW. Efekty 
ekologiczne są obliczane wg 
metodologii wyznaczonej 
przez WFOŚiGW, podlegają 
ewidencjonowaniu i są 
wpisane do każdej umowy 
zawieranej przez wfośigw z 
gminami). 

W przypadku przedsięwzięcia 
obejmującego docieplenie 
budynku wymagane jest 
przedstawienie opracowania 
określającego 
zapotrzebowanie energii 
cieplnej dla stanu przed 
i po modernizacji oraz 
zawierające uzasadnienie 
przyjętej grubości docieplenia. 
Za efekt rzeczowy uznaje się 
zakup i montaż urządzeń 
wymienionych w 
harmonogramie 
rzeczowo – finansowym. Za 
efekt ekologiczny uznaje się 
efekt rzeczowy.  

Jak prowadzona 
jest kontrola 
efektów 
udzielonego 
wsparcia 

Kontrola dokumentacji 
(wymagania/certyfikaty po 
inwestycji) oraz kontrola 
wykonania przedsięwzięcia na 
miejscu przed wypłatą 
środków.  

Kontrola wykonania na 
miejscu + kontrola trwałości 
każdego roku przez 10 lat. 
Kontrola obejmuje sposób 
eksploatacji i stan 
urządzeń/środków trwałych.  

Kontrola skarbowa 
dokumentacji na etapie 
rozliczania PIT (faktury 
dokumentujące poniesione 
wydatki).  

Wypłata premii odbywa się na 

postawie stwierdzenia 
wykonania przedsięwzięcia 
zgodnie z projektem 
budowlanym sporządzonym 
według pozytywnie 
zweryfikowanego audytu 
energetycznego. 

Wymóg programowy – 
protokół odbioru zadania i 
przekazania do użytkowania 

sporządzony na miejscu w 
obecności mieszkańca, 
wykonawcy i przedstawiciela 
gminy, wraz ze stosowną 
dokumentacją, w tym 
zaświadczeniami lub 
certyfikatami dla kasy kotła 
czy spełnienia wymogów 
przez jednostki OZE 

Potwierdzeniem efektu 
rzeczowego i ekologicznego 
jest dostarczenie protokołu 
odbioru i certyfikatów (np. dot. 
potwierdzenia klasy źródła 
ciepła) w terminie do 30 dni od 
daty zakończenia zadania.  

Czy system 
monitoringu 
efektów jest 
wystarczający z 
punktu widzenia 
pozyskania 
informacji o 
osiągniętych 
efektach oraz 
postępach w 
realizacji 

Tak Tak 
Nie – systemowo zbierane są 
jedynie informacje nt. liczby i 
kwoty ulgi.  

Częściowo. Systemowo 
monitorowane są głównie 
efekty rzeczowe (liczby i kwoty 
wypłaconych premii, w 
podziale na typ beneficjenta i 
budynku, a także dane nt. 
kwoty oszczędności kosztów 
oraz zmniejszenia 
zapotrzebowania na energię 
pierwotną (na podstawie 
audytów). Brak danych nt. 

Tak Tak  
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

założeń 
programu? 

liczby 
wymienionych/zlikwidowanych 
źródeł ciepłą czy osiągniętych 
efektów w postaci redukcji 
emisji.   

Czy system 
kontroli efektów 
zapewnia 
uzyskanie 
trwałych efektów 
zgodnych z 
założeniami 
(faktycznie 
przyczyniających się 
do ograniczenia 
zanieczyszczeń na 
oczekiwanym 
poziomie)? 
 
 
  

Tak  Tak 

Częściowo – poprzez 
zdefiniowanie katalogu 
wydatków uprawniających do 
ulgi termomodernizacyjnej (w 
Rozporządzeniu Ministra 
Inwestycji i Rozwoju z dnia 21 
grudnia 2018 r. w sprawie 
określenia wykazu rodzajów 
materiałów budowlanych, 
urządzeń i usług związanych z 
realizacją przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych (Dz. 
U. poz. 2489) 

Tak  Tak  Tak 

DZIAŁANIA INFORMACYJNE I WSPOMAGAJĄCE (PROWADZONE W RAMACH PROGRAMU LUB BEZPOŚREDNIO POWIĄZANE) 

Działania 
informacyjne 
(sposób 
promocji, 
popularyzacji 
programu) 

Kampania informacyjna na 
jesień 2018 r. (w momencie 

uruchomienia programu) – 
spotkania w każdej gminie 
prowadzone przez doradców 
energetycznych z WFOŚiGW. 
Kampania medialna. Aktualnie 
– informacje na stronach 
internetowych NFOŚiGW i 
wfośigw, rozpowszechnianie 
informacji przez gminy.  

Spotkania w MPiT dla gmin z 
list WHO. 

Informacje prasowe, 
informowanie przez doradców 
energetycznych wfośigw, 
informowanie przy okazji 
wnioskowania do programu 
Czyste Powietrze. 

Informacje na stronach 
internetowych BGK i banków 
kredytujących. 

Informacje na stronie 
internetowej WFOŚiGW, 
informowanie przez doradców 
energetycznych WFOŚiGW 

Informacje na stronie 
internetowej WFOŚiGW oraz 
banków kredytujących, 
informowanie przez doradców 
energetycznych wfośigw 

Działania 
wspomagające 
(wsparcie 
beneficjentów) 

Pomoc w wypełnianiu wniosku 
-w wfośigw. Możliwość 
składania i wstępnej 
weryfikacji wniosku w gminie 
(dotyczy tylko wybranych 
gmin, które podpiszą 
porozumienie z WFOŚiGW)  

Indywidualne konsultacje dla 
gmin (MPiT) 

Informacja podatkowa 
Indywidualnie w 
poszczególnych bankach 
kredytujących. 

Wsparcie gmin przez 
doradców energetycznych 
WFOŚiGW 

Indywidualnie w 
poszczególnych bankach 
kredytujących. 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

Ocena poziomu 
działań 
informacyjnych i 
wspomagającyc
h 

Niewystarczające w 
odniesieniu do zaplanowanej 
skali programu. Działania 
informacyjne docierają głównie 
do osób zainteresowanych 
wymianą kotła, a nie docierają 
do osób niezainteresowanych 
tematem czy 
niekorzystających z Internetu i 
mediów społecznościowych 
(np. osoby starsze). Działania 
wspomagające obejmują 
wsparcie w wypełnianiu 
wniosku przez pracowników 
WFOŚiGW, przy czym zasoby 
kadrowe są już aktualnie 
przeciążone i trudno 
oczekiwać możliwości 
wsparcia większej niż 
aktualnie liczby 
wnioskodawców w skali roku. 
Gminy, które podpisały 
porozumienie z WFOŚiGW i 
przyjmują wnioski oraz 
dokonują ich wstępnej 
weryfikacji nie dysponują 
środkami na zatrudnienie 
dodatkowych pracowników 
merytorycznych delegowanych 
do zadań związanych z 
obsługą programu. 

Dla gmin z listy WHO - 
wystarczające. Na poziomie 
mieszkańców gmin, które 
przystąpiły do programu – 
brak możliwości oceny (zbyt 
wczesny etap realizacji 
programu) 

Częściowo - prawdopodobnie 
nie docierają do wszystkich 
podatników 
niezainteresowanych tematem 
oraz niekorzystających z 
Internetu (brak możliwości 
szczegółowej oceny w toku 
obecnego badania) 

Wystarczające Wystarczające 

Fakt wykorzystania całej 
alokacji oraz rosnącej z roku 
na rok liczby zawieranych 
mów wskazuje na 
wystarczalność działań 
promocyjnych i wspierających. 

INNE DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POWIĄZANE Z PROGRAMEM, KTÓRE WPŁYWAJĄ NA OGRANICZENIE ILOŚCI LUB KOSZTÓW ENERGII (OPAŁU) 

Termomoderniza
cja 

Tak 
Tak (integralny element 
programu) 

Tak, stanowi zasadniczy 
element przedsięwzięcia 
objętego ulgą 

Tak - konieczna (bez 
zmniejszenia zapotrzebowania 
na ciepło nie można uzyskać 
premii) 

W zależności od kształtu 
programu gminnego 

Tak  

OZE 

Możliwość dofinansowania 
Tak – pompy ciepłą, kolektory 
słoneczne i PV (kolektory i PV 
- tylko pożyczka) 

Tak - mikroinstalacje Tak Tak 
W zależności od kształtu 
programu gminnego 

Tak  

Ocena stopnia 
powiązania, 

Pełna Pełna Pełna Pełna 
W zależności od kształtu 
programu gminnego 

Pełna 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

dostępności dla 
beneficjentów 

KLUCZOWE PYTANIA - PODSUMOWANIE 

Jakie grupy 
(odbiorcy oraz 
nieruchomości) 
są formalnie 

wykluczone z 
możliwości 
ubiegania się o 
wsparcie 
(podmioty, które 
nie stanowią 
grupy 
docelowej)? 

- budynki wielorodzinne 
 - budynki jednorodzinne, 

gdzie lokal użytkowy 
wydzielony stanowi >30% 
powierzchni 
 - budynki, w których 
rozpoczęto już inwestycję 
przed złożeniem wniosku  

- osoby niespełniające 
kryterium dochodowego lub 
majątkowego (wartość 

nieruchomości lub środków 
przewyższa 8 x 53 tys.) 
- budynki wielorodzinne 
- mieszkańcy wszystkich 
miejscowości, w których 
władze gminy nie zdecydowały 
się na udział w programie  

- osoby nieopodatkowane 
PITem, posiadacze a nie 
właściciele budynków, 
- budynki wielorodzinne 

- podmioty nieposiadające 
zdolności kredytowej lub 
chcące sfinansować zadanie 
częściowo z własnych 

środków 
- nieruchomości, w których nie 
jest potrzebna 
termomodernizacja, tylko 
sama wymiana źródła ciepła 
(wymóg osiągnięcia 
odpowiedniego poziomu 
oszczędności energii 

- zazwyczaj budynki 
wielorodzinne (w większości 
gmin programu obejmują 

wyłącznie budynki 
jednorodzinne) 
- mieszkańcy gmin, w których 
nie są realizowane PONE 
- mieszkańcy niespełniający 
ustalonych lokalnie w danej 
gminie kryteriów dostępu 

- podmioty nieposiadające 
zdolności kredytowej lub 
chcące sfinansować zadanie 
częściowo z własnych 
środków 

Jakie grupy 
(odbiorcy oraz 
nieruchomości) 
mają faktycznie 
ograniczone 
możliwości 
ubiegania się o 
wsparcie (z 
grona 
potencjalnych 
odbiorców)? 
Jakie czynniki 
na to wpływają? 

- osoby ubogie (ze względu na 
formę – refundacja) oraz 
nieposiadające możliwości 
prefinansowania czy zdolności 
kredytowej (dla komponentu 
pożyczkowego)   
- osoby gorzej wykształcone, 
starsze – ze względu na 
poziom trudności na etapie 
wnioskowania i realizacji 
inwestycji (potrzeba 
posiadania wiedzy 
technicznej, umiejętność 
przygotowania dokumentacji) 

- miejscowości nieobjęte 
pomiarami jakości powietrza 
GIOŚ/WIOŚ (wymóg 
udokumentowania złej jakości 
powietrza na etapie 
wnioskowania do MPiT)  

- osoby o niskich dochodach 
(realnie bardzo ograniczona 
kwota możliwego odliczenia i 
wynikowa kwota ulgi)24 

- osoby niezamożne (patrz 
wyżej) 
-osoby gorzej wykształcone, 
starsze – ze względu na 
poziom trudności na etapie 
wnioskowania i realizacji 
inwestycji (potrzeba 
posiadania wiedzy 
technicznej, umiejętność 
przygotowania dokumentacji) 
- budynki już częściowo 
docieplone (wymóg 
osiągnięcia odpowiedniego 
poziomu oszczędności energii) 

 

- osoby niezamożne (patrz 
wyżej) 
-osoby gorzej wykształcone, 
starsze – ze względu na 
poziom trudności na etapie 
wnioskowania i realizacji 
inwestycji (potrzeba 
posiadania wiedzy 
technicznej, umiejętność 
przygotowania dokumentacji) 

Czy środki 
dostępne w 
ramach 
programu są 
wystarczające, 
żeby zaspokoić 

Budżet programu potencjalnie 
wystarczający (choć brak 
pokrycia dla pełnej zakładanej 
kwoty 103 mld zł w budżecie 
państwa), lecz nieefektywne 
kanały dystrybucji 

Niewystarczające - budżet 
programu został oszacowany 
by zaspokoić potrzeby 23,8 
tys. ubogich energetycznie 
jednorodzinnych gospodarstw 
domowych z gmin z listy WHO 

Nie dotyczy 
Brak określonej puli środków 
przeznaczonych dla osób 
fizycznych 

Niewystarczające w skali 
województwa śląskiego. 
Rocznie w ramach programu 
następuje wymiana kilku 
tysięcy kotłów, przy 
potrzebach na poziomie 560 

Niewystarczające w skali 
województwa śląskiego. Pula 
środków dostępna w latach 
2017-2019 wystarczyła na 
dofinansowanie 265 
przedsięwzięć.26 

 
24 Bank Światowy wskazuje, że z tego instrumentu korzystać będą budynki jednorodzinne należące do górnych 40% spektrum pod względem wysokości dochodów (Poland - 
Catching-up Regions 2, Walka ze smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, Bank Światowy, Waszyngton 2018) 
26 Brak dokładnej inwentaryzacji potrzeb w zakresie termomodernizacji oraz wymiany indywidualnych kotłów przez osoby fizyczne w budynkach wielorodzinnych, natomiast wg 
danych GUS BDL, w 2018 r. liczba mieszkań należących do osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi (a więc wielorodzinnych) wyniosła 292,5 tys. 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

potrzeby grupy 
docelowej  

(zdecydowanie zbyt wolne 
postępy w odniesieniu do 
potrzeb) 

(poniżej 100 tys. 
mieszkańców), co odpowiada 
2,8% łącznej liczby ubogich 
energetycznie 
jednorodzinnych gospodarstw 
domowych w kraju25.    

tys. kotłów w skali 
województwa 

Czy działania 
informacyjne 
prowadzone w 
ramach 
programu są 
wystarczające 
(czy program 
jest dobrze 
rozpropagowany
)? 

Częściowo - działania 
informacyjne docierają głównie 
do osób zainteresowanych 
wymianą kotła, a nie docierają 
do osób niezainteresowanych 
oraz niekorzystających z 
Internetu i mediów 
społecznościowych (np. osoby 
starsze). 

Dla gmin z listy WHO – 
wystarczające, dla 
pozostałych gmin- 
ograniczone. Na poziomie 
gmin, które przystąpiły do 
programu – brak możliwości 
oceny (zbyt wczesny etap 
realizacji programu) /  

Częściowo - prawdopodobnie 
nie docierają do wszystkich 
podatników 
niezainteresowanych tematem 
oraz niekorzystających z 
Internetu (brak możliwości 
szczegółowej oceny w toku 
obecnego badania) 

Prawdopodobnie 
wystarczające 

Wystarczające 

Fakt wykorzystania całej 
alokacji oraz rosnącej z roku 
na rok liczby zawieranych 
mów wskazuje na 
wystarczalność działań 
informacyjnych. 

Wzajemne 
oddziaływanie 
programów 

Mieszkaniec może łączyć 
wsparcie z programu Czyste 
Powietrze z ulgą 
termomodernizacyjną oraz od 
2019 r. także z PONE (montaż 
finansowy umożliwia 
uzyskanie do 100% dotacji). 
Potencjalnie wejście w życie 
programu Czyste Powietrze, 
finansowanego ze środków 
NFOŚiGW i wfośigw może 
mieć wpływ na zmniejszenie 
zainteresowania gmin 
zaciąganiem pożyczki z 
WFOŚiGW na PONE  
(Czyste Powietrze umożliwia 
przerzucenie ciężaru 
finansowego na NFOŚiGW) i 
wycofania się części gmin z 
PONE na rzecz pomocy w 

Program częściowo wypełnia 
lukę wsparcia w dostępnej 
ofercie instrumentów 
wsparcia, obejmującą osoby 
ubogie, niezaradne życiowo, 
niebędące w stanie spełnić 
wymogów innych programów 
w zakresie wkładu własnego, 
założenia środków, zdolności 
kredytowej, samodzielnego 
przeprowadzenia inwestycji, 
zgromadzenia odpowiedniej 
dokumentacji. 

Ulgę można łączyć z innymi 
dotacyjnymi i niedotacyjnymi 
instrumentami wsparcia, 
jednak nie ma możliwości 
odliczenia wydatków, których 
podatnik nie poniósł, 
gdyż zostały mu 
zrefinansowane w postaci 
dotacji. Odliczeniu podlegają 
tylko te wydatki, których ciężar 
ekonomiczny ponosi podatnik, 
zatem jeżeli wydatki są 
sfinansowane 
pożyczką/kredytem, których 
spłata obciąża podatnika, 
wówczas są traktowane 
jako sfinansowane przez 
podatnika i podlegają 
odliczeniu. 

Z programu korzystają głównie 
wspólnoty i spółdzielnie 
mieszkaniowe, natomiast 
osoby fizyczne niezwykle 
rzadko.  Oprocentowanie 
kredytu prawdopodobnie mniej 
atrakcyjne niż w ofercie 
WFOŚiGW w Katowicach, 
natomiast element dotacyjny 
podobny (premia/dotacja w 
wysokości 20% kwoty 
kredytu). Ze względu na 
bardzo niskie dotychczasowe 
zainteresowanie osób 
fizycznych premią 
termomodernizacyjną z FTiR 
nie wydaje się, by 
uruchomienie kredytu z 
dotacją przez WFOŚiGW w 
Katowicach przyczyniało się 

Mieszkaniec może łączyć 
wsparcie z PONE z ulgą 
termomodernizacyjną oraz od 
2019 r. także z Czystym 
Powietrzem (montaż 
finansowy umożliwia 
uzyskanie do 100% dotacji).  
Potencjalnie wejście w życie 
programu Czyste Powietrze, 
finansowanego ze środków 
NFOŚiGW i wfośigw może 
zmieć wpływ na zmniejszenie 
zainteresowania gmin 
zaciąganiem pożyczki z 
WFOŚiGW na PONE (Czyste 
Powietrze umożliwia 
przerzucenie ciężaru 
finansowego na inny podmiot) 
i ograniczenia się części gmin 
do pomocy w zbieraniu 
wniosków do Czystego 

Z programu korzystają głównie 
osoby fizyczne - mieszkańcy 
budynków wielorodzinnych 
oraz wspólnoty mieszkaniowe, 
które nie kwalifikują się do 
wsparcia w ramach innych 
programów, takich jak Czyste 
Powietrze czy PONE. 
Oprocentowanie kredytu 
preferencyjne 
(prawdopodobnie bardziej 
atrakcyjne niż w bankach 
obsługujących FTiR), 
natomiast element dotacyjny 
podobny jak w FTiR 
(premia/dotacja w wysokości 
20% kwoty kredytu). Ze 
względu na bardzo niskie 
dotychczasowe 
zainteresowanie osób 
fizycznych premią 

 
25 Wg OSR dla Ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw z nią 6 grudnia 2018 r. (druk sejmowy nr 2906): w gminach z 
listy WHO poniżej 100 000 mieszkańców mieszka 1 052 478 osób, z czego ubodzy energetycznie statystycznie stanowią tam liczbę 128 402 osób, z czego gospodarstwa 
domowe jednorodzinne zamieszkuje 96 815 osób. Stąd na podstawie średniej liczy osób w gospodarstwie domowych oszacowano liczbę ubogich energetycznie 
jednorodzinnych gospodarstw domowych w ww. gminach 23 806. 
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 INSTRUMENTY OGÓLNOKRAJOWE IINSTRUMENTY W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

 CZYSTE POWIETRZE STOP SMOG ULGA TERMOMODERNIZACYJNA 
PREMIA TERMOMODERNIZACYJNA 

(FTIR) 

WFOŚIGW KATOWICE - 
DOFINANSOWANIE GMINNYCH 

PONE 

WFOŚIGW KATOWICE - 
PREFERENCYJNE KREDYTY 

BANKOWE 

zbieraniu wniosków do 
Czystego powietrza.23 

do zmniejszenia 
zainteresowania oferta FTiR.  

powietrza27. Obserwowane w 
2019 r. zmniejszenie liczby 
wniosków gmin do WFOŚiGW 
o dofinansowanie PONE może 
jednak wynikać nie tyle z 
uruchomienia programu 
Czyste Powietrze, co z faktu 
pogorszenia oferty finansowej 
WFOŚiGW (aktualnie 
wyłącznie pożyczka 
umarzalna, do 2018 r. 
dostępne były częściowe 
dotacje). Z punktu widzenia 
mieszkańców programy 
gminne są łatwiej dostępne 
(znacznie łatwiejszy wniosek 
rozliczenie inwestycji), wymogi 
w zakresie wniosku oraz 
dokumentacji mniej 
rozbudowane, zazwyczaj 
kwota dotacji wyższa niż 
dostępna w Czystym 
Powietrzu (w zależności od 
progu dochodowego), dlatego 
PONE może być preferowane. 
Z drugiej strony gminne PONE 
nie obejmują zazwyczaj 
komponentu 
termomodernizacji czy 
zastosowania OZE, które są 
dostępne w Czystym 
Powietrzu, stąd w tym 
zakresie programy nie 
konkurują ze sobą.     

termomodernizacyjną z FTiR 
nie wydaje się, by 
uruchomienie i instrumentu 
przez WFOŚiGW w 
Katowicach przyczyniało się 
do zmniejszenia 
zainteresowania osób 
fizycznych ofertą FTiR.  
Wg informacji przekazanych 
przez przedstawicieli 
WFOŚiGW w Katowicach, 
instrument będzie dostępny 
tylko do końca 2019 r., a po 
tym terminie nie będzie 
kontynuowany.  

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych dostępnych w domenie publicznej oraz badań terenowych 

 
27 Np. miasto Rybnik ogłosiło zakończenie programu miejskiego ze względu na uruchomienie Programu Czyste Powietrze. Badania terenowe oraz wyniki badania Imapp 
Consulting wskazują jednak na to, że większość gmin planuje kontynuować realizację programów gminnych. 
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Dostępna w województwie śląskim oferta dofinansowania na wymianę kotłów przez osoby 

fizyczne zamieszkujące domy jednorodzinne jest szeroka i obejmuje także inne niż sama 

wymiana kotłów elementy, takie jak termomodernizacja i zastosowanie OZE, które mają wpływ 

na ograniczenie zapotrzebowania na energię, a tym samym zmniejszenie wydatków 

na energię, a więc oddziałują na ograniczanie zjawiska ubóstwa energetycznego. 

Zdiagnozowano jednak wyraźne obszary deficytowe których istnienie skutkuje zbyt 

wolnym w odniesieniu do oczekiwań i potrzeb tempem wymiany kotłów.  

Kluczowym instrumentem wsparcia wymiany kotłów, zarówno pod względem skali finansowej 

(budżet 100 mld zł na lata 2018-2027), jak i zakładanej skali efektów (3 mln domów i 3 mln 

źródeł ciepła) jest krajowy program Czyste powietrze, finansowany aktualnie ze środków 

NFOŚiGW i uzupełniająco wfośigw28. Program potencjalnie mógłby w całości pokryć 

zapotrzebowanie na wsparcie na wymianę kotłów w województwie śląskim. Forma wsparcia 

obejmuje komponent dotacyjny i pożyczkowy łącznie do 100% wartości przedsięwzięcia, 

a udział dotacji uzależniony jest od poziomu dochodów wnioskodawcy (od 0 do nawet 90% dla 

osób o średnich miesięcznych dochodach na członka gospodarstwa domowego do 600 zł). 

Dotychczasowe postępy we wdrażaniu uruchomionego we wrzeniu 2018 r. programu 

Czyste Powietrze znacznie jednak odbiegają od przyjętych założeń - zarówno 

na poziomie kraju, jak i województwa śląskiego. W ciągu roku od uruchomienia programu 

w kraju złożonych zostało 84 tys. wniosków, w tym 73 tys. wniosków obejmujących wymianę 

lub montaż źródła ciepła, co odpowiada 25% średniej rocznej liczby źródeł, które powinny 

zostać wsparte by mogła zostać osiągnięta zakładana wartość docelowa wskaźnika dot. liczby 

wspartych źródeł ciepła. W województwie śląskim w ciągu roku od uruchomienia programu 

złożonych zostało 10 250 wniosków na przedsięwzięcia, w ramach których wymienionych ma 

zostać ok. 6 500 starych kotłów, co odpowiada około 1,3% zdiagnozowanych przez IBS 

potrzeb likwidacji lub wymiany 470 tys. źródeł na paliwa stałe w domach jednorodzinnych 

w województwie śląskim29. Sytuacja ta wynika z następujących czynników: 

− nieadekwatność przyjętych kanałów dystrybucji środków do zakładanej skali 

efektów: do lipca br. dystrybucja środków odbywała się wyłącznie za pośrednictwem 

wfośigw, od lipca 2019 r. również za pośrednictwem wybranych gmin, które zawarły 

 
28 Brak danych nt. zabezpieczenia środków na realizację programu w budżecie państwa (środki w dyspozycji 
NFOŚiGW nie są wystarczające na pokrycie całej kwoty) 

29 Lewandowski P., Sałach K., Ziółkowska K., 2018. Ocena popytu na pracę tworzonego poprzez działania 

modernizacyjne w budynkach jednorodzinnych w Małopolsce i na Śląsku, w: Efektywność Energetyczna w Polsce. 
Przegląd 2017, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2018 
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porozumienie z wfośigw (do końca września 2019 r. było ich w województwie śląskim 

21, tj. niespełna 13% gmin województwa30); 

− bariery i ograniczenia formalno-finansowe dla wnioskodawców, związane z samą 

konstrukcją programu, takie jak: konieczność wypełnienia rozbudowanego wniosku 

o dofinansowanie (dodatkowo - wyłącznie w formie elektronicznej) oraz dostarczenia 

odpowiednich załączników, przy niewystarczających do udzielenia pełnego wsparcia 

merytorycznego wnioskodawców zasobach kadrowych wfośigw; a także finansowe 

warunki wsparcia, zakładające refundację wydatków (a więc konieczność 

prefinansowania inwestycji) oraz konieczność wniesienia wkładu własnego lub 

zaciągnięcia pożyczki na pokrycie niedotowanej części wydatków31, a także z mało 

atrakcyjnego dla mieszkańców możliwego do uzyskania poziomu dotacji, 

uzależnionego od kryteriów dochodowych (już miesięczny dochód powyżej 1600 

zł/osobę kwalifikuje do najwyższej grupy dochodowej, w której maksymalny poziom 

dotacji wynosi 30%)32; 

− niewystarczająca do mobilizacji zakładanej liczby odbiorców wsparcia skala 

działań informacyjno-promocyjnych.  

Faktyczna dostępność wsparcia jest więc wyraźnie ograniczona, szczególnie dla osób 

ubogich, a także niewykształconych, starszych lub 

niezaradnych życiowo. Z punktu widzenia poziomu 

skomplikowania procesu aplikowania i rozliczania 

inwestycji, a także bliskości kanałów dystrybucji, znacznie 

łatwiejsze dla końcowego odbiorcy jest wsparcie 

oferowane w ramach gminnych PONE. Na realizację 

PONE dofinansowanie ze środków WFOŚiGW (od 2019 r. 

- w formie pożyczki umarzalnej, we wcześniejszych latach 

dotacja w wysokości ok. 20% plus pożyczka częściowo umarzalna) uzyskuje rocznie około 30-

 
30 Z przeprowadzonych badań terenowych (w tym ankiety CAWI) wynika, że część gmin województwa jest 
niechętna przejęciu na siebie obciążeń związanych z przyjmowaniem wniosków w programie Czyste Powietrze, 
ponieważ nie otrzymują środków na zatrudnienie kadr do obsługi programu. 
31 W toku badań terenowych udało się ustalić, że przynajmniej częściowo problem ten rozwiązuje rynek – powstają 
firmy, które przeprowadzają beneficjenta przez cały proces – od etapu wnioskowania, poprzez realizację aż do 
rozliczenia wniosku, nie angażując zasobów finansowych beneficjenta do czasu otrzymania środków z programu 
po zrealizowaniu inwestycji. Skala tego zjawiska jest jednak niemożliwa do oceny w toku obecnego badania, 
dlatego należy zakładać, że opisane bariery dla wnioskodawców nadal istnieją.   
32 W toku badań terenowych ustalono, że początkowo zainteresowanie mieszkańców Śląska programem Czyste 
Powietrze było bardzo duże (m.in. dzięki kampanii informacyjnej, przeprowadzonej na jesieni 2018 r., obejmującej 
spotkania prowadzone przez doradców energetycznych z WFOŚiGW w Katowicach w każdej gminie), jednak 
większość zainteresowanych mieszkańców zrezygnowała z wnioskowania ze względu na zbyt niski poziom dotacji, 
jaki przypadał im w związku z osiąganym poziomem dochodów (większość zainteresowanych programem osób 
kwalifikuje się do najwyższego progu dochodowego, a tym samym najniższego poziomu dotacji), a także ze 
względu na wysoki poziom trudności wypełnienia wniosku o dofinansowanie przy jednoczesnym braku 
wystarczającego wsparcia merytorycznego czy doradczego.   

Oszar deficytowy 1: 

osoby ubogie, 
niewykształcone, starsze, 
niezaradne

Obszar deficytowy 1: 

osoby ubogie, 
niewykształcone, starsze, 
niezaradne
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40% gmin województwa śląskiego, dodatkowo część gmin, szczególnie miejskich, oferuje 

dofinansowanie do wymiany kotłów ze środków własnych. W przeprowadzonej ankiecie CAWI 

67% gmin zadeklarowało realizację gminnego programu wymiany kotłów33. Niektóre 

(nieliczne) programy gminne obejmują elementy dodatkowe, wpływające na ograniczenia 

wydatków na paliwo czy energię, takie jak termomodernizacja czy OZE. Część gmin 

wprowadza jednak ograniczenia technologiczne (np. dofinansowuje wyłącznie kotły gazowe 

i biomasowe).  

Jako dobrą praktykę można wskazać rozwiązanie przyjęte na poziomie gminnego 

programu wymiany kotłów w Skawinie (woj. małopolskie), gdzie od 2018 r. pierwszeństwo 

w rozpatrywaniu wniosków o dotację na wymianę kotła mają osoby starsze, 

niepełnosprawne, mające rodzinę wielodzietną lub wielopokoleniową, korzystające z 

pomocy MOPS itd. Zasada ta ma pomóc w ograniczaniu występowaniu zjawiska ubóstwa 

energetycznego (przy czym adresuje głównie grupy zagrożone ubóstwem z przyczyn 

innych niż wysokie wydatki na cele energetyczne). 

Programy gminne mają ograniczoną skalę finansową i zazwyczaj nie są wystarczające 

na pokrycie potrzeb poszczególnych gmin. W ramach PONE dofinansowanych przez 

WFOŚiGW średnio rocznie w ostatnich latach wymienianych jest ok. 6 tys. kotłów w skali 

całego województwa, w tym ok. 90%, czyli 5,4 tys. to kotły w domach jednorodzinnych. Przy 

założeniu, że porównywalna skala działań realizowana jest w programach finansowanych ze 

środków własnych gmin można szacować roczną liczbę kotłów wymienionych w programach 

gminnych na ok. 10 tys. Warunki finansowe wsparcia dla mieszkańców w poszczególnych 

programach gminnych są zróżnicowane. Wkład własny mieszkańca kształtuje się zazwyczaj 

między 20 a 60% wartości inwestycji (w tym w programach dofinansowanych przez WFOŚiGW 

– zwykle między 20 a 40%), dlatego z programów tych nie korzystają osoby ubogie.  

W 78% śląskich gmin, które wzięły udział w ankiecie CAWI, poziom zainteresowania 

wsparciem na wymianę kotła określa się jako wysoki lub bardzo wysoki. Wyniki ankiety 

potwierdzają jednak, że w przypadku mniejszego niż oczekiwany zainteresowania dostępną 

ofertą wsparcia na wymianę kotłów (którą stwierdziło 24% gmin, które wzięły udział w badaniu), 

główną przyczyną jest brak środków na wkład własny, na prefinansowanie inwestycji 

w wymianę kotła lub brak środków na zakup odpowiedniego paliwa po wymianie kotła34. 

 
33 Na podobną skalę realizacji programów gminnych wskazuje szczegółowa analiza dokumentacji, przeprowadzona 
w ramach badania ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante zastosowania instrumentów finansowych w ramach 
priorytetu inwestycyjnego 6e RPO WSL 2014-2020” (Imapp Consulting, sierpień 2019), która wykazała 62% udział 
gmin wdrażających lokalne programy wymiany kotłów. 
34 Potwierdzają to także wyniki badania Imapp Consulting 
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Nieco miej istotną, aczkolwiek zasadniczą kwestią okazuje się być samo niedostosowanie 

formy (w tym kryteriów, warunków) wsparcia oraz brak świadomości ekologicznej.  

WYKRES 1. OCENA PRZYCZYN ŚREDNIEGO LUB NISKIEGO ZAINTERESOWANIA MIESZKAŃCÓW 

DOSTĘPNĄ OFERTĄ WSPARCIA NA WYMIANĘ KOTŁÓW PRZEZ PRZEDSTAWICIELI GMIN WOJEWÓDZTWA 

ŚLĄSKIEGO 

 

Źródło: CAWI (n=22) 

Mieszkańcy mogą uzyskać wsparcie na wymianę kotła także z premii termomodernizacyjnej 

z FTiR, w ramach której nie jest jednak możliwa sama wymiana kotła (musi zostać 

przeprowadzona przynajmniej częściowa termomodernizacja ze względu na wymóg 

osiągnięcia określonego poziomu oszczędności energii), a uzyskanie wsparcia warunkowane 

jest zaciągnięciem kredytu (premia odpowiada 20% kwoty kredytu wykorzystanego 

na realizację przedsięwzięcia), a co za tym idzie posiadaniem zdolności kredytowej. Skala 

wykorzystania tego instrumentu przez osoby fizyczne w województwie śląskim jest marginalna 

(2 osoby w ciągu ostatnich 4 lat, tj. 2015-2018). Również wprowadzona w 2019 r. podatkowa 

ulga termomodernizacyjna skierowana jest do bogatszej części społeczeństwa, posiadającej 

środki na prefinansowanie całkowitych kosztów inwestycji (lub zaciągnięcie kredytu) oraz 

odpowiedni poziom dochodów, umożliwiający dokonanie odliczenia kosztów wymiany kotła 

oraz ew. prac termomodernizacyjnych od podstawy opodatkowania. Ponadto ulga 

termomodernizacyjna jest instrumentem, nowym, a doświadczenia wdrażania tego typu 

instrumentów fiskalnych w innych obszarach wskazują, że osiągają one skuteczność dopiero 

po kilku latach stosowania.  
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Pilotażowy program rządowy Stop Smog częściowo tylko wypełnia lukę w dostępności 

instrumentów wsparcia dla osób ubogich oraz niezaradnych życiowo, które nie są 

w stanie spełnić wymogów innych programów w zakresie wkładu własnego, prefinansowania 

inwestycji, posiadania zdolności kredytowej, samodzielnego przeprowadzenia inwestycji, 

zgromadzenia odpowiedniej dokumentacji. Program oferuje dofinansowanie dla gmin, które 

będą przeprowadzać całość procesu inwestycyjnego (termomodernizacja, wymiana kotła) 

w domach jednorodzinnych należących do osób ubogich (kwalifikacja wg kryterium 

dochodowego i majątkowego), z minimalnym (do 10%) lub bez zaangażowania finansowego 

mieszkańców (za ich zgodą oraz deklaracją utrzymania trwałości, popartymi odpowiednimi 

oświadczeniami). Należy jednak podkreślić, że skala programu jest ograniczona - budżet na 

lata 2019-2024 oszacowany został tak, by zaspokoić potrzeby ubogich energetycznie 

jednorodzinnych gospodarstw domowych (GDJ) tylko z najbardziej zanieczyszczonych miast 

Polski z listy WHO, których liczbę oszacowano na 23,8 tysiąca, co odpowiada 2,8% łącznej 

liczby ubogich energetycznie jednorodzinnych gospodarstw domowych w kraju, podczas gdy 

w samym województwie śląskim liczba ubogich energetycznie gospodarstw domowych 

zamieszkujących domy jednorodzinnie szacowana jest przez IBS na ok. 52 tysiące35. Należy 

także podkreślić, że średnio w skali kraju ubogie energetycznie gospodarstwa domowe 

zamieszkujące budynki jednorodzinne stanowią ok. 65% wszystkich ubogich energetycznie 

gospodarstw domowych - pozostałe zamieszkują budynki wielorodzinne36. Można więc 

szacować, że w województwie śląskim liczba ubogich energetycznie gospodarstw domowych 

zamieszkujących budynki wielorodzinne wynosi dodatkowo ok. 28 tysięcy.  

W tym miejscu należy również wspomnieć o wsparciu oferowanym w ramach samego RPO 

WSL 2014-2020 w działaniach 4.3 Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii 

w infrastrukturze publicznej i mieszkaniowej oraz 4.1 Odnawialne źródła energii. 

Beneficjentami wsparcia mogą być między innymi jst (lub ich związki i stowarzyszenia), które 

w formule projektów grantowych lub parasolowych (formuła tzw. ekologicznej gminy) mają 

możliwość dofinansowania wymiany źródeł ciepła dla osób fizycznych (w tym na kotły 

biomasowe w działaniu 4.1 oraz na kotły biomasowe, gazowe lub podłączenie do ciepła 

sieciowego w działaniu 4.337). Analiza wykazu umów zawartych w tych działaniach do dn. 

16 października 2019 r. wskazuje, że dofinansowano dotąd jedynie 2 projekty, których 

 
35 Lewandowski P., Kiełczewska A., Ziółkowska K., Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze 
szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research Report 02/2018 
36 Ibidem 
37 Nie uwzględniono to kolektorów słonecznych i paneli fotowoltaicznych oraz pomp ciepła służących podgrzewaniu 
c.w.u., które zasadniczo stanowią towarzyszące, a nie główne źródło energii w gospodarstwie domowym, a więc 
ich montaż nie wiąże się z likwidacją istniejącego głównego źródła ciepła (c.o.), takiego jak piec lub kocioł na paliwo 
stałe. Montaż tych urządzeń OZE wpływa na ograniczenie zużycia konwencjonalnych paliw oraz na ograniczenie 
emisji zanieczyszczeń, jednak nie można go uznać za tożsamy z likwidacją czy wymianą starego źródła ciepła na 
paliwo stałe.  
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elementem była wymiana głównych źródeł ciepła służących ogrzewaniu budynku (a nie tylko 

c.w.u.) przez osoby fizyczne: projekt realizowany przez Związek Gmin i Powiatów Subregionu 

Zachodniego w poddziałaniu 4.1.3 (wartość dofinansowania ze środków UE: 10,3 mln zł, 

poziom dofinansowania 47,5%, w ramach projektu przewidywane jest m.in. udzielenie 241 

grantów do kotłów na biomasę) oraz projekt realizowany przez gminę Psary w poddziałaniu 

4.3.1 (wartość dofinansowania ze środków UE: 1,5 mln zł, poziom dofinansowania 85% - 

wymiana źródeł ciepła na kotły biomasowe i gazowe oraz mikroinstalacje OZE dla 49 

budynków). Oznacza to, że środki RPO WSL wykorzystywane były dotąd w bardzo 

niewielkim stopniu na cele wymiany kotłów w gospodarstwach domowych, pomimo, 

że oferowane samorządom warunki finansowe są bardziej korzystne niż te oferowane przez 

WFOŚiGW w Katowicach (w RPO WSL dotacja do 85% lub nawet do 95% kosztów dla 

projektów realizowanych w formule grantowej, podczas gdy w WFOŚiGW - pożyczka 

preferencyjna częściowo umarzalna, przy aktualnym poziomie umorzenia 35%). Przyczyn 

takiego stanu rzeczy należy upatrywać w kilku czynnikach. Po pierwsze, działania 4.1 i 4.3 

RPO WSL 2014-2020 nie są skoncentrowane na wymianie kotłów - zakres wsparcia, na jakie 

można uzyskać dofinansowanie, jest szeroki i gminy wybierają inne typy działań, które są dla 

nich bardziej priorytetowe, w tym przede wszystkim termomodernizację budynków 

użyteczności publicznej, montaż paneli fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych na 

budynkach użyteczności publicznej i mieszkalnych, modernizację oświetlenia ulicznego. Po 

drugie, zgodnie z wymogami RPO WSL, budynki, w których instalowane mogłyby być 

dofinansowane kotły, muszą spełniać standardy efektywności energetycznej lub być 

jednocześnie poddawane termomodernizacji38, przy czym nie ma możliwości dofinasowania 

samej termomodernizacji jednorodzinnego budynku mieszkalnego (możliwość 

termomodernizacji dopuszczono tylko dla wielorodzinnych budynków mieszkaniowych 

mieszkalnictwa socjalnego, wspomaganego i chronionego oraz mieszkań komunalnych 

udostępnianych na szczególnych warunkach39). Wymagane jest też przeprowadzenie 

przedrealizacyjnego audytu energetycznego budynku, nie ma możliwości wsparcia kotłów 

na paliwa stałe, a wsparcie kotła gazowego lub biomasowego możliwe jest jedynie, gdy nie 

ma możliwości przyłączenia do sieci gazowej. Po trzecie, sama formuła grantowa lub 

parasolowa projektów, w połączeniu z konkursowym trybem wyboru, okazuje się być dla gmin 

barierą – jest to formuła charakteryzująca się dużymi obciążeniami organizacyjnymi 

i kadrowymi dla beneficjenta już na etapie przygotowania projektu, co - przy niepewności co 

 
38 W przypadku budynków zabytkowych/historycznych, zakres termomodernizacji może nie być pełny, jednak musi 
obejmować przynajmniej: wymianę okien, ocieplenie dachu oraz wewnętrzną wentylację z odzyskiem ciepła 
(wszystkie trzy elementy są wymagane). 

39 Pod pojęciem mieszkań komunalnych udostępnianych na szczególnych warunkach rozumie się mieszkania 

stanowiące zasób komunalny, które nie spełniają ustawowych kryteriów mieszkania socjalnego, ale są 
przeznaczone dla osób, które ze względu na trudną sytuację materialną lub życiową, mają problemy z 
zaspokojeniem potrzeb mieszkaniowych. 
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do wyniku konkursu - zniechęca część samorządów do przygotowania projektów 

i wnioskowania. W tym kontekście łatwiejsze do pozyskania są środki na wymianę kotłów 

oferowane samorządom przez WFOŚiGW, gdzie praktycznie nie występuje konkurencja 

o środki i 100% wnioskodawców uzyskuje dofinansowanie, a jednocześnie możliwe jest 

dofinansowanie kotłów na paliwa stałe oraz termomodernizacji, oraz nie ma także ustalonych 

odgórnie wymogów dotyczących efektywności energetycznej budynków, w których 

wymieniane są kotły (tego typu dodatkowe kryteria może ewentualnie ustanowić w swoim 

programie sama gmina). Przebieg ostatniego, rozstrzygniętego w sierpniu 2019 r. konkursu w 

poddziałaniu 4.3.4 wskazuje jednak, że pomimo tych ograniczeń niektóre samorządy 

zdecydowały się aplikować o środki na projekty grantowe lub parasolowe obejmujące wymianę 

kotłów. We wspomnianym konkursie do dofinansowania zakwalifikowano 2 projekty grantowe 

dotyczące wymiany kotłów, o łącznej wartości dofinasowania UE 22,2 mln zł i łącznej wartości 

docelowej wskaźnika Liczba zmodernizowanych źródeł ciepła – 775 szt.40 Ponadto 

do dofinansowania wybrano jeden projekt w formule nie-grantowej, obejmujący częściową 

termomodernizację i podłączenie do sieci ciepłowniczej zabytkowego osiedla tzw. familoków 

(32 zabytkowe budynki, 205 mieszkań) w Czerwonce-Leszczynach (wartość dofinasowania 

UE – 11 mln zł), który - o ile realizacja przebiegnie zgodnie z założeniami - może stać się 

przykładem modelowego działania dla tego typu osiedli, tak charakterystycznych dla 

województwa śląskiego. Należy podkreślić, że oferowane mieszkańcom w ramach projektów 

dofinansowanych RPO WSL poziomy dofinasowania są bardzo atrakcyjne (85-100%) – 

wyższe niż w PONE oraz w Czystym powietrzu, tylko minimalnie finansowo angażujące 

końcowych odbiorców wsparcia, przez co niwelują jedną z barier wejścia, jaką jest 

przekraczający możliwości finansowe mieszkańców poziom wkładu własnego. W badaniach 

terenowych większość gmin wskazywała na to, że konieczność pokrycia wkładu własnego 

stanowi kluczową barierę w dostępie do wsparcia dla mieszkańców.  

Dobrą praktykę w zakresie łączenia gminnych programów wymiany kotłów z projektami 

dofinansowanymi w RPO zastosowano w Krakowie (woj. małopolskie). W celu uniknięcia 

sytuacji, w której mieszkaniec musiałby wybierać między różnej wysokości dotacjami 

z PONE lub z RPO (w którym oferowany poziom dotacji był niższy, a wymogi trudniejsze do 

spełnienia), środki pozyskane z RPO zostały niejako „włączone” do PONE. Wprowadzono 

jednolity wzór wniosku o dotację dla mieszkańca, by nie musiał on samodzielnie analizować 

 
40 Projekt realizowany przez Subregion Zachodni, w ramach którego dla domów jednorodzinnych oferowane będzie 
dofinasowanie do 100% kosztów wymiany kotła  na gazowy lub pelletowy oraz projekt realizowany przez Związek 
Międzygminny ds. ekologii w Żywcu, w ramach którego właściciele domów jednorodzinnych mogą uzyskać 
dofinasowanie do 95% dla wymiany źródeł ciepła na gazowe, pelletowe lub pompę ciepła. Cztery kolejne projekty 
o łącznej wartości wnioskowanego dofinasowania UE 3,7 mln zł, zostały ocenione pozytywnie, lecz nie wybrane do 
dofinasowania ze względu na ograniczoną pulę środków. 
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dostępnych źródeł finansowania i składać wniosków do różnych instytucji. Jeśli 

mieszkaniec nie spełniał warunków określonych w RPO WM, otrzymywał dotację 

ze środków samorządowych PONE. Ze środków samorządu wyrównywano też różnicę 

w poziomie dotacji z RPO WM. Dodatkowym elementem wspierającym wykonanie PONE 

i dofinansowanego ze środków RPO WM projektu wymiany kotłów, było stworzenie 

rekomendowanej listy firm wykonawczych, posiadających m.in. udokumentowane 

doświadczenie w realizacji odpowiedniej liczby inwestycji, płynność finansową, odpowiedni 

poziom zatrudnienia. Lista firm była co miesiąc aktualizowana. Firmy z listy wykonywały 

wymiany pieców bezgotówkowo – a więc mieszkaniec, korzystając z ich usług, nie musiał 

wykładać własnych środków, a dotacja mogła zostać przekazywana bezpośrednio na konto 

wykonawcy. Wyeliminowano tym samym problem braku dostępności wsparcia dla tych 

mieszkańców, którzy nie są w stanie samodzielnie prefinansować inwestycji i oczekiwać 

na refundację.  

Pomimo dostępności różnych źródeł wsparcia, tylko niespełna 10% respondentów 

CAWI, uważa, że zaspokaja ono potrzeby związane z wymianą starych, 

wysokoemisyjnych kotłów na paliwa stałe u mieszkańców gminy, natomiast 60% ocenia 

poziom zaspokojenia potrzeb jako częściowy, blisko 19% - jako niewielki, a 11% uważa, 

że potrzeby nie są zaspokajane.  

WYKRES 2. OCENA STOPNIA ZASPOKOJENIA POTRZEB ZWIĄZANYCH Z WYMIANĄ STARYCH, 
WYSOKOEMISYJNYCH KOTŁÓW NA PALIWA STAŁE W RAMACH DOSTĘPNEJ OFERTY WSPARCIA PRZEZ 

PRZEDSTAWICIELI GMIN WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO 

 

Źródło: CAWI (n=91) 

Jako powody niemożności pełnego zaspokojenia potrzeb w zakresie wsparcia na wymianę 

kotłów w ramach dostępnej oferty wsparcia41, śląskie gminy w ramach ankiety CAWI wskazały 

na: 

− zbyt małą pulę dostępnych środków finansowych (dotyczy zarówno środków 

własnych gmin jak i dostępnych źródeł środków zewnętrznych) – 63% respondentów, 

 
41 Opinie odnoszą się przede wszystkim do programu Czyste powietrze oraz gminnych PONE (inne dostępne 
instrumenty wsparcia mają znacznie marginalne) 
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− częściowe (53% respondentów) lub całkowite (14%) niedostosowanie formy 

wsparcia do potrzeb i możliwości mieszkańców, w tym przede wszystkim zbyt niski 

poziom dotacji dla mieszkańców (zarówno w PONE, jak i w programie Czyste 

Powietrze), konieczność prefinansowania inwestycji oraz długi czas oczekiwania na 

refundację wydatków poniesionych przez mieszkańców (szczególnie w programie 

Czyste Powietrze), zbyt skomplikowane i obszerne wymogi dokumentacyjne (w tym 

trudny wniosek o dofinansowanie) oraz centralizacja kanałów dystrybucji w programie 

Czyste Powietrze, brak możliwości uzyskania wsparcia przez mieszkańców budynków 

wielorodzinnych, bardzo ograniczone możliwości dofinansowania termomodernizacji 

u osób ubogich,   

− przyjęte w programach kryteria, ograniczające dostęp do wsparcia na wymianę 

kotłów dla części mieszkańców lub budynków (60% respondentów), w tym przede 

wszystkim nieodpowiednio zdefiniowane kryteria dochodowe w programie Czyste 

Powietrze, wymóg własności budynku, ograniczenia możliwości prowadzenia 

działalności gospodarczej w budynku, wyeliminowanie z możliwości uzyskania 

wsparcia mieszkańców domów wielorodzinnych posiadających indywidualne źródła 

ciepła, pierwszeństwo podłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej, jeśli jest 

dostępna (dotyczy Czystego powietrza oraz RPO WSL), na co nie wszyscy mieszkańcy 

chcą się decydować, ze względu na wysokie ceny gazu i ciepła sieciowego. 

W ocenie przedstawicieli śląskich gmin, ww. czynniki, związane z przyjętymi warunkami 

i kryteriami wsparcia, wykluczają z możliwości skorzystania z niego pomiędzy 10 

a nawet 60% mieszkańców poszczególnych gmin.  

Nie jest możliwe precyzyjne oszacowanie ilościowe faktycznej luki we wsparciu, natomiast 

przyjmując za oszacowaniem IBS, że w województwie śląskim potrzebna jest wymiana ok. 470 

tys. kotłów na paliwa stałe w domach jednorodzinnych, przez okres 10 lat, tj. średnio 47 tys. 

kotłów rocznie, to przy założeniu: 

− utrzymania rocznej skali wymiany kotłów w ramach programu Czyste powietrze 

w województwie śląskim (tj. 6,5 tys. kotłów rocznie),  

− utrzymania skali wymiany kotłów w ramach programów gminnych (ok. 10 tys. kotłów 

rocznie),  

− wkładu RPO WSL, oszacowanego na podstawie danych projektowych na ok. 350 źródeł 

ciepła/rok w latach 2019-2021, 
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− wykorzystania połowy środków z programu Stop Smog w województwie śląskim (1/2*23, 

8 tys. GDJ/5 lat = 2,4 GDJ, z czego w 80% ma być wymienione źródło ciepła – tj. 1,9 tys. 

kotłów /rok),  

można szacować, że dostępne instrumenty wsparcia pokryją co najwyżej ok. 40% rocznego 

zapotrzebowania (6,5 tys. + 10 tys. + 0,35 tys. 1,9 tys. = 18,7 tys.). Do podobnych wniosków 

doszli autorzy raportu pn. „Ocena ex-ante zastosowania 

instrumentów finansowych w ramach priorytetu 

inwestycyjnego 6e RPO WSL 2014-2020” (Imapp 

Consulting, sierpień 2019). Uwzględniając także dane 

z rynku kredytów komercyjnych oraz programu 

regionalnego Smog Stop (wdrażanego przez WFOŚiGW 

w latach 2017-2018) oszacowali oni, że z udziałem 

dostępnych instrumentów wsparcia publicznego w 2017 r. 

zrealizowano 37%, a w 2018 r. 43% rocznych potrzeb w zakresie wymiany kotłów w domach 

jednorodzinnych w województwie śląskim. Oznacza to, że w każdym kolejnym roku luka 

niezrealizowanych inwestycji rośnie, a przy utrzymaniu tempa wymiany kotłów, oszacowanego 

przez Imapp Consulting za lata 2017 i 2018, na koniec 2027 roku w regionie nadal pozostanie 

ok. 205 tysięcy urządzeń niespełniających wymogów uchwały antysmogowej.    

Ze względu na specyfikę województwa śląskiego, w którym 67% zasobów 

mieszkaniowych zlokalizowanych jest w budynkach wielorodzinnych (przy średniej 

krajowej na poziomie 59%)42, warto przyjrzeć się również ofercie wsparcia na wymianę kotłów 

dla osób fizycznych zamieszkujących budynki wielorodzinne, posiadających w mieszkaniach 

indywidualne źródła ciepła (nierzadko piece kaflowe), a nie jedno centralne źródło ogrzewania 

dla całego budynku, co jest specyficzną cechą regionu. Na podstawie danych publikowanych 

przez GUS można szacować, że liczba budynków 

wielorodzinnych (powyżej 2 mieszkań) w województwie 

śląskim wynosi ponad 100 tys. i zlokalizowane jest w nich 

ponad 1,1 mln mieszkań, przy czym większość z nich 

stanowi zasoby spółdzielni lub gminne (komunalne). 

Liczba mieszkań we własności osób fizycznych 

w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi 

w 2018 r. wyniosła w województwie śląskim 292,5 tys. 

Brak niestety ewidencji indywidualnych źródeł ciepła oraz potrzeb w zakresie wymiany starych 

kotłów na paliwa stałe w tej grupie lokali mieszkalnych, natomiast można się spodziewać, 

 
42 Na podstawie danych GUS z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. Za wielorodzinne przyjęto budynki 
zwierające więcej niż 2 mieszkania. 

PROBLEM

zbyt wolne tempo 
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Obszar deficytowy 2: 
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że w miastach, w których ponad lub blisko 90% mieszkań zlokalizowanych jest w budynkach 

wielorodzinnych, a należą do nich: Bytom, Chorzów, Gliwice, Katowice, Ruda Śląska, 

Siemianowice Śląskie, Sosnowiec, Świętochłowice, Tychy i Zabrze43, nie da się rozwiązać 

problemu smogu bez zaadresowania potrzeb tej właśnie grupy mieszkańców. 

Przeprowadzona analiza wskazuje na bardzo ograniczoną dostępność instrumentów 

wsparcia na wymianę kotłów dla osób fizycznych zamieszkujących budynki 

wielorodzinne. Potencjalnie mogą one skorzystać z premii termomodernizacyjnej z FTiR, 

jednak warunkiem uzyskania premii jest osiągnięcie określonego poziomu oszczędności 

energii, a więc nie jest możliwa sama wymiana kotła bez termomodernizacji, która z kolei może 

nie być wykonalna bez ścisłej współpracy z pozostałymi mieszkańcami budynku 

wielorodzinnego. Korzystną i ciesząca się coraz większym zainteresowaniem opcją był kredyt 

z dotacją, oferowany przez WFOŚiGW w Katowicach za pośrednictwem banków, jednak oferta 

ta jest dostępna tylko do końca 2019 r., a w praktyce duża część umów zwartych w ramach 

tego programu obejmowała instalacje fotowoltaiczne, a nie wymianę głównego źródła ciepła 

wraz z termomodernizacją. Oba wymienione instrumenty skierowane są do bogatszej części 

społeczeństwa (wymóg posiadania zdolności kredytowej oraz możliwości zabezpieczenia 

kredytu), a dotychczasowa skala ich wykorzystania jest mała (w ramach linii „kredyt z dotacją” 

oferowanej przez WFOŚiGW w Katowicach w latach 2018-2019 zawarto 247 umów z osobami 

fizycznymi; z premii termomodernizacyjnej FTiR w latach 2015-2018 skorzystały jedynie 

2 osoby fizyczne z woj. śląskiego). Objęcie wsparciem mieszkańców budynków 

wielorodzinnych dopuszczalne jest także w ramach gminnych PONE dofinansowanych przez 

WFOŚiGW, natomiast w praktyce nieliczne gminy zdecydowały się na udzielanie wsparcia dla 

budynków wielorodzinnych.  W  przypadku, gdy budynki zarządzane są przez spółdzielnie, 

wspólnoty mieszkaniowe lub jst (budynki komunalne), podmioty te mogą uzyskać 

dofinansowanie na wymianę źródła ciepła w ramach premii termomodernizacyjnej FTiR 

(z zastrzeżeniem obowiązku dokonania termomodernizacji) oraz ze wsparcia w specjalnie 

dedykowanym województwu śląskiemu poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ 2014-2020, przy czym i tu 

zasadniczy zakres wsparcia również obejmuje termomodernizację, której elementem może 

być wymiana źródła ciepła. W poddziałaniu 1.7.1 POIiŚ 2014-2020 wsparcie ma formę pomocy 

zwrotnej - pożyczki z premią inwestycyjną, której wysokość zależy od osiągniętego efektu 

ekologicznego w postaci oszczędności energii pierwotnej (maksymalnie 45% kosztów 

kwalifikowalnych projektu). Doświadczenia z wdrażania poddziałania 1.7.1 POIiŚ 2014-202044 

wskazują, że wspólnoty mieszkaniowe bardzo słabo radzą sobie z pozyskiwaniem wsparcia 

 
43 Oszacowanie udziału mieszkań zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych (rozumianych jako 
zamieszkiwane prze więcej niż 2 rodziny) na podstawie danych GUS z Narodowego Spisu Powszechnego z 2011 r. 
44 Na podstawie: 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, 
Fundeko, Warszawa 2018 
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z programu operacyjnego ze względu na bardzo ograniczony potencjał administracyjny, 

organizacyjny i finansowy, co przekłada się na problemy z przygotowaniem wniosku 

o dofinansowanie, odpowiednim zabezpieczeniem finansowym, a na koniec także z realizacją 

i obsługą projektu. Wspólnoty mieszkaniowe jako „ułomne” osoby prawne mają największy 

problem z pozyskaniem wsparcia publicznego, natomiast spółdzielnie i jst dość sprawnie 

korzystają z dostępnych instrumentów. We wspólnotach mieszkaniowych występują także 

duże trudności w koordynacji przedsięwzięć na poziomie jednego budynku, np. ograniczone 

są możliwości wnioskowania o dofinansowanie ze środków zewnętrznych w przypadku, gdy 

część mieszkańców dokonała już modernizacji instalacji w lokalach ze środków własnych. 

Dodatkowymi barierami dla możliwości udzielania wsparcia ze środków publicznych dla 

budynków wielorodzinnych są często spotykane problemy z uregulowaniem własności, 

podleganie pod opiekę konserwatorską (zarówno budynku, jak i mieszczących się 

w mieszkaniach zabytkowych pieców). Spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe zostały 

uwzględnione także w katalogu beneficjentów działania 4.1 RPO WSL, jednak do końca 

września 2019 r. w tym działaniu nie podpisano umów na projekty realizowane przez te 

podmioty, które obejmowałyby wymianę głównych źródeł ciepła (zasilających c.o.), a jedynie 

na takie, w których przewidziano montaż PV oraz kolektorów i pomp ciepła do podgrzewania 

c.w.u. (który nie jest jednoznaczny z likwidacją podstawowego źródła ciepła służącego 

ogrzewaniu budynku).  

Wyniki przeprowadzonych analiz i badań terenowych wskazują na to, że jedną z przyczyn 

zbyt wolnego tempa wymiany kotłów i mniejszego niż oczekiwane wykorzystania 

dostępnych instrumentów wsparcia jest brak wystarczającego wsparcia 

merytorycznego dla osób fizycznych, którym często brakuje po pierwsze rozeznania 

w gąszczu opcji dostępnego wsparcia (mieszkańcy zazwyczaj nie są w stanie samodzielnie 

ich rozróżnić ani ocenić, które są dla nich najbardziej 

adekwatne i korzystne), po wtóre wiedzy technicznej 

i finansowej oraz doświadczenia w korzystaniu ze środków 

pomocowych. Poza potrzebą uproszczenia procedur 

związanych z wnioskowaniem do programu Czyste 

Powietrze zidentyfikowano wyraźną potrzebę 

indywidualnego, bezpośredniego wsparcia 

doradczego mieszkańców - zarówno technicznego, 

(dotyczącego odpowiedniego doboru zakresu rzeczowego inwestycji), finansowego 

(w zakresie wyboru odpowiedniego instrumentu wsparcia, możliwości łączenia różnych 

źródeł wsparcia, wyboru opcji, które nie będą przeciążać w przyszłości budżetów 

gospodarstwa domowych), jak i organizacyjnego (przeprowadzenie przez proces 

Obszar deficytowy 3: 

doradztwo, kanały 
komunikacji
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realizacji i dokumentowania inwestycji kończąc). Wsparcie takie powinno być realizowane 

w formule „jak najbliżej mieszkańców”, tj. optymalnie na poziomie gminy, a co najmniej 

na poziomie powiatu. Aktualnie ani WFOŚiGW w Katowicach, ani gminy, które podpisały z nim 

porozumienia w sprawie przyjmowania wniosków do programu Czyste Powietrze, nie 

otrzymują środków na zatrudnienie dodatkowych osób do obsługi programu czy wsparcia 

merytorycznego mieszkańców. Jednocześnie stan osobowy (pięciu doradców energetycznych 

zatrudnionych w WFOŚiGW w Katowicach, którzy przypadają na województwo śląskie), jest 

całkowicie niewystarczający do obsługi mieszkańców.  

Przeprowadzone analizy i badania trenowe wskazują także na niewystarczającą 

skuteczność przyjętych dotąd kanałów informacyjnych i komunikacyjnych. Ponad 84% 

respondentów CAWI wskazało na kampanie informacyjne i edukacyjne jako istotne lub bardzo 

istotne działania, które powinny towarzyszyć wymianie kotłów, by zwiększyć skuteczność 

działań mających na celu poprawę jakości powietrza na terenie gminy. Aktualnie do osób 

niezainteresowanych tematem wymiany kotła, o niskiej świadomości ekologicznej, w tym 

ubogich, słabo wykształconych, wykluczonych, starszych, informacja o potrzebie wymiany 

kotła oraz o możliwościach uzyskania dofinansowania albo nie dociera w ogóle, albo jest 

ignorowana, stąd rysuje się potrzeba zaangażowania służb socjalnych lub działających 

w obszarze pomocy społecznej organizacji pozarządowych do komunikacji z tymi grupami. 

W przypadku osób starszych, których udział w populacji mieszkańców województwa śląskiego 

z roku na rok rośnie, należałoby wykorzystywać specyficzne kanały komunikacji (np.  poprzez 

parafie, kluby seniora, koła gospodyń, uniwersytety trzeciego wieku). Jako szczególną grupę 

docelową należy wskazać także występujące na Śląsku lokalne społeczności przywiązane do 

tradycji górniczych, w których większość mieszkańców utrzymuje się lub utrzymywało 

z górnictwa oraz korzysta lub korzystało z deputatów węglowych (w postaci pieniężnej lub 

rzeczowej)45. Dla tych osób palenie w piecu węglem i ręczny załadunek węgla jest swoistym 

rytuałem, tradycją kultywowaną od pokoleń. Skuteczność działań komunikacyjno-

edukacyjnych w tego typu grupach wymaga działania na poziomie całej społeczności 

lokalnej i wykorzystania specyfiki potencjału danej społeczności (np. parafii).   

Innowacyjny i efektywny sposób na kampanię edukacyjno-promocyjną dla lokalnej 

społeczności zastosowano w projekcie zrealizowanym przez Związek Gmin Dorzecza 

Wisłoki (nr KIK/66), dofinansowanym w Polsko-Szwajcarskim Programie Współpracy. 

Projekt obejmował montaż 6000 kolektorów słonecznych na budynkach prywatnych 

 
45 W ostatnich latach większość spółek węglowych ograniczyła świadczenia w formie deputatów dla byłych 
pracowników (np. emerytów, rencistów i członków ich rodzin), co było źródłem niepokojów społecznych i w 
konsekwencji przyjęcia przez rząd rozwiązań rekompensujących utracone przywileje (Ustawa z dnia 23 listopada 
2018 r. o świadczeniu rekompensacyjnym z tytułu utraty prawa do bezpłatnego węgla oraz z tytułu zaprzestania 
pobierania bezpłatnego węgla przez osoby niebędące pracownikami przedsiębiorstwa górniczego).  
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mieszkańców. Do działań promocyjnych zaangażowano lokalną młodzież, która jako 

„doradcy domowi”, wyposażeni w wiedzę (uprzednio odpowiednio przeszkoleni), materiały 

informacyjne (ankiety, ulotki, broszury, plakaty) oraz takie akcesoria jak koszulki, czapki, 

identyfikatory projektowe – odwiedziła ponad 12 tys. domów mieszkańców na terenie gmin 

należących do Związku, zachęcając do udziału w projekcie oraz przedstawiając korzyści 

płynące z zastosowania odnawialnych źródeł energii. Działanie to było wspierane 

merytorycznie przez pracowników Instytutu Nauk o Środowisku Uniwersytetu 

Jagiellońskiego. Młodzież była bardzo przychylnie przyjmowana przez mieszkańców, 

a przekazywanie wiedzy tym sposobem okazało się znacznie bardziej skuteczne niż 

w przypadku informacji przekazywanej przez osoby z zewnątrz lub za pośrednictwem 

samych tylko materiałów drukowanych czy mediów. Przeprowadzone działania 

poskutkowały znacznym wzrostem zainteresowania udziałem w projekcie wśród 

mieszkańców oraz ogólnym wzrostem zainteresowania kolejnymi projektami związanymi 

z zastosowaniem OZE46. 

2.1.2. FORMY WSPARCIA W RPO WYBRANYCH WOJEWÓDZTW 

W poniższej tabeli dokonano charakterystyki wsparcia dla wymiany kotłów, udzielanego w 

ramach PI 6e w regionalnych programach operacyjnych województw: łódzkiego, 

małopolskiego i podkarpackiego. 

 
46 Na podstawie raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pn. Ocena efektów oraz systemu zarządzania i 
wdrażania Szwajcarsko-Polskiego Programu Współpracy, IDEA Instytut sp. z o.o., Warszawa 2017 
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TABELA 2. CHARAKTERYSTYKA WSPARCIA DLA WYMIANY/LIKWIDACJI KOTŁÓW, UDZIELANEGO W PI 6E W RPO WYBRANYCH WOJEWÓDZTW 

  RPO ŁÓDZKIE (RPO WŁ) RPO MAŁOPOLSKIE (RPO WM) RPO PODKARPACKIE (RPO WP) 

GRUPY DOCELOWE ODBIORCÓW WSPARCIA  

Podmioty Jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i 
stowarzyszenia. 

Odbiorcy ostateczni: mieszkańcy województwa łódzkiego 
(osoby fizyczne), podmioty korzystające z rezultatów 
projektu. 

Jednostki samorządu terytorialnego; jednostki organizacyjne 
JST posiadające osobowość prawną 

Odbiorcy ostateczni: mieszkańcy województwa 
małopolskiego (osoby fizyczne)  

 
 

Jednostki samorządu terytorialnego lub ich związki lub 
podmioty, w których większość udziałów lub akcji posiadają 
jst lub ich związki i stowarzyszenia   

Odbiorcy ostateczni: mieszkańcy województwa 
podkarpackiego - osoby lub podmioty, posiadające tytuł 
prawny do budynku/lokalu. Beneficjent zobowiązany jest do 
wybrania ostatecznych odbiorców wsparcia w otwartej, 
przejrzystej i niedyskryminującej procedurze z 
uwzględnieniem przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. 

Obiekty  Budynki jednorodzinne lub lokale w budynkach 
wielorodzinnych, zlokalizowane na trenie województwa 
łódzkiego. 

 Budynki jednorodzinne lub lokale w budynkach 
wielorodzinnych, zlokalizowane na trenie województwa 
łódzkiego. 
 

 Budynki jednorodzinne lub lokale w budynkach 
wielorodzinnych, lokalizowane na trenie województwa 
podkarpackiego.  

FORMA I WYSOKOŚĆ WSPARCIA  

Działanie OP IV, Działanie IV.4 Zmniejszenie emisji zanieczyszczeń47 

 

OP IV, Działanie 4.4 Redukcja emisji zanieczyszczeń do 
powietrza, Poddziałanie 4.4.348 

 

OP III, Działanie 3.3 Poprawa jakości powietrza, 
Poddziałanie 3.3.2 Redukcja emisji49 

Forma wsparcia Finansowanie bezzwrotne: dotacja ze środków EFRR    

Poziom dofinansowania projektu: do wysokości 85% 
wydatków kwalifikowalnych ze środków UE, z zastrzeżeniem 
reguł dot. pomocy publicznej de minimis oraz do 15% 
wydatków kwalifikowalnych ze środków budżetu państwa  

Finansowanie bezzwrotne: dotacja ze środków EFRR    

Poziom dofinansowania projektu: 98,5%  

W przypadku projektów objętych pomocą publiczną lub 
pomocą de minimis poziom dofinansowania wynika z 
przepisów obowiązujących na dzień udzielania wsparcia, nie 
więcej niż 98,5%. 

Finansowanie bezzwrotne: dotacja ze środków EFRR                                                                                  
Brak minimalnego oraz maksymalnego progu kwotowego 
wsparcia (wartości projektu) przy zastrzeżeniu finansowania 
max. 85% wydatków kwalifikowalnych z uwzględnieniem 
zasad pomocy publicznej de minimis 

 
47 W ramach zbliżonego zakresem działania IV.3 Jakość powietrza, poddziałanie IV.3.2 Ochrona powietrza, również możliwe uzyskanie wsparcia dla osób fizycznych, ale na 
instalację ekologicznego kotła przy możliwym wykorzystaniu paliw stałych z wyjątkiem węgla (PI 4e) 
48 W ramach podobnych poddziałań – 4.4.1 i 4.4.2 wsparcie jest udzielane na inwestycje w źródła ciepła spalające biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe (PI 4e). 
49 W ramach 3.3.1 również możliwe uzyskanie wsparcia dla osób fizycznych, ale na instalację kotła gazowego (w tym na gaz płynny LPG) lub kotła na biomasę  
klasy 5 z automatycznym zasypem paliwa wg normy PN EN 303-5:2012, brak wsparcia dla kotłów węglowych (PI 4e) 
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  RPO ŁÓDZKIE (RPO WŁ) RPO MAŁOPOLSKIE (RPO WM) RPO PODKARPACKIE (RPO WP) 

Zasady dofinasowania - wydatki poniesione na przygotowanie projektu 
kwalifikowalne do wysokości 3,5% wydatków 
kwalifikowalnych, 

− wniesienie wkładu niepieniężnego kwalifikowalne do 
wysokości 10% wydatków kwalifikowalnych, 

− wydatki kwalifikowalne dotyczące robót nie związanych z 
wymianą źródła ciepła nie mogą przekroczyć 300 PLN za 1 
m2 powierzchni użytkowej budynku, a jednocześnie nie mogą 
wynosić więcej niż 45 000 PLN dla budynku, przy czym 
zgodnie z regulaminem konkursu, maksymalna kwota 
dofinansowania na poziomie projektu nie została ustalona. 

- maksymalna wartość zaliczki: do wysokości 90% 
dofinansowania. 

- koszty pośrednie rozliczane metodą stawki ryczałtowej w 
wysokości równej 3% całkowitych bezpośrednich wydatków 
kwalifikowanych projektu.                    

- brak minimalnego i maksymalnego progu kwotowego 
wsparcia na poziomie projektu, z zastrzeżeniem że 
wysokość dofinansowania będzie wynosiła: 

- nie więcej niż 8 tys. zł/kocioł w przypadku budynku 
jednorodzinnego, 

- nie więcej niż 10 tys. zł/kocioł w przypadku budynku 
wielorodzinnego, dla którego jest wprowadzane wspólne 
źródło ciepła dla więcej niż jednego lokalu; 

- możliwość dofinansowania do termomodernizacji budynków 
w zakresie wynikającym z oceny energetycznej tam, gdzie 
może zostać udzielone; zastosowano kryterium dochodowe: 
dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nie 
przekracza 200 % najniższej emerytury określonej zgodnie z 
zapisami ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu 
Ubezpieczeń Społecznych; dla gospodarstwa 
wieloosobowego – dochód na osobę nie przekracza 125 % 
najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami ww. 
ustawy; maksymalna wielkość dofinansowania prac 
termomodernizacyjnych nie może przekroczyć 25 000 zł. 

 - maksymalne dofinansowanie na nowe urządzenie 
grzewcze ustalane w oparciu o wysokość mocy wynikającej z 
oceny energetycznej. 

Refundacja przez gminę wydatków poniesionych przez 
odbiorców końcowych w związku z likwidacją kotłów i 
przyłączeniem nowego źródła ciepła, jest możliwa do 100%.  

W odniesieniu do innych niż likwidacja kotłów i przyłączenie 
nowego źródła ciepła wydatków kwalifikowalnych w 
projekcie, ich poziom dofinansowania będzie wynosiło do 
85% przy czym ich udział w łącznych kosztach 
kwalifikowanych projektu nie przekroczy 10%, w tym 
zawierają się m.in. koszty pośrednie (do 3% kosztów 
kwalifikowalnych). 

- dostępne kwoty ograniczone alokacją dla danej gminy 
(Zał.8 do SZOOP RPO WP, do którego odwołuje się 
regulamin konkursu). Alokacja ustalana z uwzględnieniem 
procentowego udziału ludności narażonej na przekroczone 
normy jakości powietrza. 

- w przypadku projektów partnerskich limit dofinansowania 
podlega sumowaniu (dla całego projektu bez obowiązku 
zachowania limitu dla danej gminy). 
 

Warunki dotyczące 
projektu/inwestycji, w 
tym zastosowane 
kryteria 

- Inwestycje związane z wymianą niskosprawnych i 
nieekologicznych źródeł ciepła muszą przyczyniać się do 
znacznego zmniejszenia emisji zanieczyszczeń powietrza 
(PM10, NOx, etc.) i redukcji CO2 o co najmniej 30% w 
odniesieniu do istniejących instalacji oraz do znacznego 
zwiększenia oszczędności energii. 

-  Inwestycje dofinansowane jedynie w przypadku, gdy 
podłączenie do sieci ciepłowniczej na danym obszarze nie 
jest uzasadnione ekonomicznie, a projekt jest realizowany w 
strefach objętych programami ochrony powietrza.  

- Wspierane mogą być inwestycje w instalacje o jak 
najmniejszej emisji CO2 oraz innych zanieczyszczeń 
powietrza.  

- W przypadku kotłów na paliwa stałe, wsparciem mogą być 
objęte jedynie kotły spełniające co najmniej wymagania dla 
klasy 5 wg normy CE (EN 303-5: 2012). 

-Wsparcie skierowane na wymianę starych kotłów, pieców, 
urządzeń grzewczych na paliwa stałe wraz z wykonaniem 
wewnętrznych instalacji w budynku niezbędnych do 
prawidłowego funkcjonowania nowego systemu ogrzewania, 
wykorzystującego paliwa stałe  

- Brak ekonomicznego uzasadnienia podłączenia budynku 
do sieci ciepłowniczej 

- Wsparcie skierowane na systemy grzewcze oparte o kotły 
lub ogrzewacze pomieszczeń na paliwa stałe lub 
wykorzystujące OZE, przy czym kotły spalające paliwa stałe 
będą wyposażone w automatyczny podajnik paliwa (nie 
dotyczy kotłów zgazowujących) i nie będą posiadały rusztu 
awaryjnego ani elementów umożliwiających jego 
zamontowanie. Najważniejsze wymogi dla urządzeń 
wynikają z dyrektywy 2009/125/WE. 

- Realizacja projektów możliwa jest wyłącznie na obszarach 
gmin, na terenie których stwierdzono lub zdiagnozowano 
przekroczenia dopuszczalnych wartości stężeń pyłu 
zawieszonego PM10 (24h). 

- Projekty muszą wynikać z Planu Gospodarki 
Niskoemisyjnej obowiązującego na terenie gminy, 
pozytywnie zaopiniowanego przez WFOŚiGW w Rzeszowie 

-  Wsparcie może zostać udzielone wyłącznie na kotły 
spalające paliwa stałe (inne niż biomasa) klasy 5 z 
automatycznym zasypem paliwa bez rusztu awaryjnego, pod 
warunkiem: 

− braku ekonomicznego uzasadnienia podłączenia 
budynku do sieci ciepłowniczej lub braku dostępności 
sieci gazowej, 

− zwiększenia efektywności energetycznej, 
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- Projekty winny co do zasady przeciwdziałać ubóstwu 
energetycznemu. 

- Każdy budynek objęty projektem musi mieć 
przeprowadzoną ocenę energetyczną ze świadectwem 
charakterystyki energetycznej oraz określeniem mocy 
nowego źródła ciepła, jakie ma zostać zainstalowane w 
budynku. 

- Budynek ujęty w projekcie musi spełniać tzw. minimalne 
standardy efektywności tj. wartość wskaźnika EPH+W

50 nie 
może przekraczać 150 kWh/(m2 x rok) dla budynków 
jednorodzinnych, 135 kWh/(m2 x rok) dla budynków 
wielorodzinnych. W przypadku niespełnienia ww. kryterium, 
wsparcie w zakresie wymiany źródła ciepła uwarunkowane 
będzie wykonaniem inwestycji zwiększających efektywność 
energetyczną i ograniczających zapotrzebowanie na energię. 
Prace termomodernizacyjne winny wynikać z oceny 
energetycznej budynku przeprowadzonej przed realizacją 
inwestycji. 

- Możliwość ograniczenia ww. wymogu w odniesieniu do 
budynków zabytkowych, poprzez wykonanie jedynie prac 
zgodnych z zaleceniami konserwatorskimi.  

Dodatkowo w ramach kryteriów merytorycznych premiowane 
jest: 

-  uwzględnienie w projekcie rozwiązań z zakresu 
zastosowania odnawialnych źródeł energii 
(komplementarność działań)  

- realizacja działań projektowych w budynkach mieszkalnych 
jedno- i wielorodzinnych (w ramach kryterium oceniane jest 
czy w ramach projektu przynajmniej połowa źródeł ciepła 
podlegających wymianie znajdować się będzie w jedno i 
wielorodzinnych budynkach z wyłączeniem wspólnot i 
spółdzielni mieszkaniowych (0/10 pkt)) 

- Projekty powinny być uzasadnione ekonomicznie i 
społecznie oraz w stosownych przypadkach, przeciwdziałać 
ubóstwu energetycznemu. 

- Projekt został uwzględniony w Planie gospodarki 
niskoemisyjnej dla obszaru woj. małopolskiego oraz jest ujęty 
w wykazie przedsięwzięć uzgodnionych dla danego 
subregionu w ramach mechanizmu wyboru projektów 
opartego na ścieżce subregionalnej 

- Projekt doprowadzi do redukcji CO2 o co najmniej 30% w 
odniesieniu do istniejących instalacji 

- Minimalny standard efektywności energetycznej budynku 
jako warunek dostępu tj. wartość wskaźnika EPH+W nie może 
przekraczać: 150 kWh/ (m2 x rok) dla budynków 
jednorodzinnych, 135 kWh/(m2 x rok) dla budynków 
wielorodzinnych 

- Możliwość odstąpienia od oceny w oparciu o wskaźnik w 
odniesieniu do budynków zabytkowych, poprzez wykonanie 
jedynie minimalnych prac z zakresu termomodernizacji 
godnych z zaleceniami konserwatorskimi. 

- Budynki, dla których. warunek wynikający z ww. wskaźnika 
nie będzie spełniony będą musiały mieć przeprowadzone 
prace termomodernizacyjne w okresie realizacji projektu, a 
zakres prac termomodernizacyjnych będzie wynikał z 
przeprowadzonej oceny energetycznej  

- Warunkiem wymiany kotła jest zobowiązanie odbiorcy 
końcowego do wykonania prac, ale program przewiduje 
możliwość wsparcia niezbędnych prac 
termomodernizacyjnych u mieszkańców, u których 
zidentyfikowano problemy związane z ubóstwem 
energetycznym (trudną sytuacją materialną) w oparciu o 
zdefiniowane w programie kryterium dochodowe.  
 

− zmniejszenie emisji C02 o 30% w przypadku zmiany 
spalanego paliwa oraz zmniejszenie innych 
zanieczyszczeń powietrza (zgodne z właściwym 
programem ochrony powietrza). 

- Koszty kwalifikowalne prac innych niż związanych z 
zakupem i montażem kotłów, mogą stanowić nie więcej niż 
25% wydatków kwalifikowalnych projektu. Ograniczenie to 
dotyczy np. przebudowy wewnętrznej instalacji CO, wymiany 
grzejników, zaworów termostatycznych, która jest niezbędna 
do prawidłowego funkcjonowania instalacji zasilanej nowym 
źródłem ciepła, termomodernizacji przegród budowlanych. 

- Nowy kocioł może być instalowany wyłącznie w budynkach, 
w których w okresie ostatnich 10 lat wykonano inwestycje 
zwiększające efektywność energetyczną i ograniczające 
zapotrzebowanie na energię w budynku. Warunek uznaje się 
również za spełniony w przypadku budynków spełniających 
określone poziomy wskaźnika EPH+W: budynki jednorodzinne 
- EPH+W = 150 kWh/(m2xrok), budynki wielorodzinne - EPH+W 
= 135 kWh/(m2xrok). 

- Dodatkowo w ramach kryteriów merytorycznych 
premiowane są projekty, których realizacja skutkować będzie 
ograniczaniem „ubóstwa energetycznego”. W ramach 
kryterium można dodatkowo uzyskać: 

- 5 punktów - jeżeli udział gospodarstw domowych 
dotkniętych problemem ubóstwa energetycznego, w których 
zainstalowany będzie nowy kocioł, mieści się w przedziale 
między 10 % a 20 % ogólnej liczby gospodarstw domowych 
objętych projektem, 

- 10 punktów - jeżeli udział takich gospodarstw wynosi 
powyżej 20% ogólnej liczby gospodarstw domowych w 
projekcie. 

Warunki dotyczące 
beneficjenta/odbiorcy 
wsparcia  

- Minimalny wkład własny beneficjenta: 0% wydatków 
kwalifikowalnych, chyba że z zasad dot. pomocy de minimis 
wynika inaczej  

- Pokrycie 100% wydatków niekwalifikowalnych, w tym 
kosztu podatku VAT  

- Posiadanie prawa do dysponowania budynkiem/lokalem, w 
którym będzie realizowane inwestycja w ramach projektu  

- Minimalny wkład własny beneficjenta: 1,5%, w przypadku 
projektów objętych pomocą publiczną lub pomocą de minimis 
poziom dofinansowania określony na zasadach dotyczących 
pomocy publicznej  

- Przedstawienie dokumentów potwierdzających prawo do 
dysponowania nieruchomością lub lokalem; 

- W odniesieniu do współwłasności: zgoda większości 
współwłaścicieli, tj. osób posiadających ponad połowę 
udziałów we współwłasności; 

- zgoda właściciela nieruchomości/lokalu i/lub 
współwłaścicieli (ew. zarządcy, jeśli wynika to z zakresu jego 
umocowania) w przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest 
właścicielem nieruchomości/lokalu 

Beneficjent (gmina) zobowiązuje odbiorców końcowych do: 

- Minimalny wkład własny mieszkańca - uczestnika projektu: 
15 % wydatków kwalifikowalnych, chyba że z zasad dot. 
pomocy de minimis wynika inaczej  

- Po stronie mieszkańca-uczestnika projektu pozostaje 
również podatek VAT od całości kosztów instalacji oraz 
pokrycie kosztów niekwalifikowanych związanych z 
projektem 

- posiadanie prawa do dysponowania budynkiem, w którym 
będzie wymienianie źródło ciepła  

- złożenie deklaracji uczestnictwa w projekcie 

- zlikwidowanie starego nieefektywnego źródła ciepła 

Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do egzekwowania 
od odbiorców końcowych (posiadających tytuł prawny do 
budynku lub lokalu w budynku), likwidacji starego kotła i 

 
50 EPH+W - nieodnawialna energia pierwotna na potrzeby ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody użytkowej 
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− trwałej likwidacji starego kotła 

− poddania się ocenie energetycznej budynku 
wykonanej przed realizacją projektu wg metodyki 
przyjętej przez IZ RPO, 

− wykonania modernizacji energetycznej budynku w 
zakresie wynikającym z ww. oceny energetycznej 
budynku – jeżeli dotyczy i program nie przewiduje 
odstępstw od tego,  

− likwidacji dotychczasowych elektrycznych 
podgrzewaczy wody i uzyskiwania ciepłej wody 
użytkowej wyłącznie z nowo zainstalowanego źródła 
ciepła (jeśli dotyczy) 

- Beneficjent (gmina) będzie zobowiązany do zapewnienia 
odpowiedniego systemu kontroli urządzeń grzewczych 
eksploatowanych przez odbiorców końcowych. 

użytkowania wyłącznie dofinansowanego urządzenia 
grzewczego. 

 

Warunki wykluczające 
dostęp do wsparcia 

- Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. 

-Dofinansowanie udzielone będzie wyłącznie na inwestycje w 
budynkach użyteczności publicznej lub budynkach 
wykorzystywanych na cele mieszkaniowe; pozostałe obiekty 
nie kwalifikują się do wsparcia.  

- W ramach działania wsparciem nie będą objęte budynki 
opieki zdrowotnej i budynki, w których ponad 50% powierzchni 
całkowitej wykorzystywane jest na cele związane z opieką 
zdrowotną, 

- Dodatkowe czynniki wykluczające beneficjenta z możliwości 
otrzymania wsparcia wynikają z kryteriów formalnych 
właściwych dla działania, zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący RPO WŁ 2014-2020 
 

-Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. 

- Dofinansowanie będzie udzielone właścicielom budynków 
jedno i wielorodzinnych wykorzystywanych na cele 
mieszkaniowe.  

W przypadku prowadzenia działalności gospodarczej (np.  
agroturystyka) w części budynku wykorzystywanego co do 
zasady na cele mieszkaniowe, gmina udzieli pomocy de   
minimis. 

- Dodatkowe czynniki wykluczające beneficjenta z możliwości 
otrzymania wsparcia wynikają z kryteriów formalnych 
właściwych dla działania, zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący RPO WM 2014-2020    

- Wsparcia nie uzyskają projekty, które zostały fizycznie 
ukończone lub w pełni zrealizowane przed złożeniem wniosku 
o dofinansowanie. 

- Wykluczone jest wsparcie inwestycji w infrastrukturę 
instytucji opiekuńczo-pobytowych oraz zdrowotnych  

- Wsparcie dotyczy wymiany starego pieca/kotła na paliwo 
stałe na nowe źródło ciepła wyłączne takie, które spełnia 
wymagania Programu 

- Dodatkowe czynniki wykluczające beneficjenta z możliwości 
otrzymania wsparcia wynikają z kryteriów formalnych 
właściwych dla działania, zatwierdzonych przez Komitet 
Monitorujący RPO WP 2014-2020    

 

 

  

PLANOWANE EFEKTY  

Wartości docelowe 
wskaźników dla PI 6e 
(docelowo tj. do 2023 
r.)  

-liczba wymienionych źródeł ciepła-1280 szt. 

- szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 
3 645 ton ekw.CO2 

- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła- 6650 szt. 

-szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych- 
16 200 ton ekw.CO2  

- liczba zainstalowanych lub zmodernizowanych źródeł ciepła 
– 2 100 szt.  

- szacowany spadek emisji gazów cieplarnianych -4 500 ton 
ekw.CO2 

Skala udzielonego 
finansowania  

Do czasu zakończenia niniejszej analizy - brak 
zakontraktowanych środków.  

Wartość wnioskowanego dofinansowania w jedynym 
projekcie, dla którego planuje się kontraktację, wynosi 1,8 mln 
zł.  

Zawarte umowy (stan po I kwartale 2019)51: 70 umów na 
łączną kwotę wydatków kwalifikowalnych 66,62 mln zł (w tym 
64,79 zł wkładu EFRR), co oznacza realizację przyjętych 
zobowiązań na poziomie 95,91%  
 

Wartość zakontraktowanych środków (12 umów) wynosi 
15,85 mln zł, co wyczerpuje wartość alokacji na konkurs.  

 
51 https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/przeczytaj-analizy-aporty-i-podsumowania/sprawozdania/informacja-kwartalna-z-realizacji-
regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-za-i-kwartal-2019-r/2019/07/Informacja-kwartalna-I-Q-2019-RPO-WM-2014-2020-zal-I.PDF  

https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/przeczytaj-analizy-aporty-i-podsumowania/sprawozdania/informacja-kwartalna-z-realizacji-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-za-i-kwartal-2019-r/2019/07/Informacja-kwartalna-I-Q-2019-RPO-WM-2014-2020-zal-I.PDF
https://www.rpo.malopolska.pl/download/program-regionalny/o-programie/przeczytaj-analizy-aporty-i-podsumowania/sprawozdania/informacja-kwartalna-z-realizacji-regionalnego-programu-operacyjnego-wojewodztwa-malopolskiego-za-i-kwartal-2019-r/2019/07/Informacja-kwartalna-I-Q-2019-RPO-WM-2014-2020-zal-I.PDF
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Alokacja na konkurs: 18,14 mln zł (EFRR) 

Skala rzeczowa 
efektów 
(zakontraktowane, 
osiągnięte) 

Brak dostępnych informacji o efektach rzeczowych ze 
względu na brak kontraktacji.  

W stanu na I kwartał 2019:  

- liczba zmodernizowanych źródeł ciepła: 1066 (docelowo 
6650) 

-szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych: 
620,49 ton ekw. CO2 (docelowo 16 200) 

Przewiduje się znaczne przekroczenie wartości wskaźników z 
uwagi na wartości zadeklarowane w już podpisanych 
umowach oraz ogłoszony kolejny konkurs.  
 

Brak danych dostępnych publicznie52, ale wnioskując po dacie 
rozstrzygnięcia konkursu (marzec 2019 r, pierwsze podpisane 
umowy datowane na kwiecień 2019 r.)  nie należy spodziewać 
się znacznego zawansowania rzeczowego. 

 
 

POZIOM ZAINTERESOWANIA POTENCJALNYCH ODBIORCÓW I DOTYCHCZASOWE WYNIKI PROGRAMU 

Ocena poziomu 
zainteresowania w 
stosunku do potrzeb 
lub założeń programu 

W jedynym przeprowadzonym dotąd naborze (termin naboru 
od 02 do 30 listopada 2018 r.)  złożone zostały 3 wnioski na 
łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania UE 3,4 mln zł, 
z czego 2 wnioski odpadły na ocenie formalnej, a 1 projekt 
został wybrany do dofinansowania (uchwała IZ RPO z dn. 9 
lipca 2019 r). Na styczeń 2020 r. planowany jest kolejny 
nabór wniosków. Nie udało się ustalić przyczyn niskiego 
dotąd zainteresowania oferowanym wsparciem (pomimo 
bardzo atrakcyjnej oferty, która zakłada 100% dofinasowania 
– po stronie beneficjenta jest jedynie niekwalifikowalny VAT, 
dopuszcza także termomodernizację budynków 

niespełniających kryteriów− efektywności, do 45 tys. 

zł/budynek, bez kryteriów dochodowych dopuszczających do 
tego typu wsparcia). Prawdopodobnymi przyczynami 
niskiego zainteresowania gmin mógł być późny termin 
wprowadzania typu projektu do SzOOP (wiosna 2018 r.) oraz 
niechęć samorządów do realizacji projektów w formule 
parasolowej, wymagającej dużo wysiłku organizacyjnego 
(problemem są doświadczenia związane z wycofywaniem się 
końcowych odbiorców wsparcia) 
 

Dotychczas przeprowadzono 2 konkursy: 

Nabór od 24.06.2016 do 25.07.2016: w ramach wstępnej 
kwalifikacji dotyczył tylko Kart projektów. Alokacja: 65 789 
706,26 PLN, w podziale na subregiony woj. małopolskiego. 
Złożono 110 Kart projektów.  W wyniku oceny formalnej i 
merytorycznej ostatecznie wyłoniono 16 podmiotów (głównie 
jst) uprawnionych do ubiegania się o wsparcie w trybie 
konkursowym, w ramach naboru zamkniętego o 
ograniczonym zakresie podmiotowym i terytorialnym w 
ramach Poddziałania 4.4.3.  

Następnie, w terminie od 30.12.2016 do 10.02.2017 odbył 
się kolejny, standardowy już konkurs - złożono 92 wnioski na 
łączną kwotę dofinansowania 96 402 282,00 zł, co stanowi 
ok. 140 % dostępnej alokacji (alokacja: 68 098 061,84 zł). Do 
dofinansowania wybrano 73 projekty, pozostałe 12 
ocenionych pozytywnie trafiło na listę rezerwową.   

Został ogłoszony kolejny konkurs w ramach poddziałania 
4.4.3: termin naboru: 31.10.2019 do 05.12.2019, planowany 
termin rozstrzygnięcia: maj 2020, alokacja: 3 329 067,81 zł 
 

W wyniku konkursu ogłoszonego w dn. 29.06.2018r (termin 
naboru od dnia 31 lipca 2018 r. do 27 września 2018 r.) 
podpisano 12 umów o dofinansowanie (poddziałanie 3.3.2) 
Brak danych nt. liczby wniosków złożonych w konkursie. 

SYSTEM MONITORINGU 

Opis systemu 
monitoringu 

Monitoring i szeroki zakres kontroli, wynikające z wytycznych 
programowych właściwych dla programów operacyjnych w 
ramach polityki spójności zostaną wdrożone wraz z 
podpisaniem i rozpoczęciem rozliczania pierwszych umów o 
dofinansowanie.  

 Monitoring oraz kontrola udzielanego wsparcia odbywają się 
na zasadach określonych w dokumentach programowych 
właściwych dla programu operacyjnego. 

Ponadto zapisany w SZOOP RPO obowiązek bezpośredniej 
weryfikacji wypełnienia przez odbiorców końcowych 
określonych warunków udzielenia dofinansowania spoczywa 
na beneficjencie - gminie, która składała stosowne 
oświadczenia na etapie wnioskowania o środki, (szerzej w 
wierszu: Warunki dotyczące beneficjenta/odbiorcy wsparcia) 

Monitoring oraz kontrola udzielanego wsparcia odbywają się 
na zasadach określonych w dokumentach programowych 
właściwych dla programu operacyjnego; 

- Dodatkowo: w zakresie wynikającym bezpośrednio z 
kryteriów warunkujących przyznanie wsparcia, celem m.in. 
spełnienia wymogów ww. wytycznych, to sam beneficjent (jst) 
monitoruje odbiorców końcowych (mieszkańców)  

 
52 Opublikowane sprawozdanie roczne z realizacji RPO WP 2014-2020 dotyczy roku 2017 
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DZIAŁANIA INFORMACYJNE I WSPOMAGAJĄCE (PROWADZONE W RAMACH PROGRAMU LUB BEZPOŚREDNIO POWIĄZANE) 

Działania informacyjne  - Właściwe dla programów operacyjnych zasady promocji przy 
wykorzystaniu rożnych środków przekazu: informacje 
prasowe (prasa lokalna i regionalna) nt. możliwości 
pozyskania finansowania.  

- Typowa dla programów operacyjnych sieć punktów 
informacyjnych (ogólnie nt. 

możliwości finansowania w ramach RPO WŁ 2014-2020) 

- Serwis RPO WŁ (analogiczny pod względem zawartości i 
szaty graficznej jak dla pozostałych programów operacyjnych: 
regionalnych i krajowych) 

- Informacje prasowe w prasie regionalnej i lokalnej oraz 
publikacje w Internecie: standardowe dotyczące całego RPO 
oraz informujące o konkursach w ramach działania 

- Działania w zakresie zwiększania świadomości ekologicznej 
mieszkańców (w powiązaniu z działaniami projektowymi) są 
obowiązkowym elementem projektu i obok zadań stricte 
inwestycyjnych mogą stanowić wydatek kwalifikowalny 
projektu (do określonego limitu) 
 

- Informacje prasowe w prasie regionalnej i lokalnej oraz 
publikacje w Internecie- w zakresie całego programu i z 
odniesieniem konkretnie do działania 3.3 Poprawa jakości 
powietrza; 

- Doradcy energetyczni (patrz niżej) 

- Uruchomiona siec punktów informacyjnych nt. RPO WP 
 

Działania 
wspomagające  

- Publikacja materiałów informacyjnych oraz instrukcji (na 
potrzeby konkursu) 

- Szkolenia dla beneficjentów i potencjalnych beneficjentów (o 
charakterze ogólnym, nie dedykowane konkretnym 
działaniom w ramach RPO) -przydatne dla jst jako 
beneficjentów nie zaś dla odbiorów ostatecznych obiorców 
wsparcia 

- Publikacja materiałów informacyjnych oraz instrukcji (na 
potrzeby konkursu); 

- Szkolenia dla beneficjentów (nie powiązane bezpośrednio z 
naborem, o charakterze ogólnym, ale wspierającym realizację 
i rozliczenie projektów) 

- Sfinansowanie ocen energetycznych budynków ze środków

− pomocy technicznej oraz precyzyjne wskazanie zakresu 

oceny energetycznej w SOPZ dla firm audytorskich 

- Wstępne określenie popytu na interwencję przez składanie 
kart projektów 

- Szkolenia dla beneficjentów; 

- Publikacja materiałów informacyjnych, w tym instrukcja 
wypełniania wniosku, wraz z informacją o naborze  

INNE DZIAŁANIA BEZPOŚREDNIO LUB POŚREDNIO POWIĄZANE Z PROGRAMEM, KTÓRE MAJĄ WPŁYW NA JEGO REALIZACJĘ ORAZ EFEKTY  
 

- Możliwość pozyskania środków w zbliżonym zakresem 

działaniu IV.3 Jakość powietrza, (poddziałanie IV.3.2 Ochrona 
powietrza). Tu również możliwe było uzyskanie wsparcia 
docelowo przez osoby fizyczne (w ramach projektu 
parasolowego) na instalację nowego, ekologicznego kotła 
przy możliwym wykorzystaniu paliw stałych, ale z 
wykluczeniem węgla. 

- Możliwość pozyskania wsparcia w ramach bardzo 

zbliżonego pod kątem zakresu i warunków poddziałania 4.4.2 
Obniżenie poziomu niskiej emisji.  W tym przypadku wsparcie 
będzie udzielone na inwestycje w źródła ciepła spalające 
biomasę lub wykorzystujące paliwa gazowe 

- Możliwość uzyskania wsparcia doradców energetycznych w 
ramach projektu LIFE pn.  Wdrażanie Programu ochrony 
powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska w 
zdrowej atmosferze 

- Brak wpływu uruchomienia rządowego programu „Czyste 
Powietrze” z uwagi na wcześniejsze, sprawne 
zagospodarowanie alokacji dostępnej na poddziałanie 
(konkursy w roku 2016 i 2018), w przypadku późniejszego 
ogłoszenia konkursów konieczne byłoby zmodyfikowanie 
pewnych założeń programu tak, aby nie zachodziło ryzyko 
konkurencji. 

- Równoległe ogłoszenie konkursu w poddziałaniu 3.3.1 

Realizacja planów niskoemisyjnych – wymiana źródeł ciepła, 
przy czym wymiana była możliwa jedynie na kocioł na gaz, w 
tym płynny LPG lub kocioł na biomasę. Zgodnie z 
informacjami uzyskanymi w toku badania (TDI), znaczna 
część mieszkańców-nawet 1/3 zainteresowanych wymianą 
kotła-zrezygnowała z wnioskowanego pierwotnie 
nowoczesnego kotła węglowego na rzecz kotła gazowego lub 
na biomasę (częściowo za sprawą kryteriów dostępu)  

- Możliwość udziału w Programie „Przyjazny dom” WFOŚiGW 
w Rzeszowie (konkurencyjna oferta wsparcia); 

Źródło: opracowanie własne na podstawie publicznie dostępnych dokumentów programowych i konkursowych analizowanych RPO oraz badań terenowych 
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Podsumowując przeprowadzone analizy można wskazać, że we wszystkich opisanych 

regionalnych programach operacyjnych zasadniczym celem wdrażania PI 6e, w powiązaniu 

z zakresem interwencji CT 4 (w tym PI 4a, 4c, 4e), jest likwidacja tzw. niskiej emisji i poprawa 

jakości powietrza. Co istotne, we wszystkich programach wsparcie obejmuje budynki 

mieszkalne zarówno jedno- jak i wielorodzinne. 

We wszystkich programach warunkiem dopuszczenia do objęcia wsparciem budynku, 

w którym ma być wymienione źródło ciepła, jest spełnienie tzw. minimalnych standardów 

efektywności (wartość wskaźnika EPH+W nie może przekraczać 150 kWh/(m2 x rok) dla 

budynków jednorodzinnych, oraz 135 kWh/(m2 x rok) dla budynków wielorodzinnych), przy 

czym dofinansowanie dla termomodernizacji53 - w zakresie wynikającym z oceny 

energetycznej budynku przeprowadzonej przed realizacją inwestycji - przewidziano tylko 

w RPO WŁ (maksymalnie 300 PLN za 1 m2 powierzchni użytkowej budynku i 45 tys. 

zł/budynek) oraz RPO WM (tu pod warunkiem spełnienia kryteriów dochodowych przez 

ostatecznego odbiorcę wsparcia, maksymalnie 25 tys. zł/budynek).54  

W RPO WŁ i RPO WM przyjęto także szczególne zapisy dotyczące budynków zabytkowych, 

które nie spełniają określonych wymogów efektywności energetycznej, a jednocześnie nie 

może zostać w nich przeprowadzony pełen zakres prac wynikający z oceny energetycznej - 

dopuszczono takie budynki do wsparcia pod warunkiem wykonania jedynie prac zgodnych 

z zaleceniami konserwatorskimi.   

W odniesieniu do sposobu monitorowania efektów, za dobrą praktykę należy uznać 

wyznaczenie już na poziomie SzOOP RPO WM precyzyjnych przeliczników poziomu redukcji 

emisji wynikającej z przeprowadzonych wymian źródeł ciepła, co ułatwia beneficjentom 

oszacowanie wartości wskaźników rezultatu bezpośredniego: Poziom emisji PM10 oraz Poziom 

emisji PM2,5
55. Również w RPO WP wprowadzono wskaźnik Szacowany roczny spadek emisji 

PM10, a sposób jego oszacowania określono ramowo w załączniku do regulaminu konkursu 

(zapisy mniej precyzyjne niż w przypadku RPO WM). 

W RPO WM wprowadzono także bardzo praktyczne zapisy dotyczące sytuacji związanej 

z własnością budynku, w którym jest wymieniane źródło ciepła:  

− w przypadku współwłasności: zgoda większości współwłaścicieli, tj. osób 

posiadających ponad połowę udziałów we współwłasności;  

 
53 W działaniach dotyczących wymiany kotłów mieszkańców wdrażanych w ramach PI 4e w omawianych RPO, 
termomodernizację budynków mieszkalnych dopuszczono jedynie w RPO WM (działania 4.4.1 i 4.4.2, wyłącznie w 
przypadku kwalifikacji wg kryteriów dochodowych). 
54 Dokumenty programowe nie ograniczają wsparcia na termomodernizację tylko do budynków jednorodzinnych, 
faktycznym czynnikiem limitującym może okazać się jednak maksymalna kwota dofinansowania na ten cel, która 
może okazać się niewystarczająca dla budynku wielorodzinnego (nie przyjęto odstępstw w zakresie maksymalnej 
kwoty przypadającej na 1 budynek). 
55 Przy czym sam sposób zdefiniowania wskaźnika wymaga modyfikacji w kierunku pomiaru poziomu redukcji 
emisji, a nie samej emisji po realizacji przedsięwzięcia. 
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− w przypadku, gdy odbiorca końcowy nie jest właścicielem nieruchomości/lokalu: zgoda 

właściciela nieruchomości/lokalu i/lub współwłaścicieli (ew. zarządcy, jeśli wynika to 

z zakresu jego umocowania). 

Naturalnym uzupełnieniem działań inwestycyjnych, związanych z wymianą źródeł ciepła, 

powinny być działania informacyjne kierowane do społeczności lokalnych. W przypadku 

RPO WM, stanowią one dodatkowo premiowany w ramach oceny merytorycznej oraz 

finansowany element projektów z założenia inwestycyjnych. Kryterium ocenia realizację 

w ramach projektu działań podnoszących świadomość ekologiczną bezpośrednich odbiorców 

efektów projektu (lokalnej społeczności), promujących postawy proekologiczne oraz poczucie 

odpowiedzialności za stan środowiska w zakresie poprawy efektywności energetycznej, 

oszczędności zasobów naturalnych lub obniżenia niskiej emisji. Równoległe informowanie 

i szerokie propagowanie przynoszących wymierne efekty działań proekologicznych 

należy uznać za dobrą praktykę, szczególnie że, jak potwierdzono w toku badania, 

świadomość zdrowotnych konsekwencji wiążących się z zanieczyszczonym 

powietrzem nadal nie jest w kraju powszechna.  

Istotnym aspektem, na który należy zwrócić uwagę, jest oferowany poziom dofinansowania, 

w tym wsparcie na poziomie odbiorcy końcowego (mieszkańca - osoby fizycznej). Spośród 

analizowanych 3 programów, w RPO WP wymagany wkład od osoby fizycznej jako uczestnika 

projektu był największy - zasadniczo 15% kosztów kwalifikowalnych oraz koszty 

niekwalifikowalne (wraz z VAT) od instalacji, zaś zwiększenie wkładu własnego ponad 15% 

było dodatkowo punktowane w procesie oceny merytorycznej. W przypadku RPO WŁ oraz 

RPO WM możliwy był montaż finansowy bardziej korzystny z punktu widzenia beneficjenta 

i odbiorcy końcowego (szczegóły w tabeli 2). Zważywszy na duże zainteresowanie 

realizowaniem projektów w obszarze PI 6e w RPO WM, gdzie dotychczasowe 

zainteresowanie przewyższało alokację na konkursy podczas, podczas gdy w RPO WP, 

pomimo koniecznego wyższego wkładu własnego, kwoty wnioskowanego dofinansowania 

były zbliżone do dostępnej alokacji, można wskazać, że efektywne gospodarowanie dostępną 

alokacją będzie miało coraz istotniejsze znaczenie dla osiągnięcia zakładanych celów 

interwencji. Tym samym zaproponowanie na poziomie programu systemu 

„motywowania” odbiorców do zapewnienia określonego wkładu własnego (w tym np. 

w postaci kosztów wdrożenia programu osłonowego), przy jednoczesnym zadbaniu 

o ochronę grup najuboższych uczestników programu przed wykluczeniem, wydaje się 

uzasadnione. 

Warte szczególnej uwagi jest podejście do zagadnienia ubóstwa energetycznego 

w poszczególnych programach.  W Małopolsce już w roku 2016 ogłoszono pierwsze konkursy 

w działaniu 4.4, w tym konkurs dla poddziałania 4.4.3 Obniżenie poziomu niskiej emisji (paliwa 
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stałe) – SPR.  Dosyć szybko okazało się, że warunki dostępu, a przede wszystkim 

konieczność przeprowadzenia termomodernizacji budynku (jeśli w wyniku oceny 

energetycznej stwierdzono, że nie spełniał on określonych wymogów), stanowiły dla wielu 

odbiorców barierę trudną do pokonania. Wnioskodawcy (zwykle gminy), którzy musieli 

poszukiwać docelowych odbiorców wsparcia, wskazywali na fakt, że właściciele najbardziej 

przestarzałych, a w konsekwencji „trujących” instalacji, to często osoby o najniższych 

dochodach, które nie były w stanie przeprowadzić wymaganych w programie działań 

termomodernizacyjnych tak, aby budynek/lokal spełnił określony w konkursie warunek 

dostępu. Również w opublikowanym Sprawozdaniu rocznym z wdrażania RPO WM za rok 

2018 jako jedną z istotnych przeszkód w realizacji osi priorytetowej IV wskazano problem 

z wymogiem termomodernizacji budynku/lokalu na koszt mieszkańca celem uzyskania 

dofinansowania dla wymiany kotła. Zgodnie z informacją podaną w ww. sprawozdaniu, 

znajdującą odzwierciedlenie w regulaminach kolejnych konkursów, zastosowano środek 

zaradczy w postaci zmiany RPO i uznania termomodernizacji za wydatek kwalifikowalny 

w przypadku mieszkańców z grup objętych tzw. ubóstwem energetycznym (rozumianym 

jako trudna sytuacja materialna). Kwalifikacja do tej grupy odbywa się na podstawie kryterium 

dochodowego: dla gospodarstwa jednoosobowego – dochód na osobę nieprzekraczający 

200% najniższej emerytury określonej zgodnie z zapisami ustawy o emeryturach i rentach 

z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych; dla gospodarstwa wieloosobowego – dochód na 

osobę nieprzekraczający 125% najniższej emerytury na osobę zgodnie z zapisami ww. 

ustawy. Zasady te zostały precyzyjnie opisane bezpośrednio na poziomie SZOOP RPO WM.56 

Co więcej, w kryteriach oceny konkursu ogłoszonego w RPO WM w roku 2018 oraz 

w październiku 2019 r. ocenia się m.in. czy Wnioskodawca posiada/planuje przygotowanie 

programu osłonowego dla osób, które ponoszą zwiększone koszty grzewcze lokalu związane 

z trwałą zmianą systemu ogrzewania na terenie objętym projektem. Pomimo, iż brak spełnienia 

kryterium oczywiście nie eliminuje projektu, to dodatkowe punkty możliwe do uzyskania 

w sytuacji tak dużej konkurencji wnioskodawców, jaką można było zaobserwować 

na przykładzie ostatniego konkursu w tym poddziałaniu, dowodzą próby podjęcia działań 

ograniczających zjawisko ubóstwa energetycznego. Jak jednak wskazują wyniki 

przeprowadzonego badania ewaluacyjnego57, w praktyce podczas całego procesu oceny 

wniosków w działaniu 4.4 RPO WM (nie tylko w poddziałaniu 4.4.3) tylko dwie gminy miały 

jakiekolwiek udokumentowane założenia w tym zakresie i dotyczyły one działań 

 
56 Precyzyjne zapisy w dokumentacji programowej, w tym SZOOP, to znak rozpoznawczy RPO WM - dzięki temu 
ryzyko niezrozumienia zasad programu oraz popełnieni błędów na etapie aplikowania o środki zostało skutecznie 
obniżone. 
57 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, Fundeko, Warszawa 2018 
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niezwiązanych z programem. De facto, w opinii ekspertów KOP, kryterium to jest „martwe”. 

Można przypuszczać, że stymulacja tego typu działań byłaby bardziej skuteczna, jeśli 

np. wydatki gminy na dopłaty do zwiększonych w wyniku wymiany kotła w ramach 

projektu kosztów ogrzewania były dopuszczone do kwalifikowania jako wkład własny 

gmin58, co można dodatkowo uznać za działanie na rzecz utrzymania trwałości projektu.  

W RPO WP również dostrzeżono problem ubóstwa energetycznego, premiując w ramach 

oceny merytorycznej udział w projektach gospodarstw domowych dotkniętych tym 

problemem: im więcej takich gospodarstw w ogólnej puli odbiorców końcowych, tym 

większa liczba uzyskanych punktów w kryterium (założono przedziały 0-10%, 10-20% 

i powyżej 20%). Klasyfikacja gospodarstw domowych do grupy dotkniętych problemem 

ubóstwa energetycznego odbywa się na podstawie ustawowych kryteriów socjalnych, 

tj. kwalifikacji do dodatku mieszkaniowego, dopłat na opał, świadczeń rodzinnych, a także 

potwierdzonej niepełnosprawności lub zaburzeń psychicznych, wielodzietności i pełnienia 

funkcji rodziny zastępczej przez członka/ów gospodarstwa. Jednocześnie jednak w RPO WP 

zabrakło wsparcia, pozwalającego najuboższym mieszkańcom gmin spełnić wymogi 

w zakresie minimalnej efektywności energetycznej budynku, wynikającej z przeprowadzenia 

termomodernizacji, a tym samym realnie sięgnąć po środki na wymianę kotła. Natomiast 

przyjęte w RPO WP rozwiązania w zakresie sposobu realizacji inwestycji adresują specyficzne 

potrzeby grupy osób ubogich: organizującym przetarg na wykonanie instalacji i pierwotnym 

właścicielem instalacji jest gmina, która dopiero po zakończeniu okresu trwałości projektu 

(5 lat) przekazanie instalację odbiorcy na własność. Oznacza to brak konieczności 

prefinansowania inwestycji przez mieszkańca, a więc zniesienie jednej z istotnych barier 

dostępu dla osób ubogich. 

Można wskazać, że również w RPO WŁ, poprzez dopuszczenie do kwalifikowalności 

wydatków na termomodernizację budynków niespełniających wymogów efektywności 

energetycznej, zastosowano rozwiązanie sprzyjające ograniczaniu ubóstwa energetycznego 

(pod warunkiem, że wsparcie na termomodernizację trafi do osób ubogich lub zagrożonych 

ubóstwem w wyniku wymiany pieca).  

W ocenie zespołu badawczego, rozwiązania przyjęte w RPO WM wydają się najbardziej 

skuteczne i kompleksowe, co potwierdzają zarówno duże zainteresowanie wnioskodawców 

oferowanym wsparciem, jak i dotychczasowe postępy we wdrażaniu.  

 
58 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 pozwalają na włączanie zasiłków do wkładu własnego beneficjenta. Tego typu koszty mogłoby 
zostać włączone do kosztów projektu na zasadzie cross-financingu. Dodatkowo zapisy Umowy partnerstwa w 
odniesieniu do CT 9 wskazują, że: „przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR powinny być powiązane 
z realizacją celów w zakresie włączenie społecznego i walki z ubóstwem” 
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2.1.3. INNE FORMY WSPARCIA SŁUŻĄCE OGRANICZANIU NISKIEJ EMISJI ZWIĄZANEJ Z 

INDYWIDUALNYM OGRZEWANIEM BUDYNKÓW 

Skuteczność działań służących poprawie jakości powietrza warunkowana jest przede 

wszystkim ich adekwatnością do uwarunkowań lokalnych i regionalnych w zakresie przyczyn 

złej jakości powietrza, w tym charakteru i rozkładu przestrzennego źródeł emisji oraz rodzaju 

emitowanych substancji, których stężenia w powietrzu przekraczają określone przepisami 

normy. Kluczem jest więc właściwie postawiona diagnoza sytuacji i jej przyczyn oraz dobranie 

odpowiedniego zestawu działań zaradczych.  

Programy Ochrony Powietrza (POP), wdrażane od 2010 r. w województwie śląskim, określają 

odpowiednie, oparte na wnikliwej ocenie sytuacji województwa działania, których realizacja 

ma doprowadzić do osiągnięcia wartości dopuszczalnych i docelowych substancji w powietrzu. 

POP z 2010 r. odnosił się tylko przekroczeń w zakresie PM10 i benzo/α/pirenu, a kolejne jego 

aktualizacje (POP 2014, 2017, 2019) - także do PM2,5, dwutlenki siarki, dwutlenku azotu 

i ozonu. Zgodnie z przeprowadzonymi analizami w zakresie wpływu poszczególnych źródeł 

emisji na wartości stężeń substancji w województwie, głównym wskazanym w POP kierunkiem 

działań naprawczych jest redukcja emisji powierzchniowej, pochodzącej z indywidualnych 

systemów grzewczych, a także emisji liniowej, pochodzącej z komunikacji samochodowej 

(przy czym udział źródeł komunikacyjnych w niskiej emisji wynosi około 11%). Jak wskazano 

w POP 2017, prowadzone w poprzedzających latach działania naprawcze w zakresie 

obniżenia emisji ze źródeł bytowo-komunalnych nie przyniosły zakładanego efektu 

ekologicznego, dlatego konieczne było podjęcie uchwały Sejmiku Województwa Śląskiego 

w sprawie wprowadzenia na obszarze województwa ograniczeń w zakresie eksploatacji 

instalacji, w których następuje spalanie paliw (uchwała nr v/36/1/2017 Sejmiku Województwa 

Śląskiego z dnia 7 kwietnia 2017 r.). Wprowadza ona na terenie całego województwa śląskiego 

w ciągu całego roku kalendarzowego ograniczenia dla instalacji, w których następuje spalanie 

paliw stałych (kocioł, kominek, piec), w tym zakaz użytkowania instalacji dostarczających 

ciepło do systemu centralnego ogrzewania niespełniających wymogów 5 klasy, przy czym 

termin obowiązywania zakazu uzależniony jest od wieku użytkowanej instalacji (dla starszych 

niż 10 lat – od 2022 r., eksploatowanych przez 5-10 lat – od 2024 r., dla młodszych niż 5 lat – 

od 2026 r, dla spełniających wymogi 3 lub 4 klasy – do 2028 r.). W przypadku instalacji 

kominków i trzonów kuchennych, od 2023 r. dopuszcza się do eksploatacji wyłącznie 

urządzenia, które spełniają wymogi ekoprojektu. We wszystkich instalacjach, w których 

następuje spalanie paliw stałych, zakazano stosowania: węgla brunatnego oraz paliw stałych 

produkowanych z wykorzystaniem tego węgla, mułów i flotokoncentratów węglowych oraz 

mieszanek produkowanych z ich wykorzystaniem, paliw, w których udział masowy węgla 

kamiennego o uziarnieniu poniżej 3 mm wynosi więcej niż 15% oraz biomasy stałej, której 

wilgotność w stanie roboczym przekracza 20%. Wykonanie uchwały antysmogowej 
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stanowi zasadniczy kierunek wskazanych w POP działań niezbędnych do poprawy 

jakości powietrza na terenie województwa śląskiego. Wskazany w POP katalog działań 

naprawczych obejmuje przede wszystkim działania nakierowane na ograniczenie emisji 

z instalacji o małej mocy (do 1 MW) poprzez: 

− zastąpienie niskosprawnych urządzeń siecią ciepłowniczą lub urządzeniami opalanymi 

gazem, 

− zastąpienie niskosprawnych urządzeń urządzeniami opalanymi olejem, ogrzewaniem 

elektrycznym lub urządzeniami spełniającymi co najmniej wymogi 5 klasy, 

− ograniczenie strat ciepła poprzez termomodernizację obiektów ogrzewanych w sposób 

indywidualny.  

Ponadto w POP ujęto działania związane z ograniczeniem emisji ze źródeł komunikacyjnych 

(w tym przede wszystkim poprawa organizacji ruchu drogowego, rozwój transportu 

zbiorowego, ograniczenie emisji wtórnej pyłu poprzez czyszczenie dróg na mokro), a także 

działania promocyjne i edukacyjne oraz informacyjne i szkoleniowe. 

Jak wskazano w „Podsumowaniu realizacji Programów ochrony powietrza w województwie 

śląskim przygotowane w ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa 

śląskiego” (Atmoterm, Katowice 2017), największe efekty ekologiczne przynosiły dotąd 

działania związane z wymianą starych, niskosprawnych urządzeń grzewczych na paliwa 

stałe na nowe niskoemisyjne źródła ciepła. Przeprowadzone działania termomodernizacji 

budynków spowodowały zmniejszenie energochłonności obiektów ograniczając dzięki temu 

ilość zużywanego paliwa, co również prowadziło do redukcji emisji zanieczyszczeń.  

Omówione w rozdziale 2.1.1 instrumenty wsparcia dla wymiany kotłów stanowią 

podstawowe narzędzie wspierające wdrażanie POP i uchwały antysmogowej. Część 

z opisanych instrumentów, w zgodzie z priorytetami wskazanymi w POP, promuje przyłączenie 

do sieci ciepłowniczej lub gazowej (w tym program Czyste powietrze oraz wsparcie dostępne 

w osi IV RPO WSL, w której wykluczono możliwość dofinansowania kotła na paliwo stałe 

w przypadku dostępności sieci ciepłowniczej lub gazowej). Większość omówionych 

programów (Czyste Powietrze, Stop Smog, premia termomodernizacyjna, ulga 

termomodernizacyjna, kredyt z dotacją z WFOŚiGW oraz nieliczne gminne PONE) oferuje 

osobom fizycznym także dofinansowanie dla termomodernizacji, która podnosi efektywność 

przeprowadzanych działań w zakresie ograniczania emisji z indywidualnego spalania paliw, a 

jednocześnie stanowi najbardziej skuteczny instrument ograniczania ubóstwa 

energetycznego. Faktyczna dostępność wsparcia na termomodernizację budynków 

mieszkalnych jest jednak bardzo ograniczona (co również omówiono wcześniej 

w rozdziale 2.1.1), w szczególności dla osób o niższych dochodach, co wynika przede 
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wszystkim z konieczności wniesienia przekraczającego możliwości finansowe znacznej 

części mieszkańców wkładu własnego lub 

podsiadania zdolności kredytowej. 

Termomodernizacja jest przedsięwzięciem znacznie 

bardziej kosztochłonnym niż wymiana kotła, a nawet w 

przypadku wymiany kotła konieczność wniesienia wkładu 

własnego na poziomie 20-60% stanowi istotną barierę dla 

dużej grupy mieszkańców59. W raporcie z badania 

ewaluacyjnego pn. „Ocena ex-ante zastosowania 

instrumentów finansowych w ramach priorytetu inwestycyjnego 6e RPO WSL 2014-2020” 

(Imapp Consulting, sierpień 2019) oszacowano, że w województwie śląskim 48% budynków 

jednorodzinnych ogrzewanych paliwem stałym jest kompleksowo ocieplonych, natomiast 39% 

budynków posiada termoizolację częściową, a 13% nie posiada jej w ogóle. W ujęciu 

ilościowym oznaczałoby to, że aż około 244 tys. budynków jednorodzinnych60, użytkujących 

kotły na paliwa stałe, wymaga częściowej lub pełnej termomodernizacji, której łączny 

szacunkowy koszt kształtuje się na poziomie 7,6 mld zł61. Tymczasem na 10,2 tys. wniosków, 

złożonych do programu Czyste Powietrze w województwie śląskim w okresie wrzesień 2018 - 

wrzesień 2019, elementy termomodernizacji zawarto w około 3,1 tys. wniosków (31% 

złożonych wniosków)62. Inne dostępne ogólnopolskie i regionalne instrumenty wsparcia 

wykorzystywane są w jeszcze mniejszej skali63. Z kolei programy gminne, najlepiej dostępne 

dla mieszkańców ze względu na łatwość aplikowania, zazwyczaj koncentrują się na wymianie 

kotłów, a nie termomodernizacji, co wynika z niedoboru środków finansowych. W toku badania 

przeprowadzonego przez Imapp Consulting zidentyfikowano tylko 10 gmin, które obok 

wymiany kotłów, oferowały wsparcie prac termomodernizacyjnych, głównie w większych 

 
59 Średni koszt pełnej termomodernizacji budynku jednorodzinnego średniej wielkości wynosi ok. 50 tys. zł, a 
częściowej – ok. 25 tys. zł, natomiast wymiana źródła ciepła – od 7,5 tys. zł za kocioł gazowy, przez 13,5 tys. zł za 
kocioł na paliwo stałe do 25 tys. zł za pompę ciepłą (na podstawie: Poland - Catching-up Regions 2, Walka ze 
smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności energetycznej budynków jednorodzinnych, Bank 
Światowy, Waszyngton 2018)  
60 52% x 470 tys. = 244 tys. budynków jednorodzinnych 
61 13% x 470 tys. budynków x 50 000 zł (średni koszt całkowitej termomodernizacji) + 39% x 470 tys. budynków * 
25 tys. zł (średni koszt częściowej termomodernizacji) = 7,6 mld zł. 
62 Wg informacji uzyskanych z WFOŚiGW w Kartowicach, na 10 250 wniosków złożonych w województwie śląskim 
w programie Czyste Powietrze: 

− ok. 2 350 wniosków dotyczyło budynków nowych, a więc obejmowało wyłącznie inwestycje w źródła ciepła 
(ok. 2 200 wniosków) oraz kolektory słoneczne i fotowoltaikę (ok. 150 wniosków); 

− ok. 6 500 wniosków dotyczyło wymiany źródeł ciepła w budynkach istniejących, w tym 4600 wniosków 
obejmowało wyłącznie wymianę źródła ciepła, a 1900 zawierało także elementy termomodernizacji; 

− ok. 1 200 wniosków dotyczyło wyłącznie docieplenia budynków. 
63 W tym premia termomodernizacyjna – w skali kraju tylko 744 budynki jednorodzinne na przestrzeni ostatnich 20 
lat; kredyt z dotacją z WFOŚiGW w Katowicach – w latach 2017-1919 tylko 249 beneficjentów, w tym zgodnie z 
informacjami uzyskanymi w toku badań terenowych, duża część umów obejmowała samą wymianę źródła lub 
montaż instalacji PV, bez termomodernizacji. 

Obszar deficytowy 4: 

termomodernizacja 
budynków 
jednorodzinnych
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miastach regionu (Tychy, Jastrzębie Zdrój, Racibórz czy Tarnowskie Góry; wśród gmin 

wiejskich były to Psary oraz Goczałkowice-Zdrój, posiadające status uzdrowiska). W 

przeprowadzonym badaniu CAWI jednak blisko 97% gmin wskazało wsparcie na 

termomodernizację jako istotny lub bardzo istotny element, który powinien towarzyszyć 

wymianie kotłów, by zwiększyć skuteczność działań mających na celu poprawę jakości 

powietrza na terenie gminy. Brak lub zbyt niskie wsparcie na termomodernizację, zwłaszcza 

dla osób ubogich, wskazywano jako przejaw niedostosowania dostępnej oferty programowej 

do potrzeb i możliwości mieszkańców. Samorządy wskazywały jednak, że nie dysponują 

środkami własnymi wystarczającymi do sfinansowania programów wsparcia 

termomodernizacji budynków jednorodzinnych. 

WYKRES 3. OCENA ISTOTNOŚCI DZIAŁAŃ TOWARZYSZĄCYCH WYMIANIE KOTŁÓW DLA ZWIĘKSZENIA 

SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ MAJĄCYCH NA CELU POPRAWĘ JAKOŚCI POWIETRZA  

 

Źródło: CAWI (n=91) 

Działaniem wspierającym i potencjalnie zwiększającym skuteczność działań na rzecz ochrony 

powietrza jest zastosowanie w gospodarstwach domowych instalacji wykorzystujących 

odnawialne źródła energii, przede wszystkim kolektorów słonecznych i pomp ciepła, których 

zastosowanie ogranicza zapotrzebowanie na energię cieplną wytwarzaną na bazie paliw 

stałych. W przypadku paneli fotowoltaicznych możliwy wpływ na ograniczenie emisji 

związanych ze spalaniem paliw stałych w indywidualnych kotłach warunkowany jest 

wykorzystaniem wytworzonej energii elektrycznej na cele grzewcze (bezpośrednio lub 

pośrednio, z wykorzystaniem sieci elektroenergetycznej jako „magazynu energii”) lub na 

zasilenie funkcjonowania pompy ciepła, co jednak nie jest powszechną praktyką. Niezależnie 

od wpływu na zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, zastosowanie paneli fotowoltaicznych 
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obniża wydatki gospodarstwa domowego ponoszone na energię elektryczną, tym samym 

może przyczyniać się do ograniczenia zjawiska ubóstwa energetycznego. Zastosowanie OZE 

nie zostało jednak wskazane w POP jako priorytetowy kierunek działań dla województwa. 

Wymienianie jest natomiast w gminnych PGN, głównie ze względu na wpływ na ochronę 

klimatu. Ponad 85% respondentów CAWI (przedstawicieli gmin województwa śląskiego) 

wskazało wsparcie dla instalacji OZE jako istotne lub bardzo istotne działanie, które powinno 

towarzyszyć wymianie kotłów, by zwiększyć skuteczność działań mających na celu poprawę 

jakości powietrza na terenie gminy. Największa skala wsparcia publicznego dla tego typu 

instalacji w województwie śląskim udzielana jest aktualnie w działaniu 4.1 RPO WSL 2014-

2020, w którym w ramach 34 projektów (wg. stanu kontraktacji na dzień 16.10.2019) ma zostać 

przeprowadzony montaż ponad 9 tys. mikroinstalacji OZE (głównie PV i kolektory słoneczne) 

w budynkach mieszkalnych, zarówno jedno-, jak i wielorodzinnych. Wsparcie na montaż 

instalacji OZE dostępne jest dla mieszkańców województwa śląskiego także w ramach 

programu Czyste Powietrze (na kolektory słoneczne i ogniwa fotowoltaiczne - wyłącznie 

pożyczka, pompy ciepła na zasadach ogólnych) oraz kredytu z dotacją WFOŚiGW (kredyt 

preferencyjny z dotacją do 20% kwoty udzielonego kredytu, instrument dostępny tylko do 

końca 2019 r.). Dotacje (do 50% kosztów kwalifikowanych mikroinstalacji, jednak nie więcej 

niż 5 tys. zł na jedno przedsięwzięcie), ale tylko na mikroinstalacje fotowoltaiczne, oferowane 

są dla osób fizycznych przez NFOŚiGW w ramach ogólnopolskiego programu Mój prąd, który 

ma być wdrażany w latach 2019-2025, z alokacją wysokości 1 mld zł, umożliwiającą 

dofinasowanie paneli o łącznej mocy zainstalowanej co najmniej 1 GW. Mikroinstalacje OZE 

mogą także stanowić integralny, wynikający z audytu energetycznego element głębokiej 

termomodernizacji budynku i tym samym uzyskać wsparcie w ramach premii 

termomodernizacyjnej z FTiR (do 20% wartości kredytu) oraz w programie Stop Smog (jako 

element przedsięwzięcia niskoemisyjnego, którego zakres wynikać musi z audytu 

energetycznego, dofinasowanie nawet do 100% wartości; wsparcie dostępne tylko dla osób 

ubogich, spełniających określone w programie kryterium dochodowe i majątkowe; tylko 

w gminach, które podpiszą stosowne porozumienie z MPiT). Dotacje na mikroinstalacje OZE 

mogą być także elementem programów gminnych (PONE, PGN), lecz w praktyce jest to 

rzadkie, ponieważ w odniesieniu do OZE gminy wybierają raczej projekty w formule tzw. 

ekologicznych gmin lub grantowe, dofinansowane w działaniu 4.1 RPO WSL (atrakcyjny 

poziom   dofinansowania ze środków UE – 85% lub nawet 95% dla projektów realizowanych 

w formule grantowej). Koszty instalacji OZE mogą być także przedmiotem odliczenia od 

podstawy opodatkowania w ramach ulgi termomodernizacyjnej (od 2019 r.). Dostępne są 

także komercyjne źródła finansowania mikroinstalacji OZE dla osób fizycznych, tj. kredyty 

bankowe, np. PKO (Ekopożyczka), Alior Bank (Ekoraty), BOŚ Bank (Przejrzysta pożyczka, 

Ekokredyt PV).  
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Wśród innych działań wskazywanych w ankiecie CAWI przez gminy jako sprzyjające poprawie 

jakości powietrza, wskazywano na:  

− ograniczenia w komunikacji prywatnej (na rzecz zbiorowej),  

− tworzenie terenów zieleni i korytarzy ekologicznych, 

− wsparcie policji przy kontrolach przestrzegania zapisów uchwały antysmogowej (dla 

gmin, w których nie ma straży miejskiej), 

− wsparcie ze środków publicznych dla rozwoju sieci gazowej dystrybucyjnej na 

terenach, gdzie jest on nieopłacalny dla operatora systemu dystrybucyjnego, 

− rozwiązania regulacyjne, takie jak zakaz spalania węgla czy wręcz zakaz sprzedaży 

paliw stałych.  

Ważnym aspektem, na który wskazał jeden respondentów CAWI, jest problem transferu 

zanieczyszczeń z terenu innych gmin, który powoduje, że nawet intensywne działania 

antysmogowe prowadzone w danej gminie mogą okazać się nieskuteczne. Jako przykład 

można wskazać gminy Skawina i Niepołomice (województwo małopolskie), które od lat 

prowadzą intensywne, kompleksowe działania na rzecz ograniczania niskiej emisji, a mimo to 

nie następuje wyraźna poprawa jakości powietrza, co wynika z napływu zanieczyszczeń 

z gmin ościennych64. Wskazuje to na potrzebę koordynacji działań w skali ponadlokalnej.  

2.2.  FORMY WSPARCIA OSÓB DOTKNIĘTYCH PROBLEMEM UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO  

2.2.1. UBÓSTWO ENERGETYCZNE 

Tematyka ubóstwa, w znaczeniu ekonomicznym i społecznym, jest w Polsce szeroko 

dyskutowana, a zagadnienia z nią związane stanowią przedmiot polityk zarówno na poziomie 

ogólnokrajowym, jak i lokalnym. Mimo to zjawisko ubóstwa energetycznego oraz sama jego 

definicja nie została wyraźnie określona, w tym nie wprowadzono jej do polskiego prawa.  

Zjawisko ubóstwa energetycznego zostało najszerszej zbadane i opisane w opracowaniach 

Instytutu na rzecz Ekorozwoju oraz Instytutu Badań Strukturalnych. Badacze definiują ubóstwo 

energetyczne jako zjawisko polegające na doświadczeniu trudności w zaspokojeniu 

podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu zamieszkania za rozsądną cenę, na 

które składa się utrzymanie adekwatnego standardu ciepła i zaopatrzenie w pozostałe 

rodzaje energii służące zaspokojeniu w adekwatny sposób podstawowych potrzeb 

funkcjonowania biologicznego i społecznego członków gospodarstwa domowego65. 

 
64 Na podstawie Studiów Przypadku opisanych w raporcie końcowym z badania ewaluacyjnego pn. Wstępna ocena 
wpływu I i VII osi POIiŚ 2014-2020 w kontekście uzasadnienia wsparcia projektów w zakresie przesyłu, dystrybucji 
i wykorzystania gazu w perspektywie unijnej po 2020 roku, Fundeko, Warszawa 2019 
65 Miazga A., Owczarek D., Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, IBS Working Paper 
16/2015 
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Wskazuje się na trzy typy przyczyn powodujących ubóstwo energetyczne66: 

− techniczne: wyrażające się w niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanego 

budynku i urządzeń np.: nieszczelne okna, nieocieplone ściany, energochłonne 

żarówki, lodówki, sprzęt RTV (wysokie zużycie energii pociąga za sobą wyższe wydatki 

energetyczne, które przekraczają możliwości budżetu domowego); 

− ekonomiczne: wyrażające się w niewystarczających przychodach w gospodarstwie 

domowym (z powodu braku pracy zarobkowej, zbyt niskich świadczeń społecznych 

np.: renta, emerytura, czy z powodu wielodzietności pociągającej wyższe wydatki na 

utrzymanie), które nie są w stanie zaspokoić jego podstawowych potrzeb – w tym 

również tych związanych z wydatkami na energię; 

− związane z postawami wobec konsumpcji energii – polegające na braku 

umiejętności efektywnego wykorzystania energii np.: wietrzenie mieszkania przy 

włączonym kaloryferze, pozostawianie zapalonego światła w nieużywanych 

pomieszczeniach, niewyłączanie nieużywanych urządzeń. 

Problem ubóstwa energetycznego jest ważny z trzech powodów67:  

− obniża jakość życia i może negatywnie wpływa na stan zdrowia osób nim 

dotkniętych; 

− przyczynia się do powstawania smogu, ponieważ gospodarstwa ubogie 

energetycznie częściej korzystają ze starych pieców i paliwa niskiej jakości; 

− istnieje ryzyko wzrostu skali ubóstwa energetycznego w naszym kraju w związku 

ze wzrostem kosztów ogrzewania w następstwie walki ze smogiem 

i koniecznością zmiany paliwa na bardziej ekologiczne. 

Wg oszacowań IBS68, w 2016 roku 12,2% mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem 

energetycznym. W ujęciu absolutnym oznaczało to 4,6 mln osób zamieszkujących 1,3 mln 

gospodarstw domowych, w tym nieznaczna większość (2,5 mln) była równocześnie uboga 

dochodowo, natomiast 2,1 mln osób doświadczało ubóstwa energetycznego, choć nie było 

ubogie dochodowo. W praktyce oznacza to, że mieszkają w niedogrzanym mieszkaniu lub nie 

stać ich na zapłacenie rachunków za energię. Unaocznia to fakt, że ubóstwo energetyczne nie 

powinno być postrzegane jako aspekt ubóstwa dochodowego, lecz jako odrębny wymiar 

deprywacji. 

 
66 Węglarz A., Kubalski G., Owczarek D., Propozycje mechanizmów wsparcia procesu przeciwdziałania zjawisku 
ubóstwa energetycznego w Polsce, Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014 
67 Rutkowski, J., Sałach, K., Szpor, A., Ziółkowska, K., Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?, 
IBS Policy Paper 1/2018. 
68 Ibidem. 
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Wyniki ankiety CAWI przeprowadzonej wśród samorządów województwa śląskiego wskazują, 

iż w ponad połowie badanych gmin dostrzega się problem ubóstwa energetycznego. 

WYKRES 4. CZY W GMINIE WYSTĘPUJE PROBLEM UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO? 

 

Źródło: CAWI (n=91) 

Wyniki ankiety CAWI oraz przeprowadzone przez zespół badawczy badania terenowe i studia 

przypadku, potwierdzają wyniki innych badań69, które wskazują na generalnie niski poziom 

rozpoznania tematyki ubóstwa energetycznego w instytucjach samorządowych i lokalnych 

(samorządy gminne, ośrodki pomocy społecznej, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe). 

W obecnym badaniu kwestia ubóstwa energetycznego analizowana jest w kontekście 

potencjalnego wzrostu skali zjawiska w województwie śląskim, związanego z wymianą 

starych kotłów na paliwa stałe na nowe, zasilane wyższej jakości, a tym samym 

droższymi paliwami. Poniżej opisano różne formy wsparcia dla osób napotykających na ten 

problem. 

2.2.2. DOPŁATY DO ZWIĘKSZONYCH KOSZTÓW OGRZEWANIA 

INSTRUMENTY KRAJOWEJ POLITYKI SPOŁECZNEJ 

W toku badania zidentyfikowano kilka instrumentów ustawowych, które potencjalnie mogą 

wpływać na łagodzenie przejawów ubóstwa energetycznego poprzez dopłaty do kosztów 

ogrzewania. Należą do nich: dodatek mieszkaniowy, zryczałtowany dodatek energetyczny 

oraz zasiłek celowy przeznaczany na potrzeby związane z ogrzaniem mieszkania. 

Dodatek mieszkaniowy jest świadczeniem przyznawanym z mocy ustawy o dodatkach 

mieszkaniowych70. Może być przeznaczony na czynsz i inne koszty utrzymania mieszkania, 

w tym ryczałt na opał. Dodatek ten mogą uzyskać osoby, których średni miesięczny dochód 

na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed 

złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie przekracza: 175%. najniższej 

emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób mieszkających samotnie, 125%. 

 
69 M.in.: Pyka M., Liszka S., Czajkowski J., Kukla M., Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz 
propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, 2014  
70 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001 r. o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 733, z pózn. zm.) 
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najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych71. Od 1 marca 2019 roku najniższa 

emerytura wynosi 1 100 zł, zatem osoba mieszkająca samotnie ubiegająca się o dodatek 

mieszkaniowy powinna obecnie mieć średni dochód poniżej 1925 zł, a rodzina powinna mieć 

dochód poniżej 1 375 zł na osobę. Mieszkanie lub dom musi także spełniać kryteria 

powierzchniowe - powierzchnia użytkowa zajmowanego lokalu nie może przekraczać 

powierzchni normatywnej o więcej niż 30% albo 50% pod warunkiem, że udział powierzchni 

pokoi i kuchni w powierzchni użytkowej tego lokalu nie przekracza 60%.  

Dodatek energetyczny jest formą pomocy finansowej dla osób pobierających dodatek 

mieszkaniowy, mającej na celu częściową rekompensatę kosztów zakupu energii 

elektrycznej.  Zgodnie z obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 11 kwietnia 2019 r. wysokość 

zryczałtowanego dodatku energetycznego w okresie od 1 maja 2019 r. do 30 kwietnia 2020 r. 

wynosi: dla gospodarstw domowych prowadzonych przez osobę samotną - 11,37 zł 

miesięcznie; dla gospodarstw domowych składających się z 2 do 4 osób - 15,80 zł miesięcznie; 

dla gospodarstw domowych składających się z co najmniej 5 osób - 18,96 zł miesięcznie. 

Przeprowadzone w 2015 r. badania Owczarka i Miazgi72 wskazują na to, że odsetek ubóstwa 

energetycznego w grupie otrzymującej dodatek mieszkaniowy wynosi ledwie 6,9%, 

a sam dodatek mieszkaniowy trafia jedynie do 1,3% ubogich energetycznie. Ponadto 

dodatki mieszkaniowy i energetyczny przyznawane są wg kryterium maksymalnego metrażu 

na osobę, które wyklucza większość mieszkańców domów jednorodzinnych, a to właśnie 

ta grupa, wg badania IBS, jest najbardziej dotknięta problemem ubóstwa 

energetycznego (wg oszacowań IBS, w 2016 roku było to 75,4% wszystkich ubogich 

energetycznie w kraju). Należy więc oceniać, że opisane wyżej dodatki nie mogą być 

traktowane jako instrumenty służące ograniczaniu zjawiska ubóstwa energetycznego. 

Zasiłek celowy przyznawany jest z mocy ustawy o pomocy społecznej73 na określone cele, 

np. żywność i środki czystości, leki, okulary, bieżące opłaty czynszowe, bieżące opłaty za 

nośniki energii, opał, usługi transportowe, bilety PKP, usługi opiekuńcze, pokrycie kosztów 

pobytu w szpitalu, itp. O tym, na jaki cel udzielany jest zasiłek oraz jakiej wysokości jest to 

wsparcie, decydują możliwości finansowe gminy i przyjęty na ich podstawie program 

pomocowy lub polityka świadczeń społecznych. Kryteria dochodowe dla zasiłku celowego 

ulegają nowelizacji co 3 lata. Od 1 października 201874 roku kryteria te wynoszą odpowiednio: 

 
71 Takie same kryteria dochodowe przyjęto w programie Stop Smog 
72 Miazga A., Owczarek D., Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce, IBS Working Paper 
16/2015 
73 Ustawa z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz.U. 2004 nr 64 poz. 593 z pózn. zm.) 
74 Podstawa prawna: Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 11 lipca 2018 roku w sprawie zweryfikowanych 

kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej 
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• 701 zł dochodu miesięcznie – dla osoby samotnie gospodarującej; 

• 528 zł dochodu miesięcznie – dla osoby pozostającej w rodzinie (kwota w przeliczeniu 

na każdego członka rodziny, czyli średnia dochodu). 

Jak wskazuje IBS, zasiłek celowy na opał trafia do osób, które spełnią restrykcyjne kryterium 

dochodowe pomocy społecznej, wyklucza więc ubogie energetycznie gospodarstwa 

domowe o dochodach nieznacznie wyższych.  

Skuteczność zasiłku celowego zależy także od wysokości przyznawanego świadczenia 

- może on przyczynić się do znaczącej poprawy w zakresie zaspakajania potrzeb 

energetycznych, pod warunkiem, że będzie odpowiednio wysoki. Z drugiej strony, efekt 

działania tego instrumentu nie jest trwały – wraz z ustaniem wsparcia gospodarstwo domowe 

z powrotem zagrożone będzie ubóstwem energetycznym. Z tego względu skuteczność zasiłku 

w ograniczaniu zjawiska ubóstwa energetycznego należy oceniać jako ograniczoną.  

Dobra praktyka: Polityka Świadczeń MOPS Katowice z 14.09.2018 r.: „Zasiłek celowy 

przyznaje się, gdy dochód osoby/rodziny z przyznaną pomocą w postaci zasiłku stałego 

i/lub okresowego nie przekracza kryterium dochodowego, a z zestawienia miesięcznych 

potrzeb osoby/rodziny (określonych w postaci zasiłków okresowych) wynika, że nadal 

zachodzi konieczność udzielania pomocy. Zasiłek celowy przyznaje się również, 

niezależnie od przyznania bądź nie innych form pomocy, na następujące cele: opał, 

pokrycie kosztów ogrzewania elektrycznego lub gazowego.” 

Aktualnie wysokość zasiłku celowego na opał wynosi do 900 zł i uległa zwiększeniu z 450 

zł po wejściu u w życie uchwały antysmogowej75. W przypadku osób niezaradnych, 

pracownik socjalny pomaga w zakupie opału. W 2018 r. z tej formy pomocy skorzystały 

1 363 rodziny na kwotę 1,25 mln PLN. Oszacowano, że w 2019 roku pomoc powinna trafić 

do ok. 1 640 rodzin, a wydatki na ten cel wyniosą około 1,47 mln PLN. Osoby, którym 

przyznana zostanie pomoc, muszą podpisać oświadczenie zobowiązujące do zakupu 

odpowiedniego paliwa, zostaną poinformowane o możliwej kontroli pracowników MOPS lub 

Straży Miejskiej oraz otrzymają materiały edukacyjne76. 

  

 
75 Kwota przyznawana dla jednoosobowych gospodarstw domowych osób niepełnosprawnych lub 2-osobowych 
gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są niepełnosprawne lub 2-osobowych gospodarstw 
domowych, w których jedna osoba jest starsza a druga niepełnosprawna oraz w przypadku jednoosobowych lub 2-
osobowych gospodarstw domowych, w których wszystkie osoby są starsze – na podstawie kryterium dochodowego 
wynoszącego do 150% kryterium 
76 Drugi wprowadzony przez Miasto Katowice zasiłek celowy to zasiłek na pokrycie kosztów ogrzewania 
elektrycznego lub gazowego został omówiony w dalszej części rozdziału 
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LOKALNE PROGRAMY OSŁONOWE 

Problem zwiększonych po wymianie źródła ciepła kosztów ogrzewania najlepiej adresują 

zasiłki przyznawane w ramach specjalnie dedykowanych temu problemowi lokalnych 

programów osłonowych (LPO).  

W przeprowadzonej ankiecie CAWI 12% gmin wskazało, iż posiada program osłonowy osób 

ubogich energetycznie (zdefiniowany jasno w ankiecie jako program dopłat do zwiększonych 

kosztów zakupu paliwa/kosztów ogrzewania dla gospodarstw ubogich energetycznie, które 

zdecydowały się na wymianę kotłów na paliwa stałe), jednak po weryfikacji telefonicznej 

okazało się, że przedstawiciele gminy mieli w rzeczywistości na myśli dodatek mieszkaniowy 

lub energetyczny, a nie program osłonowy.  

W toku badania nie udało się ostatecznie zidentyfikować żadnej gminy województwa 

śląskiego, która realizowałaby faktycznie program osłonowy77, a jednocześnie aż 90% 

respondentów CAWI wskazało, że dopłaty do zwiększonych kosztów zakupu 

paliwa/kosztów ogrzewania dla gospodarstw, które 

zdecydowały się na wymianę kotłów na paliwa stałe, 

są istotnymi lub bardzo istotnymi działaniami, które 

powinny towarzyszyć wymianie kotłów, by zwiększyć 

skuteczność działań mających na celu poprawę 

jakości powietrza na terenie gminy (wykres 3). 

Świadczyć to może z jednej strony o braku wiedzy 

przedstawicieli gmin nt. innych niż dopłaty możliwości 

ograniczania wydatków na paliwo po wymianie źródła ciepła, z drugiej o realnej ocenie sytuacji 

związanej możliwością zastosowania innych instrumentów, takich jak termomodernizacja 

domów zamieszkiwanych przez osoby ubogie energetycznie.  

Najczęściej wskazywaną przez śląskie gminy przyczyną braku programu osłonowego 

w śląskich gminach jest brak środków finansowych, braki potencjału kadrowego do obsługi 

programu oraz brak wzorców i doświadczeń w tym zakresie. 

  

 
77 Za wyjątkiem Katowic, w których program podobnego typu stanowi cześć polityki świadczeń socjalnych (co 
opisano w dalszej części raportu) 

Obszar deficytowy 5: 

dopłaty do zwiększonych 
kosztów ogrzewania
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WYKRES 5. PRZYCZYNY BRAKU PROGRAMU OSŁONOWEGO W GMINIE  

 

Źródło: CAWI (n=42) 

Na potrzeby obecnego badania przeanalizowano lokalne programy osłonowe 

realizowane w Krakowie, Wrocławiu, Jedlinie-Zdroju (pilotażowy) i Skawinie 

(projektowany), a także system dopłat wprowadzony przez miasto Katowice (niemający 

jednak formy LPO). Środki przeznaczone na świadczenia wypłacane w ramach ww. 

programów są środkami własnymi samorządów i dystrybuowane są zasadniczo przez ośrodki 

pomocy społecznej. Programy te scharakteryzowano szczegółowo w tabeli poniżej. 
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TABELA 3. ZESTAWIENIE INFORMACJI NT. LOKALNYCH PROGRAMÓW OSŁONOWYCH REALIZOWANYCH W RÓŻNYCH MIASTACH 
 

KATOWICE KRAKÓW WROCŁAW SKAWINA JEDLINA ZDRÓJ 

Dokument 
wprowadzający 

Polityka świadczeń dla dorosłych 
(Zał. nr 2 do Polityki Świadczeń z 
dnia 19.09.2019 r. - Dorośli), 
podstawa prawna - Ustawa z 
dnia 12 marca 2004 r. o pomocy 
społecznej (Dz. U. z 2019, poz. 
1507) 

• Uchwała nr XVIII/317/15 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 24 
czerwca 2015 r. w sprawie 
lokalnego programu pomocy 
społecznej w postaci Lokalnego 
Programu Osłonowego dla osób, 
które ponoszą zwiększone koszty 
grzewcze lokalu związane z 
trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na jeden z systemów 
proekologicznych; oraz 
zmieniająca ją: 
• Uchwała nr XCII/2406/18 Rady 
Miasta Krakowa z dnia 10 
stycznia 2018 r. zmieniająca 
uchwałę Nr XVIII/317/15 w 
sprawie lokalnego programu 
pomocy społecznej w postaci 
Lokalnego Programu 
Osłonowego dla osób, które 
ponoszą zwiększone koszty 
grzewcze lokalu związane z 
trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na jeden z systemów 
proekologicznych - w zakresie 
wprowadzenia nowego wniosku 
o dofinansowanie oraz 
wprowadzenia korzystniejszych 
zasad ustalania wysokości 
dofinansowania dla 
wnioskodawców osiągających 
dochody do 200% kryterium 
dochodowego, którzy będą mogli 
obecnie uzyskać dofinansowanie 
do maksymalnie 100 m2 
powierzchni mieszkania (przed 
zmianą było to dofinansowanie 
maksymalnie do limitu 
powierzchni normatywnej) 

Uchwała nr LIX/1375/18 Rady 
Miejskiej Wrocławia z dnia 5 lipca 
2018 r. w sprawie lokalnego 
programu pomocy społecznej o 
nazwie Lokalny Program 
Osłonowy dla osób, które 
ponoszą zwiększone koszty 
grzewcze lokalu związane z 
trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na jeden z systemów 
niskoemisyjnych 

Projekt uchwały po konsultacjach 
- zostanie przyjęta 
prawdopodobnie najpóźniej w 
listopadzie 2019 r.:  
PROJEKT Burmistrza Miasta i 
Gminy Skawina 
Uchwała Nr …/…/19 Rady 
Miejskiej W Skawinie z dnia 
……2019 r. w sprawie lokalnego 
programu pomocy społecznej w 
postaci Lokalnego Programu 
Osłonowego dla osób, które 
ponoszą zwiększone koszty 
grzewcze lokalu związane z 
trwałą zmianą systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na jeden z systemów 
proekologicznych. 

Uchwała Nr XLIII/261/18 RADY 
Miasta Jedlina-Zdrój z dnia 5 
września 2018 r. w sprawie 
ustanowienia pilotażowego 
Lokalnego Programu 
Osłonowego w Gminie Jedlina-
Zdrój dla osób, które ponoszą 
koszty związane z użytkowaniem 
systemu ogrzewania 
niskoemisyjnego.  
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KATOWICE KRAKÓW WROCŁAW SKAWINA JEDLINA ZDRÓJ 

Przesłanki 
formalne do 
udzielenia 
pomocy 

Dofinansowanie do pokrycia 
kosztów ogrzewania po trwałej 
zmianie systemu grzewczego na 
niskoemisyjny. 
Do 1200,00 PLN w przypadku 1 
osobowych gospodarstw 
domowych osób 
niepełnosprawnych lub 2 
osobowych gospodarstw 
domowych, w których wszystkie 
osoby są niepełnosprawne  lub 2 
osobowych gospodarstw 
domowych, w których jedna 
osoba jest starsza a druga 
niepełnosprawna oraz w 
przypadku 1 osobowych lub 2 
osobowych gospodarstw 
domowych, w których wszystkie 
osoby są starsze. 
Faktyczne zamieszkiwanie na 
terenie Miasta Katowice. 

Dofinansowanie do kosztów 
ogrzewania po zmianie systemu 
ogrzewania: przeprowadzona od 
dnia 14.09.2011 r. (tj. w okresie 
obowiązywania Programu 
Ograniczania Niskiej Emisji dla 
Miasta Krakowa – Program 
PONE) trwała zmiana systemu 
ogrzewania opartego na paliwie 
stałym na jeden z systemów 
proekologicznych. 
O pomoc można ubiegać się 
zarówno gdy trwała zmiana 
systemu ogrzewania została 
przeprowadzona z 
wykorzystaniem dotacji 
otrzymanej w ramach Programu 
PONE, jak też w sytuacji, gdy 
zmiana ta została 
przeprowadzona przy pomocy 
innych źródeł finansowania;  
Faktyczne zamieszkiwanie na 
terenie Gminy Miejskiej Kraków 
w lokalu, w którym w sposób 
trwały zmieniono system 
ogrzewania zobowiązanie do 
uregulowania opłat na rzecz 
dostawcy energii cieplnej 
służącej ogrzaniu lokalu;  

Wsparcie grupy odbiorców 
energii cieplnej, ponoszących 
zwiększone koszty grzewcze 
wynikające z trwałej zmiany 
systemu ogrzewania (dokonanej 
nie wcześniej niż 1 stycznia 2018 
r.). 
Tytuł prawny do zajmowanego 
lokalu wraz z oświadczeniem o 
zamieszkiwaniu przed 
przeprowadzeniem trwałej 
zmiany systemu ogrzewania w 
lokalu. 
dokument potwierdzający 
wielkość powierzchni użytkowej 
lokalu a w przypadku domów 
jednorodzinnych, w razie braku 
takiego dokumentu – 
oświadczenie wnioskodawcy o 
wielkości powierzchni użytkowej. 
Umowa z dostawcą energii 
cieplnej lub inny dokument 
potwierdzający zobowiązanie do 
regulowania na rzecz dostawcy 
energii cieplnej opłat związanych 
z ogrzewaniem lokalu, za 
wyjątkiem zmiany systemu 
ogrzewania na ogrzewanie 
olejowe 

Pomoc w ramach Programu 
może dotyczyć tylko lokalu, w 
którym nie wcześniej niż dnia 01 
stycznia 2015 r. przeprowadzono 
w ramach Programu PGN, albo 
poza nim, trwałą zmianę systemu 
ogrzewania, z ogrzewania 
opartego na paliwie stałym. 
Pomoc w ramach Programu 
może być przyznana osobom: 
1) które są zobowiązane do 
regulowania opłat na rzecz 
dostawcy energii cieplnej 
służącej ogrzaniu lokalu, o 
którym mowa w ust. 1, na 
podstawie: umowy z dostawcą, 
umowy bądź porozumienia z 
właścicielem lokalu lub na 
podstawie innego tytułu 
zobowiązane są do regulowania 
opłat związanych z ogrzaniem 
lokalu, 
2) które faktycznie zamieszkują 
w lokalu, o którym mowa w ust. 
1, i zamieszkiwały w nim także 
przed przeprowadzeniem trwałej 
zmiany systemu ogrzewania, 
3) które w wyniku złożonego 
poprawnego formalnie wniosku 
nie otrzymały pomocy w ramach 
Lokalnego Programu Pomocy 
Społecznej w zakresie pomocy 
rzeczowej polegającej na 
termomodernizacji budynków 
jednorodzinnych na podstawie 
Uchwały nr XLV/602/18 Rady 
Miejskiej w Skawinie z dnia 4 
lipca 2018 r. 
4)które w wyniku złożonego 
poprawnego formalnie wniosku 
nie otrzymały pomocy w ramach 
Programu Priorytetowego Czyste 
powietrze realizowanego przez 
WFOŚiGW w Krakowie. 

O wsparcie w ramach programu 
mogą ubiegać się osoby i 
rodziny, które łącznie spełnią 
następujące warunki: 
a) posiadają i wykorzystują 
system ogrzewania 
niskoemisyjny i złożą w tym 
zakresie oświadczenie 
b) są uprawnione do 
zamieszkiwania w lokalu 
mieszkalnym na podstawie 
prawa własności, umowy najmu 
lokalu komunalnego, w tym 
socjalnego lub innego tytułu 
prawnego i faktycznie w nim 
stale zamieszkują, 
c) są obowiązane do regulowania 
opłat na rzecz dostawcy energii 
cieplnej na podstawie umowy z 
dostawcą lub innego dokumentu 
potwierdzającego zobowiązanie 
do opłat związanych z 
ogrzewaniem lokalu, których 
dochód nie przekracza 
odpowiednio kryterium 
dochodowego określonego w 
programie i uprawniającego do 
udziału w nim. 



 

 

72 

 

 

KATOWICE KRAKÓW WROCŁAW SKAWINA JEDLINA ZDRÓJ 

Rodzaj 
ogrzewania 

Ogrzewanie elektryczne lub 
gazowe 

Ogrzewanie: gazowe, 
elektryczne, olejowe (lekki olej 
opałowy), podłączenie do 
miejskiej sieci ciepłowniczej. 

Podłączenie do miejskiej sieci 
ciepłowniczej, gazowe, 
elektryczne akumulacyjne, 
olejowe (lekki olej opałowy). 

Ogrzewanie: gazowe, 
elektryczne bądź polegające na 
podłączeniu do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 

Ogrzewanie gazowe lub 
elektryczne 

Kryteria 
dochodowe 

Dochód do 150% kryterium 
dochodowego 
 

Dochód nieprzekraczający w 
przypadku: osoby samotnie 
gospodarującej – kwoty 3 505 zł 
(500 % kryterium dochodowego 
osoby samotnie gospodarującej), 
a wspólnego gospodarstwa 
domowego - 2 376 zł na osobę 
(450 % kryterium dochodowego 
rodziny);  

Dochód nieprzekraczający 550% 
w przypadku kryterium 
dochodowego osoby samotnie 
gospodarującej, czyli 3855 zł 
netto. 
Dochód nieprzekraczający 500% 
w przypadku kryterium 
dochodowego na osobę w 
rodzinie 2640 zł netto. 

Dochód nie przekracza 
odpowiednio: w przypadku osoby 
samotnie gospodarującej 150% 
kryterium dochodowego, a w 
przypadku rodziny 200% 
kryterium dochodowego 

Dochód nie przekracza 400% 
kryterium dochodowego 

Powierzchnia 
lokalu 

brak ustaleń Powierzchnia lokalu - aktualnie 
wnioskodawcy osiągający 
dochody do 200% kryterium 
dochodowego, będą mogli 
uzyskać dofinansowanie do 
maksymalnie 100 m2 powierzchni 
mieszkania (przed zmianą było to 
dofinansowanie maksymalnie do 
limitu powierzchni normatywnej). 
W pozostałych przypadkach 
brana jest pod uwagę 
powierzchnia normatywna. 

Pod uwagę brana jest 
powierzchnia normatywna 
zajmowanego lokalu, 
zaczerpnięta z ustawy o 
dodatkach mieszkaniowych. 
Przez powierzchnię normatywną 
rozumieć należy powierzchnię 
lokalu, która w przeliczeniu na 
liczbę wszystkich osób 
zamieszkujących w lokalu nie 
może przekraczać: 
35 m2 – dla 1 osoby, 
40 m2 – dla 2 osób, 
45 m2 – dla 3 osób, 
55 m2 – dla 4 osób, 
65 m2 – dla 5 osób, 
70 m2 – dla 6 osób. 
Jeżeli faktyczna powierzchnia 
lokalu jest większa od 
normatywnej, uwzględnia się 
powierzchnię normatywną lokalu. 

Pod uwagę brana jest 
powierzchnia normatywna 
zajmowanego lokalu, 
zaczerpnięta z ustawy o 
dodatkach mieszkaniowych. 
Przez powierzchnię normatywną 
rozumieć należy powierzchnię 
lokalu, która w przeliczeniu na 
liczbę wszystkich osób 
zamieszkujących w lokalu nie 
może przekraczać: 
35 m2 – dla 1 osoby, 
40 m2 – dla 2 osób, 
45 m2 – dla 3 osób, 
55 m2 – dla 4 osób, 
65 m2 – dla 5 osób, 
70 m2 – dla 6 osób. 
Jeżeli faktyczna powierzchnia 
lokalu jest większa od 
normatywnej, uwzględnia się 
powierzchnię normatywną lokalu. 

Wysokość pomocy jest zależna 
od powierzchni użytkowej lokalu: 
do 50m2 lub powyżej 50m2 

Stawka dopłaty 
do ogrzania 
1m2 
niskoemisyjnym 
źródłem 

brak ustaleń Stawka dopłaty do 1m2 rocznie 
wynika z oszacowanego wzrostu 
kosztu ogrzewania 1m2 jednym z 
systemów proekologicznych. 
Wysokość stawek kształtuje się 
następująco: 
MPEC 17,02 PLN 
gaz 28,47 PLN 
energia elektryczna 65,96 PLN 
olej opałowy 41,92 PLN 

Wysokość pomocy przyznawana 
do 1m2 jest to ryczałtowo 
obliczona różnica pomiędzy 
kwotą, jaką należy wydać na 
ogrzanie mieszkania węglem, a 
kwotą, jaka jest wydatkowana na 
obsługę nowego źródła ciepła: 
82,43 PLN - dla ogrzewania 
elektrycznego akumulacyjnego, 
22,58 PLN - dla ogrzewania 

Kwota różnicy pomiędzy 
kosztami ogrzewania 1 m2 
powierzchni lokalu paliwem 
stałym, a kosztami ogrzewania 
lokalu jednym z systemów 
proekologicznych (X) wynosi 
odpowiednio: 
1. 65,96 PLN - dla ogrzewania 
elektrycznego, 
2. 28,47 PLN - dla ogrzewania 

brak ustaleń 
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gazowego, 
39,36 PLN - dla ogrzewania 
olejem opałowym, 
17,42 PLN- w przypadku 
podłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej 

gazowego, 
3. 17,02 PLN - w przypadku 
podłączenia do miejskiej sieci 
ciepłowniczej. 

Sposób 
obliczania 
pomocy 

Po zawnioskowaniu - może być 
udzielana w kilku transzach w 
sezonie do wysokości rachunków 
– jednak łącznie na sezon 
grzewczy nie więcej niż 1200,00 
PLN.  

Wysokość pomocy przyznawanej 
na rok kalendarzowy, ustala się 
jako iloczyn: powierzchni lokalu, 
stawki dopłaty oraz 
współczynnika dochodu. 
Współczynnik dochodu 
uzależniony jest natomiast od 
wysokości dochodu 
gospodarstwa domowego i 
wynosi odpowiednio: 
 
A) w przypadku osoby samotnie 
gospodarującej: 
100% - dochód nie wyższy niż 1 
402 zł, 
75%, - dochód od 1 402,01 do 2 
453,50 zł, 
50 % - dochód od 2 453,51 do 3 
505 zł. 
 
B) w przypadku osoby 
gospodarującej w rodzinie: 
100% - dochód nie wyższy niż 1 
056 zł, 
75% - dochód od 1 056,01 do 1 
848 zł, 
50 % - dochód od 1 848,01 do 2 
376 zł. 

Wysokość pomocy ustala się 
jako iloczyn powierzchni 
faktycznej (a jeśli przekracza 
normatywną - to normatywnej) 
oraz wartości stawki dopłaty 
odpowiadającej zastosowanemu 
systemowi ogrzewania, dzielony 
przez 2 i oblicza się według 
wzoru: Pomoc = (Powierzchnia 
Faktyczna x X=kwota różnicy 
ogrzania 1m2) /2 
Ustalenie wysokości pomocy z 
uwzględnieniem dochodu: 
A) gospodarstwo jednoosobowe: 
do 200% kryterium 
dochodowego: P=100% 
powyżej 200% do 300% 
kryterium dochodowego: P=85% 
powyżej 300% do 400% 
kryterium dochodowego: P=70% 
powyżej 400% do 550% 
kryterium dochodowego: P=50% 
B) gospodarstwo wieloosobowe: 
do 200% kryterium dochodowego 
rodziny: P=100% 
powyżej 200% do 300% 
kryterium dochodowego rodziny: 
P=85% 
powyżej 300% do 400% 
kryterium dochodowego rodziny: 
P=70% 
powyżej 400% do 500% 
kryterium dochodowego rodziny: 
P=50% 

Wysokość pomocy przyznawanej 
na rok kalendarzowy ustala się 
jako iloczyn powierzchni 
faktycznej oraz stawki dopłaty do 
kosztu ogrzania 1m2 
niskoemisyjnym źródłem, oblicza 
się według wzoru: Pomoc= 
Powierzchnia Faktyczna x 
X=kwota różnicy ogrzania 1m2 
Ustalenie wysokości pomocy z 
uwzględnieniem dochodu: 
A) gospodarstwo jednoosobowe: 
do 100 % kryterium 
dochodowego: P=100% 
pomiędzy 100% a 120% 
kryterium dochodowego: P=75% 
pomiędzy 120% a 150% 
kryterium dochodowego: P=50% 
B) gospodarstwo wieloosobowe: 
do 100% kryterium dochodowego 
rodziny: P=100% 
pomiędzy 150% a 170% 
kryterium dochodowego rodziny: 
P=75% 
powyżej 170% a 200% kryterium 
dochodowego rodziny: P=50%  

Wysokość dochodu osoby 
samodzielnie gospodarującej lub 
rodziny: 
A) Wysokość pomocy 
miesięcznej w zł w okresie 
grzewczym przy powierzchni 
użytkowej lokalu do 50m²:  
Do 200% kryterium 
dochodowego: P=80% 
Powyżej 200% - do 300% 
kryterium dochodowego: P=60% 
Powyżej 300% - do 400% 
kryterium dochodowego: P=50% 
B) Wysokość pomocy 
miesięcznej w zł w okresie 
grzewczym przy powierzchni 
użytkowej lokalu powyżej 50m²: 
Do 200% kryterium 
dochodowego: P=100% 
Powyżej 200% - do 300% 
kryterium dochodowego: P=80% 
Powyżej 300% - do 400% 
kryterium dochodowego: P=70% 
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Efekty Pomoc w 2018 r. była 
zaplanowana dla ok. 70 rodzin, 
skorzystało z niej tylko 14 rodzin 
na kwotę około 6,7 tys. PLN).  
W 2019 r. zaplanowano na ten 
cel 50 tys. PLN, do września 
2019 r. skorzystało 28 rodzin na 
kwotę około 15,3 tys. PLN. 

W latach 2015-2018 pomoc 
została udzielona prawie 6 
tysięcy razy, wartość łącznie 
udzielonej pomocy wynosi prawie 
7 mln PLN. 
W 2018 r. do MOPS wpłynęło 
3012 wniosków. Świadczenie 
wypłacono 2730 rodzinom na 
łączną kwotę 3 635 404 PLN.  
Średnia wysokość rocznej 
pomocy dla jednego 
gospodarstwa domowego 
wyniosła 1332 PLN.  

W roku 2018 z dopłat skorzystało 
20 rodzin na łączną kwotę 8 
932,52 PLN  
W roku 2019 na LPO 
zabezpieczono kwotę 111 026 
PLN - do 30 września pozytywnie 
rozpatrzono 159 wniosków na 
łączną kwotę 82 329,11 PLN. 

uchwała dopiero zostanie 
wprowadzona 

brak danych 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie analizy dokumentów wprowadzających programy osłonowe oraz badań terenowych
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Największe doświadczenie we wdrażaniu LPO posiada Kraków, który przyjął program już 

w 2015 r. Podobną jak w Krakowie konstrukcję programu przyjęto we Wrocławiu w 2018 r. 

Zasadniczo te dwa programy należy uznać za przykłady dobrych praktyk z uwagi na przyjęte 

dużo wyższe niż w przypadku polityki świadczeń społecznych kryteria dochodowe (między 450 

a 550% kryteriów dochodowych). Tak wysoko postawione progi kryteriów sprawiają, 

iż oba programy mają szansę trafić do grupy osób ubogich energetycznie, a nie tylko 

ubogich dochodowo, gdyż grupa osób ubogich energetycznie zazwyczaj wykracza 

znacząco poza progi pomocy społecznej. W żadnym z analizowanych programów nie 

przyjęto jednak kryteriów innych niż dochodowe, np. dotyczących stanu budynku lub realnych 

kosztów ogrzewania.  

Wysokość udzielanego w analizowanych programach wsparcia uzależniona jest od: 

− powierzchni lokalu: zazwyczaj przyjmuje się powierzchnię normatywną, przy czym Miasto 

Kraków wyjątkowo wprowadziło uchwałą w 2018 r. możliwość uzyskania maksymalnego 

wsparcia dla powierzchni do 100 m2, a nie tylko do powierzchni normatywnej, 

każdorazowo w przypadku, gdy dochód mieszkańca nie przekracza 200% kryterium 

dochodowego; 

− przyjętych stawek dopłat za ogrzanie 1m2, które odzwierciedlają różnice między kosztem 

ogrania 1m2 paliwem stałym, a kosztem ogrzania 1m2 w systemie niskoemisyjnym; 

− współczynnika pomocy, związanego z kryterium dochodowym, który określa 

(w zależności od osiąganego dochodu) jaki procent wyliczonego wsparcia może otrzymać 

osoba wnioskująca o wsparcie (w myśl zasady, iż im mniejszy dochód tym większy 

procent otrzymanego wsparcia). 

Wysokość pomocy oblicza się zazwyczaj jako iloczyn powierzchni lokalu, stawki dopłaty oraz 

współczynnika dochodu (szczegóły w tabeli 3). 

Największej skali wsparcia, z uwagi na dłuższy czas funkcjonowania programu, udzieliło dotąd 

Miasto Kraków. W latach 2015-2018 pomoc została udzielona mieszkańcom prawie 6 tysięcy 

razy, przy czym co roku mieszkaniec wnioskuje o przyznanie pomocy od nowa. Zauważalny 

jest wyraźny wzrost zainteresowania tego typu pomocą na przestrzeni ostatnich lat - w samym 

2018 r. do MOPS w Krakowie wpłynęło 3 012 wniosków o przyznanie pomocy w ramach LPO. 

Jednocześnie z rozmowy przeprowadzonej z przedstawicielem Referatu Krakowskiego 

Centrum Doradztwa Energetycznego w Krakowie wynika, iż część mieszkańców, która 

dokonała nie tylko wymiany pieca, ale i termomodernizacji, nie musi korzystać z tej pomocy – 

z jednej strony dlatego, iż koszty gazu ziemnego (wybieranego najczęściej jako paliwo dla 

nowego źródła ciepła) zmniejszyły się na przestrzeni ostatnich lat, a z drugiej strony - ze 

względu na poprawę parametrów jakościowych budynku w wyniku termomodernizacji, która 

znacząco obniżyła zapotrzebowanie na paliwo. 
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We Wrocławiu w pierwszym roku funkcjonowania LPO z dopłat do ogrzewania skorzystało 20 

rodzin, natomiast w 2019 r. do 30 września pozytywnie rozpatrzono już 159 wniosków na 

łączną kwotę ponad 82 tys. zł.  

Warto podkreślić, iż dla osób najuboższych miasta Kraków oraz Katowice przewidziały 

jeszcze jeden instrument pomocowy, obejmujący udzielanie pomocy na samą wymianę 

źródła ciepła.  

W Krakowie program ten został objęty osobną uchwałą i obejmuje przyznawanie świadczenia 

pieniężnego w formie zasiłku celowego na przeprowadzenie trwałej zmiany systemu 

ogrzewania opartego na paliwie stałym na system proekologiczny. Wysokość pomocy 

ustalana jest z uwzględnieniem dochodów osób ubiegających się o zasiłek, sytuacji rodzinnej, 

a także wysokości ewentualnej możliwej do uzyskania dotacji w ramach PONE. Osoby 

spełniające kryteria mogą uzyskał łącznie dofinansowanie do 100% wartości inwestycji (60% 

z PONE< 40% w ramach omawianego programu dopłat). Tego typu świadczenia wypłacono 

w 2018 r. 32 rodzinom, na łączną kwotę 145 tys. zł (średnia wysokość pomocy dla jednego 

gospodarstwa domowego wyniosła 4,5 tys. zł). Warto jednak podkreślić, iż okres 

obowiązywania LPO jest ograniczony (zgodnie z zapisami uchwał - zazwyczaj do 2 lat), a po 

tym czasie będzie następować weryfikacja dotychczasowych warunków udzielnego wsparcia. 

W Katowicach w ramach polityki świadczeń społecznych dla dorosłych na 2019 r. 

zaplanowano objęcie pomocą ok. 50 osób/rodzin, które w 2018 r. zmieniły lub w 2019 r. 

wymienią stare kotły/piece węglowe, korzystając z dotacji udzielanej przez Urząd Miasta 

Katowice. Jednorazowy zasiłek na ten cel ma wysokość do 2 tys. zł (nie więcej, niż wymagany 

wkład własny) co oznacza, że w niektórych przypadkach możliwe jest pokrycie 100% kosztów 

wymiany źródła ciepła, a więc całkowite sfinansowanie zmiany systemu grzewczego ze 

środków miasta Katowice. Wypłata pomocy dokonywana jest jednak dopiero po 

przeprowadzeniu inwestycji, co oznacza, że ten rodzaj pomocy nie znosi bariery związanej z 

ograniczonym potencjałem do prefinansowania inwestycji przez osoby ubogie.  

Oceniając udzielane w ramach LPO wsparcie przeznaczone na dopłaty do kosztów 

ogrzewania po zmianie systemu na niskoemisyjny, trzeba podkreślić, że podstawowa 

bariera w ich skuteczności leży na dużo wcześniejszym etapie – a mianowicie – 

możliwości dokonania samej inwestycji. Opisane w rozdziale 2.1.1 warunki większości 

dostępnych programów, polegające na refundacji ponoszonych kosztów, są pierwszą 

podstawową przeszkodą w możliwości skorzystania z dofinansowania przez osoby ubogie i 

ubogie energetycznie. Problem ten został już dostrzeżony, czego przykładem jest m. in. 

program pilotażowy Laboratorium Skawina, gdzie do sytuacji tychże najuboższych osób 

zastosowano kompleksowe podejście, polegające na sfinansowaniu im nie tylko wymiany 

pieca, ale także (i przede wszystkim) modernizacji energetycznej budynku. Przedstawiciel 
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gminy Skawina w rozmowie podkreślił, iż plan wprowadzenia dopłat do rachunków za 

ogrzewanie dla najuboższej grupy mieszkańców będzie stanowił domknięcie kompleksowej 

obsługi tej grupy ludzi.  

Problemy i bariery z wdrażaniem programów osłonowych najczęściej, przynajmniej 

w początkowej fazie ich funkcjonowania, pokrywają się z ogólnymi problemami występującymi 

we współpracy pracowników MOPS z osobami ubogimi, których zdecydowana większość to 

jednocześnie osoby ubogie energetycznie. Podstawową kwestią są trudności 

w uświadamianiu takim osobom korzyści z wymiany nieefektywnego pieca na paliwo stałe - 

w wytłumaczeniu, dlaczego powinny się tym zainteresować oraz że nie będą pozostawione 

bez pomocy, gdyby okazało się, że po wymianie pieca rachunki za ogrzewanie wzrosną. 

Osoby ubogie są często bardzo nieufne, a jednocześnie niezaradne życiowo, potrzebna jest 

więc specjalna pomoc skierowana ściśle do nich. Z wywiadów pogłębionych 

przeprowadzonych z pracownikami MOPS wynika, że potrzebna byłaby osoba, np. pracująca 

z ramienia MOPS, u której będzie można uzyskać rzetelne informacje odnośnie samych źródeł 

ogrzewania, która mogłaby dokonać porównania rachunków za gaz, energię, byłaby 

zorientowana w ofertach taryfowych operatorów systemu dystrybucji gazu i energii 

elektrycznej, umiałaby dokonać stosownych obliczeń. Etatowy pracownik MOPS nie ma 

odpowiedniej wiedzy ani możliwości poświęcania czasu na tego typu pomoc. Taka osoba 

powinna również dysponować przekonującymi przykładami na to, jak zmieniły się koszty 

ogrzewania po wykonaniu docieplenia budynku czy wymiany źródła ogrzewania. W toku 

badania zebrano wiele opinii świadczących o tym, że po wymianie pieca na niskoemisyjny, np. 

gazowy, przy dobrze docieplonym budynku, nie ponosi się podwyższonych opłat za 

ogrzewanie - w więc nie wszystkie osoby ubogie będą potrzebowały korzystać z dopłat 

oferowanych w LPO.  

Największe doświadczenie w zakresie funkcjonowania LPO posiada miasto Kraków. Osoby 

monitorujące wdrażanie LPO wskazały, iż na chwilę obecną program funkcjonuje bez 

większych zastrzeżeń, choć na początkowym etapie można było obserwować nieufność 

mieszkańców - wątpliwości, czy im takie wsparcie przysługuje. W szczególności problem ten 

dotyczył grupy niebędącej pod opieką MOPS, która nie była jeszcze dokładnie zidentyfikowana 

i scharakteryzowana pod względem skali. Jednakże z upływem czasu grupa osób 

korzystających z programu stopniowo zwiększała się, co świadczy o tym, iż więcej osób 

ubogich energetycznie zdecydowało się na wymianę pieca oraz o tym, że akcja informacyjna 

związana z programem trafiała do społeczności miasta. Aktualnie liczba osób korzystających 

z LPO w Krakowie jest dość stabilna i nie przyrasta tak znacząco, jak w początkowym okresie. 

Również przedstawiciel MOPS w Katowicach potwierdził, iż jak dotąd największym 

wyzwaniem było samo zaprogramowanie wsparcia dla osób, które wymieniły piece, ponieważ 
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brakuje jakichkolwiek danych na temat liczby osób zagrożonych ubóstwem energetycznym. 

Opierając się z kolei tylko na danych nt. liczby osób ubogich,  trudno ustalić, które z nich są 

w stanie wymienić piec oraz w jakim stanie są ich budynki, czyli w jakim stopniu wsparcie 

finansowe po wymianie pieca będzie konieczne. Przyjęte w Katowicach założenie, że ze 

wsparcia skorzysta rocznie około 70 osób, okazało się początkowo zbyt optymistyczne 

(z pomocy zaplanowanej dla ok. 70 rodzin w 2018 r. skorzystało tylko 14 rodzin, natomiast 

w 2019 r. do końca września – już 28 rodzin).  

Podsumowując można stwierdzić, że decyzję o wdrażaniu LPO warto poprzedzić 

oszacowaniem skali potrzeb w danej gminie. Wdrażaniu LPO powinny także towarzyszyć 

działania informacyjne skierowane do środowisk zagrożonych ubóstwem 

energetycznym. Optymalne byłoby  utworzenie stanowiska pracy (w urzędzie 

gminy/miasta lub w MOPS) dla doradcy energetycznego, świadczącego usługi m.in. dla 

osób ubogich energetycznie. Kluczowe jest także ustalenie odpowiedniego pułapu 

kryterium dochodowego, umożliwiającego objęcie wsparciem nie tylko osób ubogich 

dochodowo (jak ma to aktualnie miejsce np. w Katowicach), ale także ubogich energetycznie.  

2.2.3. INNE FORMY WSPARCIA SŁUŻĄCE OGRANICZANIU UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO 

W oparciu o wyniki badań literaturowych78 można stwierdzić, że wyróżnia się trzy grupy działań 

służących ograniczaniu ubóstwa energetycznego: 

− działania nakierowane na usuwanie przyczyn ubóstwa, w tym: termomodernizacja 

budynków oraz usprawnienia energooszczędne, a także doradztwo i kształtowanie 

zachowań; 

− działania nakierowane na łagodzenie przejawów ubóstwa (tam, gdzie usunięcie 

ubóstwa energetycznego w krótkim czasie jest zbyt kosztowne), takie jak: zasiłki, 

taryfa socjalna, ochrona przed odłączeniem od energii; 

− działania nakierowane na zapobieganie podstawianiu ubóstwa, o charakterze 

długoterminowym i nienakierowanym bezpośrednio na gospodarstwa domowe 

narażone na ubóstwom, takie jak rozbudowa sieci ciepłowniczej (zapewnienie dostępu 

do ta niego źródła ciepła), instrumenty finansowe zachęcające do termomodernizacji 

budynków.  

Za najbardziej skuteczne, choć jednocześnie najdroższe, uznaje się działania 

o charakterze technicznym, a więc przede wszystkim opisaną już wcześniej 

 
78  Rutkowski J., Sałach K., Szpor A., Ziółkowska K., Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?, 
IBS Policy Paper 1/2018; Boguszewski R., Herudziński T., Ubóstwo energetyczne w Polsce, Pracownia Badań 
Społecznych SGGW, Warszawa 2018, Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii (praca zbiorowa), Ubóstwo 
energetyczne - Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie, 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, Katowice-Warszawa 2014 
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w kontekście ograniczania niskiej emisji termomodernizację, ponieważ usuwa ona 

bezpośrednie przyczyny ubóstwa energetycznego. Termomodernizacja powinna być 

pełna (głęboka), w przeciwnym razie ograniczenie wydatków na energię może nie 

zrównoważyć zwiększonych kosztów zakupu lepszej jakości paliwa po wymianie kotła79. 

Elementem termomodernizacji, obok ocieplenia budynku, może być zastosowanie instalacji 

wykorzystujących OZE, takich jak pompy ciepła, kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne. 

Jak wskazuje IBS80, termomodernizacji budynków należących do osób ubogich energetycznie 

powinno towarzyszyć fachowe doradztwo techniczne, w którym zadaniem doradcy miałaby 

być ocena stanu technicznego budynku oraz następnie wsparcie mieszkańca w planowaniu 

prac termomodernizacyjnych i dopełnianiu wszelkich formalności związanych z udzielanym 

wsparciem. Doradztwo to powinno być świadczone przez osoby posiadające odpowiednie 

wykształcenie i wiedzę dotyczącą budownictwa i efektywności energetycznej. Uwarunkowania 

dotyczące dostępności wsparcia na termomodernizację budynków (w tym dla osób ubogich) 

oraz wsparcia doradczego opisano we wcześniejszych rozdziałach raportu. Jak pokazuje 

diagnoza, są to obszary deficytowe, w których potrzebna jest interwencja. 

Drugą grupą działań z zakresu usuwania przyczyn ubóstwa jest odpowiednie, 

sprzyjające oszczędzaniu energii, kształtowanie zachowań osób ubogich energetycznie 

(np. odpowiednia wentylacja pomieszczeń, prawidłowa obsługa urządzeń grzewczych) oraz 

wprowadzanie drobnych usprawnień energooszczędnych (w tym np.: uszczelnienie okien, 

zastosowanie termostatów, energooszczędnych żarówek i sprzętu AGD).  Ze względu na 

specyfikę grupy osób ubogich energetycznie, dotarcie do nich z taką wiedzą i usprawnieniami 

wymaga podejścia indywidualnego i długofalowego, a więc na przykład za pośrednictwem 

indywidualnych doradców czy asystentów rodzinnych. Jak wskazuje IBS81, po odpowiednim 

przeszkoleniu rolę takich doradców mogliby pełnić pracownicy pomocy społecznej lub wybrani 

mieszkańcy danej społeczności, a w niektórych krajach funkcjonują programy aktywizacji 

zawodowej, w których doradcami energetycznymi zostają osoby bezrobotne.  

IBS jako przykład dobrej praktyki wskazuje na program doradztwa i drobnych usprawnień 

energooszczędnych „Stromspar-Check”, realizowany przez niemiecki Caritas przy wsparciu 

ze środków publicznych. Program obejmuje bezpłatne doradztwo realizowane w czasie 

dwóch wizyt u osoby ubogiej energetycznie, w czasie którego przekazywana jest wiedza 

oraz instalowane są najbardziej potrzebne w danym mieszkaniu usprawnienia 

 
79 Poland - Catching-up Regions 2, Walka ze smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności 
energetycznej budynków jednorodzinnych, Bank Światowy, Waszyngton 2018 
80 Rutkowski J., Sałach K., Szpor A., Ziółkowska K., Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?, IBS 
Policy Paper 1/2018 
81 Ibidem 
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energooszczędne, a także przekazywany jest talon na wymianę przestarzałej lodówki 

w wysokości 150 euro. Po roku od pierwszej wizyty doradca po raz trzeci odwiedza 

gospodarstwo domowe, aby sprawdzić poziom osiągniętych oszczędności i udzielić 

dodatkowych porad. Program realizowany jest we współpracy z niemieckimi urzędami 

pracy, co pozwala na zatrudnienie w roli doradców osób długotrwale bezrobotnych. Są one 

przygotowywane do pełnienia funkcji doradców podczas trwającego 100 godzin szkolenia, 

które obejmuje zarówno wiedzę techniczną, jak i trening kompetencji komunikacyjnych82. 

Trzecia grupą możliwych do zastosowania działań nakierowanych na ograniczanie problemu 

ubóstwa energetycznego są zasiłki, np. w postaci dopłat do zwiększonych kosztów 

zakupu paliwa czy ogrzewania. Przykłady funkcjonujących w Polsce tego typu programów, 

powiązanych z wymianą przestarzałych źródeł ciepła, opisano szerzej w rozdziale 2.2.2 Tego 

typu wsparcie może jednak jedynie łagodzić przejawy ubóstwa energetycznego, nie usuwa 

natomiast przyczyn problemu i z tego powodu powinno być stosowane jedynie w przypadku, 

gdy usunięcie przyczyn ubóstwa energetycznego w krótkim czasie jest niemożliwe, w tym zbyt 

kosztowne. W przytaczanym już wcześniej opracowaniu IBS (IBS Policy Paper 1/2018) 

wskazano na adekwatne do uwarunkowań polskich formę i cechy formy wsparcia 

nakierowanego na łagodzenie przejawów ubóstwa, a mianowicie na zasiłek celowy 

przyznawany w okresie grzewczym na pokrycie części kosztów ogrzewania gospodarstwom 

domowym, których budżety są szczególnie obciążone niewspółmiernymi do dochodów 

kosztami ogrzewania z uwagi na parametry zamieszkiwanego przez nie budynku. Wdrożenie 

takiego instrumentu wymagałoby jednak wprowadzenia kilku modyfikacji dotychczasowego 

sposobu przyznawania zasiłków celowych na opał, w tym: podwyższenia kryterium 

dochodowego względem standardowego kryterium przyznawania wsparcia przez OPS (co 

pozwoli dotrzeć ze wsparciem do gospodarstw domowych ubogich energetycznie, które nie są 

ubogie dochodowo); wprowadzenie kryterium dotyczącego stanu budynku (pomoc powinna 

być kierowana do osób mieszkających w domach nieocieplonych) oraz uzależnienia 

wysokości przyznawanej pomocy od dochodu oraz zmiennych wpływających na koszty 

ogrzewania (np. metraż, typ ogrzewania). 

Z analiz przeprowadzonych przez IBS83 wynika, że termomodernizacja jest narzędziem 

najskuteczniej rozwiązującym problem ubóstwa energetycznego, ale zarazem 

najdroższym. Zasiłki celowe są instrumentem nieco tańszym, jednak nie gwarantują trwałego 

rozwiązania problemu. Doradztwo i drobne usprawnienia to z kolei instrument 

najkorzystniejszy finansowo, posiadający jednak ograniczony wpływ na sytuację 

 
82 Ibidem, na podstawie: www.stromspar-check.de  

83 Lewandowski P., Kiełczewska A., Ziółkowska K., Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze 

szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research Report 02/2018 

http://www.stromspar-check.de/
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gospodarstwa domowego. Jednocześnie, jak wskazuje IBS, żaden z tych instrumentów 

samodzielnie nie umożliwi rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego. 

2.3.  DZIAŁALNOŚĆ DORADCÓW ENERGETYCZNYCH W GMINACH  

W rozdziale przeanalizowano działania doradców energetycznych realizowane w dwóch 

projektach:  

− Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, mieszkaniowego 

oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE (POIiŚ 2014-

2020)  

− Wdrażanie Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego – Małopolska 

w zdrowej atmosferze (LIFE).  

W tabeli poniżej scharakteryzowano pokrótce obie formy doradztwa, przedstawiając ich 

specyfikę, natomiast w dalszej części omówiono szerzej każdy z projektów koncentrując się 

na lukach i potrzebach istniejących na terenie województwa śląskiego oraz ocenie zasadności 

wdrożenia w województwie śląskim praktycznych i efektywnych rozwiązań zidentyfikowanych 

w projekcie LIFE na terenie Małopolski. 

TABELA 4. CHARAKTERYSTYKA PROGRAMÓW DORADZTWA ENERGETYCZNEGO, FUNKCJONUJĄCYCH 

NA TERENIE WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO I MAŁOPOLSKIEGO 

 

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA 

SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ 

PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE (POIIŚ 2014-2020) 

WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W 

ZDROWEJ ATMOSFERZE (LIFE) 

Zasięg 14 wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i 

gospodarki wodnej (w tym WFOŚiGW w Katowicach) 

oraz Urząd Marszałkowski Województwa 

Lubelskiego 

województwo małopolskie 

Wartość 

projektu 

129 mln zł około 17 mln euro (70 mln zł) 

Źródło 

finansowania 

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 

2014-2020 – poddziałanie 1.3.3 "Zmniejszenie 

emisyjności gospodarki" 

Program LIFE oraz Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej w Krakowie 

Horyzont 

czasowy 

2015-2023 2015-2023 

Liczba 

doradców w 

województwie 

584 (planowane zwiększenie do 6), na jednego 

doradcę przypadają średnio 33 gminy 

70, docelowo minimum 1 ekodoradca przypadający 

na gminę. W przypadku większych miast liczba 

ekodoradców może być większa (np. w Krakowie - 

6 osób) 

Kto może 

skorzystać z 

nieodpłatnych 

usług 

doradców? 

osoby fizyczne, przedsiębiorstwa, sektor publiczny 

(w tym gminy), sektor mieszkaniowy (w tym 

wspólnoty i spółdzielnie mieszkaniowe) 

osoby fizyczne będące właścicielami budynków, 

spółdzielnie, wspólnoty, sektor publiczny (przede 

wszystkim gminy zatrudniającej ekodoradcę), 

przedsiębiorcy 

 
84 Na terenie kraju w 2018 r. zatrudnionych było 73 doradców, w tym 5 w WFOŚiGW w Katowicach 



 

 

82 

 

 

OGÓLNOPOLSKI SYSTEM WSPARCIA DORADCZEGO DLA 

SEKTORA PUBLICZNEGO, MIESZKANIOWEGO ORAZ 

PRZEDSIĘBIORCÓW W ZAKRESIE EFEKTYWNOŚCI 

ENERGETYCZNEJ ORAZ OZE (POIIŚ 2014-2020) 

WDRAŻANIE PROGRAMU OCHRONY POWIETRZA DLA 

WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO – MAŁOPOLSKA W 

ZDROWEJ ATMOSFERZE (LIFE) 

Zakres 

udzielanego 

wsparcia 

− doradztwo na etapie przygotowaniu, weryfikacji i 

wdrożeniu planów gospodarki niskoemisyjnej 

− doradztwo na etapie planowania i realizacji 

inwestycji dotyczących efektywności 

energetycznej i OZE 

− wskazanie dostępnych na rynku źródeł 

finansowania inwestycji 

− prowadzenie szkoleń oraz działań informacyjno-

edukacyjnych, w tym szkolenia dla energetyków 

gminnych 

− opracowanie miejskiej strategii ochrony 

powietrza, integrując wszystkie lokalne 

dokumenty strategiczne, które odnoszą się do 

zarządzania energią, rozwoju niskoemisyjnego i 

ochrony powietrza 

− organizacja zewnętrznego finansowania działań 

związanych z ochroną powietrza i mobilizowanie 

mieszkańców do korzystania ze środków na 

wymianę kotłów lub termomodernizację 

budynków 

− prowadzenie działań informacyjnych 

i edukacyjnych 

− bezpośrednia pomoc doradcza w zakresie 

wymiany źródła ciepła i termomodernizacji 

Struktura 

odbiorców 

końcowych 

Zasadniczo doradcy poświęcają w równym stopniu 

czas wszystkim wymienionym powyżej grupom 

doradczym. Usługi bezpośrednie dla mieszkańców 

ograniczają się do informowania o możliwościach 

uzyskania wsparcia lub doraźnej pomocy przy 

konkretnym pytaniu wniosku o dofinansowanie. 

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie wraz 

z mieszkańcem nie jest możliwe.   

Doradcy koncentrują się na bezpośrednim 

kontakcie z mieszkańcem oraz organizowaniu 

działań edukacyjnych dla lokalnej społeczności o 

szerokim spektrum odbiorców – od dzieci po 

seniorów. 

Wypełnianie wniosku o dofinansowanie wraz z 

mieszkańcem jest możliwe. 

Współpraca z 

OPS / grupami 

ubogimi, w 

tym ubogimi 

energetycznie 

Doradcy energetyczni nie pełnią obowiązków 

związanych z bezpośrednim kontaktem z osobami 

korzystającymi ze wsparcia OPS (nie prowadzą 

wizytacji u mieszkańców, kontroli palenisk u osób, 

które wymieniły piece). Prowadzono jednak 

szkolenia dla pracowników OPS. 

Ekodoradcy współpracują z każdą grupą 

społeczną, do ich obowiązków należą wizyty 

w domach mieszkańców, w tym najuboższych lub 

dotkniętych ubóstwem energetycznym. 

Współpracują z OPS i razem z pracownikami OPS 

przeprowadzają wizyty w domach mieszkańców. 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie dokumentacji projektowej 

2.3.1. DORADCY ZATRUDNIENI W WFOŚIGW W KATOWICACH W RAMACH PROJEKTU 

DOFINANSOWANEGO W POIIŚ 2014-2020 

W ramach projektu „Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorców w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE”, 

WFOŚiGW w Katowicach zatrudnia 5 osób85, które po przejściu kilkutygodniowego szkolenia 

zakończonego egzaminem otrzymały tytuł certyfikowanego doradcy energetycznego. Doradcy 

są przygotowani w pierwszej kolejności do wsparcia gmin oraz powiatów w zakresie 

przygotowywania i późniejszej weryfikacji planów gospodarki niskoemisyjnej (PGN). 

Wspomagają także proces szkolenia energetyków gminnych (co miało miejsce w 2019 r.) oraz 

przygotowania i realizacji inwestycji w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych 

źródeł energii. 

Zgodnie z przyjętymi w projekcie założeniami, działaniami doradczymi objęto bardzo szeroki 

krąg odbiorców – od osób fizycznych po przedsiębiorstwa, jednostki budżetowe, 

 
85 Planowane jest poszerzenie zespołu o dodatkową osobę ze względu na bardzo duże zapotrzebowanie na usługi 
świadczone przez doradców. 
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samorządowe, spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe. Częstotliwość i sam charakter 

udzielania usług dla poszczególnych grup są powiązane z trwającymi naborami 

wniosków w programach wspierających efektywność energetyczną i OZE. Aktualnie 

trwają nabory do programu Czyste Powietrze oraz Mój Prąd, więc przeważają zapytania 

od indywidualnych mieszkańców. Jak wynika z przeprowadzonych badań terenowych, 

zasadniczo z usług doradczych korzystają wszystkie grupy potencjalnych odbiorców.  

Zainteresowanie usługami doradców ze strony osób fizycznych jest bardzo duże, 

zwłaszcza odkąd problematyka jakości powietrza stała się tematem medialnym. Mieszkańcy 

szukają przede wszystkim informacji nt. dofinansowania do instalacji OZE i wymiany źródła 

ciepła, natomiast przedsiębiorcy – nt. szeroko rozumianej poprawy efektywności 

energetycznej. W przypadku osób fizycznych wsparcie doradcy ma zwykle formę krótkiej, 

telefonicznej konsultacji. Najwięcej zapytań dotyczy wskazania źródła dofinansowania dla 

konkretnego przedsięwzięcia, jak również wypełnienia problematycznych punktów 

w dokumentacji aplikacyjnej, przy czym świadczona usługa doradcza nie obejmuje 

wypełniania wniosku, a jedynie wyjaśnienie wątpliwości. W przypadku przedsiębiorców i gmin 

współpraca ma zwykle charakter bardziej długofalowy, związany z planowaniem 

przedsięwziąć.  

TABELA 5. DOTYCHCZASOWE EFEKTY DZIAŁALNOŚCI DORADCÓW ENERGETYCZNYCH 

W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM 

RODZAJ USŁUGI 

DORADCZEJ 
2016 2017 2018 ŁĄCZNIE 

Inwestycje zweryfikowano 12 

audytów 

energetycznych 

100 84 196 

Konsultacje 459 400 474 1333 

Porady 359 500 554 1413 

Ocena PGN 89, co wiązało się z 

315 konsultacjami  

6 5 100 

Udział w imprezach 

masowych 

 44 15 59 

Publikacje prasowe - 11 3 14 

Szkolenia 5 działań edukacyjno 

– szkoleniowych 

1 pilotażowe 

szkolenie dla 

pracowników OPS 

7 cykli dla 

pracowników OPS 

139 osób 

13 

Kampanie 

informacyjne  

46 działań 

informacyjno – 

promocyjnych, 

44 spotkania z 

przedstawicielami 

gmin 

5 konferencji 

dedykowanych 

przedstawicielom 

gmin 

Czyste Powietrze: 

w 165 gminach, w 

których wzięło udział 

ok. 17 tys. 

mieszkańców 

województwa 

śląskiego 

 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Sprawozdań z działalności WFOŚiGW w Katowicach 
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Poziom obciążenia doradców obowiązkami należy ocenić jako bardzo duży, co wynika 

z dużego popytu na świadczone przez nich usługi. Poza wsparciem osób fizycznych, 

przedsiębiorców oraz gmin, doradcy energetyczni obsługują także wydarzenia zewnętrzne 

WFOŚiGW w Katowicach, takie jak np. targi, konferencje, inne ważniejsze wydarzenie 

związane z tematyką efektywności energetycznej i OZE. Ponadto biorą udział w licznych 

spotkaniach w gminach, w tym informacyjnych z mieszkańcami, ale także z władzami gmin. 

Z przeprowadzonych wywiadów oraz analiz wynika, że liczba doradców energetycznych 

przypadających na województwo śląskie jest nieadekwatna do faktycznych potrzeb.  

Większość przedstawicieli śląskich gmin, którzy wzięli udział w ankiecie CAWI, nie posiada 

wiedzy, czy mieszkańcy korzystają z usług doradców z WFOŚiGW. Wśród tych, którzy 

posiadają taką wiedzę, zdecydowana większość uważa, że mieszkańcy z tego doradztwa nie 

korzystają lub korzystają rzadko. Jako najbardziej istotny czynnik mający wpływ na 

ograniczenie korzystania z usług doradców energetycznych funkcjonujących w WFOŚiGW 

przez mieszkańców gminy wskazano brak bezpośredniej dostępności doradcy na miejscu 

w gminie. W dalszej kolejności wskazywano na brak wiedzy mieszkańców o możliwości 

skorzystania z doradztwa, następnie zbyt małą liczbę doradców i zbyt długi czas oczekiwania 

na usługę.  

WYKRES 6. OCENA WPŁYWU POSZCZEGÓLNYCH CZYNNIKÓW NA OGRANICZENIE KORZYSTANIA Z 

USŁUG DORADCÓW ENERGETYCZNYCH FUNKCJONUJĄCYCH W WFOŚIGW PRZEZ MIESZKAŃCÓW 

GMINY 

 

Źródło: CAWI (n=41) 

Cześć gmin sygnalizowało także wprost konieczność zwiększenia zasobów kadrowych do 

obsługi programów związanych z ochroną powietrza, w szczególności programów 
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rządowych, a także na potrzebę świadczenia usług doradczych w zakresie odpowiedniego 

doboru urządzeń dla potrzeb poszczególnych budynków.     

Należy podkreślić, że samo zwiększenie liczebności kadry doradczej w projekcie POIiŚ – choć 

byłoby bardzo pożądane - nie wpłynie znacząco na zwiększenie dostępności usług doradczych 

związanych z efektywnością energetyczną i OZE dla osób fizycznych, a więc kluczowych 

podmiotów z punktu widzenia poprawy jakości powietrza w skali lokalnej. Wynika to 

z ograniczonego zakresu wsparcia, jakie może zostać udzielone osobom fizycznym. Doradcy 

energetyczni zatrudnieni w WFOŚiGW, przy obecnym stanie osobowym i zakresie 

obowiązków, nie są w stanie zejść na poziom bardzo zaangażowanego doradztwa gminnego, 

nie wspominając o najbardziej efektywnym bezpośrednim, kompleksowym doradztwie 

indywidualnym, szerszym, niż tylko udzielenie informacji o możliwych dofinansowaniach 

z poszczególnych programów. Ze względu na uwarunkowania geograficzne i kadrowe, 

doradcy energetyczni działający w WFOŚiGW Katowice nie mają możliwości bezpośredniej 

pracy z mieszkańcami, a tematyka efektywności energetycznej oraz skutecznych metod 

ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza z budynków mieszkalnych dla wielu 

mieszkańców jest zagadnieniem nowym i złożonym, nie radzą sobie oni również 

z przygotowaniem dokumentacji wymaganej w programie Czyste Powietrze. 

Wyniki badan terenowych wskazują na to, że doradcy energetyczni powinni być dostępni 

w każdej gminie i aktywnie (w sposób bezpośredni) stymulować mieszkańców do 

podejmowania działań związanych z poprawą jakości powietrza. Zakres usług 

doradczych powinien być również dość szeroki – począwszy od wskazania źródła 

finansowania, poprzez doradztwo techniczne związane z przygotowaniem i realizacją 

prac inwestycyjnych, skończywszy na wsparciu na etapie opracowania dokumentacji 

aplikacyjnej. Odpowiadając na to zapotrzebowanie, niektóre gminy podjęły starania związane 

z utworzeniem gminnego centrum doradztwa energetycznego.  

Dobra praktyka: utworzenie Miejskiego Centrum Energii przez Urząd Miasta Katowice. 

Centrum prowadzi cykliczne spotkania informacyjno - szkoleniowe skierowane do 

mieszkańców Katowic w zakresie możliwości dofinansowania wymiany źródeł ciepła 

i innych działań ograniczających zanieczyszczenia powietrza.  Aktywnie włącza się 

w inicjatywy dotyczące stanu jakości powietrza - pracownicy Centrum biorą udział 

w szeregu działań edukacyjnych lub sami organizują wydarzenia dla lokalnej społeczności. 

Kluczowym elementem działalności są bezpośrednie usługi doradcze na rzecz 

mieszkańców. W roku 2018 Centrum udzieliło 1424 porad osobistych, około 480 porad 



 

 

86 

 

telefonicznych i e-mailowych, oraz zorganizowało spotkania, w których wzięły udział 402 

osoby86. 

Większość gmin, głównie ze względu na ograniczenia kadrowe i finansowe, nie może 

pozwolić sobie jednak na realizację tego rodzaju inicjatyw. Tę lukę mogły wypełnić 

projekt parasolowy finansowany ze środków RPO lub bezpośrednie wsparcie 

skierowane do gmin, ukierunkowane na utworzenie gminnych centrów doradztwa 

energetycznego. Optymalne wydaje się zapewnienie z jednej strony profesjonalnego 

wsparcia szkoleniowo-doradczego, z drugiej bezpośredniego wsparcia finansowego 

działalności tego rodzaju centrów na poziomie gmin.  

Choć jednym z elementów projektu finansowanego ze środków POIiŚ 2014-2020 było 

przeszkolenie kandydatów na energetyków gminnych, to rolą tych ostatnich ma być przede 

wszystkim wspieranie władz samorządowych w optymalizacji zużycia energii na terenie gminy 

(przede wszystkim w zakresie infrastruktury będącej w zasobach gminy), a nie bezpośrednie 

wsparcie mieszkańców. Tego typu usługi na rzecz mieszkańców przekraczałyby możliwości 

energetyków gminnych zwłaszcza, że nie są to osoby zatrudnione dodatkowo na to 

stanowisko, lecz osoby posiadające już swój zakres obowiązków w urzędzie, które funkcję 

energetyka gminnego będą pełnić dodatkowo. 

2.3.2. EKODORADCY ZATRUDNIENI W PROJEKCIE LIFE W MAŁOPOLSCE 

Projekt LIFE koordynowany przez Województwo Małopolskie angażuje łącznie 62 partnerów 

(w tym 55 gmin), a jego celem jest przyspieszenie wdrażania działań służących poprawie 

jakości powietrza, które zostały zaplanowane w Programie ochrony powietrza dla 

województwa małopolskiego. 

Jednym z głównych działań przewidzianych w projekcie było utworzenie w gminach 

województwa małopolskiego sieci ekodoradców, których podstawowym zadaniem jest 

wspieranie procesu wdrażania Programu ochrony powietrza, w tym pozyskiwanie środków 

zewnętrznych na działania ograniczające emisję zanieczyszczeń do powietrza oraz 

mobilizowanie mieszkańców do włączenia się w te działania.  

KOMPETENCJE EKODORADCÓW 

Województwo Małopolskie jako koordynator projektu wypracowało ujednolicone wymagania 

obowiązkowe oraz zestaw wymagań rekomendowanych, którymi władze gmin posługują się 

przy zatrudnianiu pracowników na stanowisko ekodoradcy. Kryteria obejmują m.in. kwalifikacje 

specjalistyczne (wykształcenie, posiadana wiedza), niezbędne doświadczenie, oraz 

umiejętności dodatkowe potencjalnych kandydatów. Proces wsparcia gmin na etapie 

 
86 Informacje uzyskane w toku badań terenowych. 
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tworzenia stanowisk dla ekodoradców obejmował nie tylko podniesienie kompetencji 

kandydatów poprzez zaoferowanie odpowiedniego wyszkolenia, ale również wyposażenie 

w niezbędne narzędzia pracy. 

ROLA I ZADANIA EKODORADCÓW 

Rolą ekodoradców jest wspieranie gmin w realizacji zadań przyczyniających się 

do ograniczenia emisji zanieczyszczeń do powietrza, zwłaszcza pochodzących ze źródeł 

indywidualnych. Wsparcie to obejmuje: 

− aktualizację i integrację gminnych strategii służących poprawie jakości powietrza 

zawartych w planie gospodarki niskoemisyjnej, programie ograniczania niskiej emisji 

oraz założeniach do planu zaopatrzenia w ciepło, paliwa gazowe i energię elektryczną, 

− nadzór nad wdrażaniem przyjętej w gminie strategii gospodarki niskoemisyjnej poprzez 

inicjowanie działań i inwestycji służących ograniczeniu emisji zanieczyszczeń 

powietrza oraz gazów cieplarnianych, 

− pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego dla gminy na realizację 

zidentyfikowanych potrzeb w zakresie inwestycji i działań ograniczających emisję 

zanieczyszczeń, podnoszących efektywność energetyczną i budujących świadomość 

społeczną w tym zakresie, 

− pozyskiwanie zewnętrznego wsparcia finansowego na realizację programów 

pomocowych dla mieszkańców służących ograniczaniu emisji zanieczyszczeń, pomoc 

dla mieszkańców w skorzystaniu z tych programów, w tym pomoc w prawidłowym 

wypełnieniu wniosku o dotację, 

− udzielanie porad mieszkańcom w zakresie wymiany źródła c.o. i c.w.u. 

(optymalizacja doboru rodzaju i mocy źródła ciepła) oraz zakresu modernizacji 

energetycznej budynku (włącznie z możliwością przeprowadzenia badania kamerą 

termowizyjną), 

− prowadzenie edukacji mieszkańców w zakresie oszczędności zużycia energii oraz 

ekologicznych i zdrowotnych korzyści z wymiany źródeł ciepła. 

Zakres obowiązków ekodoradców nie obejmuje przeprowadzania pełnych ocen 

charakterystyki energetycznej lub sporządzania kompletnych projektów technicznych na 

potrzeby termomodernizacji, wymiany źródeł ciepła czy modernizacji instalacji centralnego 

ogrzewania i ciepłej wody użytkowej.  

Ekodoradca współpracuje przede wszystkim z władzami i pracownikami gminy oraz ich 

jednostkami organizacyjnymi, będąc wsparciem wójta/burmistrza/prezydenta miasta 

w prowadzeniu skutecznej polityki poprawy jakości powietrza. W ramach gminy ekodoradca 

współpracuje z mieszkańcami, przedsiębiorcami, ale również ze środowiskami 
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opiniotwórczymi (lokalne media, organizacje pozarządowe, lokalni liderzy (księża, lekarze, 

nauczyciele). 

SYSTEM SZKOLEŃ DLA EKODORADCÓW  

Kluczem do powodzenia projektu było zapewnienie na poziomie gminy wykwalifikowanych 

kadr, odpowiedzialnych za przygotowanie i wdrażanie gminnych strategii ochrony powietrza. 

W pierwszej fazie projektu ekodoradcy uczestniczyli w studiach podyplomowych z tematyki 

ochrony powietrza i energetyki w ramach specjalnie dedykowanego program studiów 

opracowanego w ramach projektu87. Jednym z elementów projektu było także utworzenie 

Centrum Kompetencji oraz systemu szkoleń i transferu wiedzy na poziom gminny. Dla 

ekodoradców organizowane są również wyjazdy studyjne (w tym zagraniczne), co pozwala im 

zapoznać się z dobrymi praktykami i doświadczeniami w zakresie ochrony powietrza 

i gospodarki niskoemisyjnej. 

WYPOSAŻENIE EKODORADCÓW 

Ekodoradcy zostali wyposażeni w niezbędny sprzęt komputerowy z oprogramowaniem, 

zapewniający możliwość pracy zarówno w biurze, jak i w terenie. Mają oni także do dyspozycji 

10 kamer termowizyjnych88, umożliwiających wykonywanie audytów cieplnych w budynkach 

na terenie gmin, a także dostęp do przenośnych pyłomierzy. W ramach kontroli przestrzegania 

uchwały antysmogowej gminy będą mogły zakupić drobny sprzęt potrzebny do kontroli, taki 

jak: wilgotnościomierz, czujnik CO, tablet (do korzystania z aplikacji wykorzystujących 

zintegrowany system zgłaszania interwencji do służb miejskich oraz pracowników urzędów 

gminy w zakresie kontroli palenisk domowych). Do obowiązków ekodoradców należy 

również udział w kontrolach nowo wymienionych pieców oraz wizyty u mieszkańców 

klasyfikowanych jako ubodzy energetycznie, wraz z pracownikami gminnych ośrodków 

pomocy społecznej. Wyniki badań terenowych wskazują na to, że zainteresowanie usługami 

ekodoradców w Małopolsce jest bardzo duże. 

W Krakowie utworzone zostały 3 punkty informacyjno-doradcze, w których pracuje po 

dwóch ekodoradców. W punktach tych udzielane są kompleksowe informacje na temat 

aspektów technicznych oraz dostępnych programów wsparcie. Ponadto uruchomiona 

została infolinia. Liczba porad udzielonych przez ekodoradców w samym Krakowie 

w 2018 r. wyniosła ok. 40 tysięcy, co oznacza, iż na jednego ekodoradcę przypada około 

6,6 tys. bieżących zapytań rocznie (550 miesięcznie).  

 
87 Zaplanowano drugą edycję studiów, aby zachować trwałość projektu rozumianą jako ciągłość dostępu do 
wykwalifikowanej kadry 
88 Dla całego województwa, udostępniane poszczególnym ekodoradcom w miarę zgłoszonego zapotrzebowania 
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Równie prężnie działa punkt informacyjno-doradczy w Skawinie. W gminie, która liczy około 

43 tys. mieszkańców, zatrudniono dwóch ekodoradców, który są w stanie przeprowadzić 

rocznie łącznie do tysiąca wizyt w domach mieszkańców (nie licząc innych bezpośrednich 

zapytań, czy innych obowiązków związanych z prowadzeniem edukacji ekologicznej 

wszystkich grup społecznych).  

EFEKTY DZIAŁAŃ EKODORADCÓW  

Skalę efektów działalności ekodoradców w województwie małopolskim obrazują następujące 

dane (dotyczą całego okresu od początku realizacji projektu): 

− Udzielone porady dla mieszkańców - 522 826 szt.; 

− Badania termowizyjne budynków - 2 863 szt.; 

− Kontrole spalania odpadów i paliw - 5 402 szt.; 

− Zorganizowane spotkania i warsztaty - 4 791 szt.; 

− Udział mieszkańców w wydarzeniach - 298 191 osób89; 

− Udział dzieci w warsztatach i konkursach - 71 354 osób 

− Dystrybucja materiałów edukacyjnych - 911 504 szt.; 

− Obsłużone wnioski o dofinansowanie - 15 569 szt.; 

− Pozyskane dodatkowe dofinansowanie - 453 mln EUR. 

Do zadań ekodoradcy należy również przeprowadzenie analizy dokumentów strategicznych 

funkcjonujących na poziomie gminy, ich uspójnienie, nakreślenie wspólnych celów, 

strategicznych kierunków działania oraz wytycznych realizacyjnych. Efektem tych działań są 

przygotowane wytyczne dotyczące pozyskiwania przez gminę funduszy zewnętrznych (np. na 

termomodernizację, OZE), a także wdrożenie systemów wspomagających zarządzanie, np.  

systemów monitorujących zużycie energii. Opisane działania mają bezpośrednie 

przełożenie na wysokość pozyskanych przez gminy środków zewnętrznych na działania 

związane z poprawą jakości powietrza (efekt krótkoterminowy), ale również na 

oszczędności generowane na poziomie gmin, związane ze zmniejszeniem ilości 

zużywanej energii oraz zużywanych surowców energetycznych (efekt długoterminowy). 

Jedną z głównych barier skutecznego wdrażania POP w Małopolsce, zidentyfikowaną jeszcze 

przed rozpoczęciem realizacji projektu LIFE, był brak zasobów ludzkich, specjalistycznej 

wiedzy oraz praktycznych umiejętności. Istotnym ograniczeniem był również brak 

odpowiednich dokumentów strategicznych na poziomie gminy (plan gospodarki 

niskoemisyjnej, program ograniczania niskiej emisji, założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, 

paliwa gazowe i energię elektryczną) lub niespójność wymienionych dokumentów.  

 
89 Praktycznie tyle, ile mieszkańców liczą Katowice, jednocześnie jest to 38,7% ogólnej liczby mieszkańców 

Krakowa, co należy uznać za bardzo pozytywny wynik. 
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Konsekwencją niewielkiej aktywności władz gminnych w zakresie ochrony powietrza, 

wynikającą w wymienionych powyżej czynników, była niska świadomość społeczna, która jest 

jednym z kluczowych elementów powodzenia wszelkich działań ograniczających poziom 

zanieczyszczenia powietrza. Doświadczenia z projektu LIFE wskazują na to, że zatrudnienie 

w gminie pracownika lub pracowników dedykowanych do zadań związanych z realizacją 

programu ochrony powierza umożliwia zdecydowany wzrost aktywności gminy oraz 

mieszkańców w tym obszarze. Ekodoradca mobilizuje mieszkańców do korzystania 

z dostępnych instrumentów umożliwiających wymianę starych kotłów grzewczych lub 

przeprowadzenie termomodernizacji budynku. O skuteczności przyjętego modelu doradztwa 

najdobitniej świadczą przedstawione poniżej dane nt. liczby zlikwidowanych starych kotłów na 

paliwa stałe w gminach, w których funkcjonują ekodoradcy, w porównaniu z gminami, które nie 

zdecydowały się na zatrudnienie ekodoradcy90.  

WYKRES 7. LICZBA WYMIENIONYCH KOTŁÓW W GMINACH WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO 

ZATRUDNIAJĄCYCH EKODORADCÓW ORAZ W GMINACH NIEBIORĄCYCH UDZIAŁU W PROJEKCIE LIFE  

 

Źródło: dane przekazane przez koordynatora projektu LIFE 

Biorąc pod uwagę doświadczenia i skalę efektów osiągniętych w projekcie LIFE, zatrudnienie 

ekodoradców na poziomie gmin wydaje się na chwilę obecną najbardziej efektywnym 

działaniem, jakie można rekomendować w celu przyspieszenia procesu wymiany 

pieców oraz poprawy jakości powietrza w województwie śląskim. 

 

 
90 W projekcie LIFE wstępnie przyjęto, że tempo redukcji emisji zanieczyszczeń związanych z ogrzewaniem 
mieszkań w przeliczeniu na mieszkańca w gminach, które biorą udział w projekcie LIFE, będzie dwukrotnie wyższe 
niż w pozostałych gminach. Tymczasem, jak wskazuje koordynator projektu LIFE: Z rocznych sprawozdań 
składanych do Urzędu Marszałkowskiego, gdzie przekazywana jest informacja o osiągniętej redukcji emisji 
globalnej do powietrza wynika, że dzięki realizacji zadań związanych z motywowaniem do wymiany starych 
palenisk, w gminach zatrudniających ekodoradców efekty te są średnio sześć do ośmiu razy wyższe w porównaniu 
z gminami, gdzie nie ma ekodoradców. 

5953
6176

1380
1824

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

2016 2017

sz
t.

55 gmin w projekcie LIFE 127 gmin poza projektem LIFE



 

 

91 

 

PROBLEMY I BARIERY 

Pomysłodawcy projektu LIFE przeprowadzili analizę czynników, które mogą się przyczynić do 

niepowodzenia projektu, z których najważniejsze zaprezentowano poniżej. Analogiczne 

czynniki należy wziąć pod uwagę tworząc system doradztwa w województwie śląskim. 

Nieodpowiednie umocowanie ekodoradcy w strukturze urzędu  

Wskazane jest przygotowanie wytycznych dotyczących umocowania ekodoradców w urzędzie 

gminy oraz zasad współpracy z pozostałymi jednostkami organizacyjnymi gminy.  

Powierzenie funkcji ekodoradcy o nieodpowiednich kompetencjach  

Wskazane jest przygotowanie wytycznych dotyczących podstawowych kompetencji 

ekodoradców, aczkolwiek zawsze istnieje ryzyko powołania nieodpowiedniej osoby na 

to stanowisko. Pożądane jest także ustanowienie jednostki doszkalającej ekodoradców 

(w Małopolsce powołano Centrum Kompetencji, a zadaniem gmin jest monitorowanie 

postępów czynionych przez ekodoradców w zakresie rozwijania swoich kompetencji oraz 

zdawanie stosownych sprawozdań Zespołowi Zarządzającemu projektem LIFE). 

Zatrudnienie ekodoradcy w niepełnym wymiarze czasu 

Część gmin partnerskich zatrudnia ekodoradcę w niepełnym wymiarze czasu pracy. Praca 

związana z projektem jest na tyle obszerna, że gmina musi w takich wypadkach rozdzielać 

zadania między innych pracowników, by wypełnić zobowiązania wynikające z projektu. 

Najbardziej optymalna sytuacja to zatrudnienie ekodoradcy w pełnym wymiarze czasu pracy. 

Ryzyko niezrealizowania celów postawionych przed ekodoradcą  

Zespół zarządzający projektem LIFE jest w ciągłym kontakcie z ekodoradcami, a ekodoradcy 

są w ciągłym kontakcie ze sobą nawzajem, poprzez co motywują się do realizacji celów oraz 

radzenia sobie z napotkanymi barierami. Postępy w realizacji celów są monitorowane, 

a stosowne sprawozdania przedkładane zespołowi zarządzającemu. Poprzez okresowe 

oceny pracy ekodoradców zespół zarządzający może weryfikować nierówności w osiąganiu 

wskaźników wykonywania pracy przez ekodoradców.  

Nieskuteczna formuła współpracy i komunikacji z interesariuszami 

Pożądane jest zapewnienie ukierunkowanych szkoleń z obszaru komunikacji. Praca 

ekodoradców to przede wszystkim stały kontakt bezpośredni z mieszkańcami: zarówno 

z dziećmi, jak i dorosłymi, seniorami, a także częścią społeczeństwa wykluczoną, ubogą, w 

tym ubogą energetycznie. Ekodoradcy w projekcie LIFE współpracują z ośrodkami pomocy 

społecznej, odwiedzając z pracownikami ośrodków osoby ubogie, uczestniczą w kontroli 

palenisk. Są też organizatorami lokalnych kampanii informacyjnych i bezpośrednich działań 

edukacyjnych. Kompetencje komunikacyjne są więc podstawą w ich pracy. 
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2.3.3. WNIOSKI 

Największym atutem działalności ekodoradców na terenie Małopolski jest bezpośrednie 

doradztwo i stały kontakt z mieszkańcami gmin. Jest to jednocześnie największa 

niezagospodarowana luka w województwie śląskim: niewielka liczba doradców 

energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW w Katowicach nie jest w stanie świadczyć 

kompleksowych usług doradczych i informacyjnych na rzecz mieszkańców.  

Głównymi barierami we wdrażaniu efektywnego doradztwa są braki wykwalifikowanej 

kadry w poszczególnych gminach województwa oraz ograniczenia finansowe. Osobnym 

problemem jest dostępność standardów kształcenia, zapewniających odpowiednią jakość 

oferowanych usług. Należy też dążyć do tego, by doradcy pracujący w poszczególnych 

gminach nie działali w oderwaniu od innych doradców, tj. zadbać o ich współpracę, np. poprzez 

cykliczne spotkania, na których mogliby na bieżąco omawiać wszelkie trudności, którymi się 

stykają, wymieniać się wiedzą i doświadczeniem, podnosić swoje kompetencje. Istotną 

kwestią, którą zidentyfikowano w toku badań terenowych, jest również odpowiednio wysoki 

poziom wynagrodzenia dla osób pracujących na takim stanowisku. Przy wyznaczaniu 

poziomu wynagrodzenia należy uwzględnić fakt, że praca doradcy wymaga wysokich 

kompetencji oraz zaangażowana poza standardowymi godzinami pracy, związane jest także 

z obciążeniem psychicznym, wynikającym z kontaktu z dużą liczbą mieszkańców, nierzadko 

nastawionych negatywnie lub roszczeniowo (doświadczenia projektu LIFE wskazują, iż bywa 

to nawet powód rezygnacji ekodoradcy z pracy).  

W oparciu o doświadczenia z realizacji projektu LIFE w województwie małopolskim można 

rekomendować zatrudnienie w województwie śląskim odpowiedniej liczby doradców 

energetycznych (dostosowanej do liczby mieszkańców) na poziomie gminnym, 

świadczących doradztwo indywidualne przede wszystkim dla mieszkańców gmin.  

Zakres usług doradców powinien zostać bardzo jasno i szczegółowo sprecyzowany – 

aby uzupełniał się z doradztwem prowadzonym przez WFOŚiGW, a w przypadku, gdy gmina 

zamierza zatrudnić także energetyka gminnego – zakresy obowiązków na obu stanowiskach 

powinny być wyraźnie rozdzielone, aby nie powielały zakresu kompetencji (z założenia 

energetyk gminny nie będzie się zajmował doradztwem dla mieszkańców, funkcja ta powinna 

przypaść ekodoradcy). Optymalnym rozwiązaniem jest zatrudnienie nowej, posiadającej 

odpowiednie kwalifikacje osoby, a nie delegowanie do tego zadania na niewielką część etatu 

pracownika gminnego, zajmującego się szeregiem innych kwestii związanych z ochroną 

środowiska. 

Konieczne jest także wystandaryzowanie wymaganych kwalifikacji doradcy, których nie 

da się osiągnąć kilkudniowym szkoleniem. Pożądane jest wsparcie kształcenia kandydatów 

na ekodoradców w postaci dedykowanych studiów podyplomowych lub 
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rozbudowanego systemu szkoleń (zalecane byłoby posiłkowanie się programem 

opracowanym w projekcie LIFE).  

Doradca energetyczny może i powinien zostać włączony kontrolę przestrzegania 

zapisów uchwały antysmogowej przez mieszkańców. Ważnym aspektem zakresu działań 

ekodoradcy powinno być także wsparcie oszczędności zużycia energii u osób dotkniętych 

ubóstwem energetycznym, zarówno przez bezpośredni kontakt w domu takiej osoby, jak 

i przez upowszechnianie wiedzy w ramach sprecyzowanej dla poszczególnych grup odbiorców 

edukacji ekologicznej. 
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3. ROZWIĄZANIA DOTYCZĄCE WSPIERANIA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE 
OCHRONY POWIETRZA I OGRANICZANIA UBÓSTWA 
ENERGETYCZNEGO, MOŻLIWE DO ZASTOSOWANIA W RAMACH 
RPO WSL NA LATA 2014-2020 

W rozdziale przedstawiono możliwości wspierania działań dotyczących ochrony powietrza 

i ubóstwa energetycznego w RPO WSL 2014-2020, przy założeniu ich spójności 

i komplementarności z działaniami prowadzonymi na szczeblu krajowym, regionalnym 

i gminnym, które opisano w rozdziale 2. Komplementarność ta rozumiana jest jako:  

− skierowanie wsparcia do tych grup (odbiorcy, nieruchomości), dla których 

wsparcie nie jest dostępne;  

− skierowanie wsparcia do tych grup (odbiorcy, nieruchomości), dla których 

faktyczna dostępność wsparcia jest ograniczona (np. ze względu na kryteria 

dostępu, pulę alokacji), poprzez zaplanowanie warunków wsparcia zapewniających 

jego faktyczną dostępność dla tych grup;  

− uzupełnienie (dopełnienie) oferty innych programów, umożliwiające lub 

zwiększające szansę na wykorzystanie dostępnych środków (w tym: działania 

informacyjne, doradcze, współfinansowanie).  

Podstawowym ograniczeniem dla możliwości zaproponowania szerokiego spektrum 

rozwiązań jest wysoki stopień zaawansowania wdrażania RPO WSL 2014-2020, w tym 

przyjęte już zapisy programowe, wysoki poziom wykorzystania alokacji oraz krótki czas 

pozostający do końca okresu kwalifikowalności wydatków. Istnieje więc prawdopodobieństwo, 

że duża część wniosków płynących z badania będzie mogła zostać uwzględniona 

dopiero w przyszłej perspektywie finansowej. Drugim kluczowym ograniczeniem, które 

stanowi o ryzyku nieadekwatności zaproponowanych rozwiązań, jest prognozowana zmiana 

istotnych uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności programu Czyste Powietrze, którego 

zasady mogą zostać w nadchodzących latach znacząco zreformowane, zarówno w obszarze 

sposobu dystrybucji środków, jak i przyjętych wymogów administracyjno-finansowych.  

3.1.  WSPARCIE W ZAKRESIE WYMIANY /  LIKWIDACJI KOTŁÓW I PIECÓW   

3.1.1. OCENA AKTUALNIE PRZYJĘTEGO MODELU WDROŻENIOWEGO W PI 6E 

We wrześniu 2019 r. (a więc w trakcie realizacji obecnego badania ewaluacyjnego) IZ RPO 

WSL podjęła decyzję, zatwierdzoną przez Zarząd Województwa Śląskiego, o przeznaczeniu 

środków UE dostępnych w poddziałaniu 4.6.1 (PI 6e) na dofinansowanie przedsięwzięć 

realizowanych przez samorządy 16 najbardziej zanieczyszczonych miast województwa 

w ramach uruchomionego w 2019 r. rządowego programu pilotażowego Stop Smog, 

zaadresowanego do osób ubogich (klasyfikacja wg kryteriów dochodowych oraz 

majątkowych), zamieszkujących domy jednorodzinne. Program Stop Smog umożliwia 
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sfinansowanie takim osobom nawet od 90 do 100% inwestycji obejmującej wymianę źródła 

ciepła i termomodernizację budynku i nie wymaga od odbiorcy końcowego zaangażowania 

merytoryczno-organizacyjnego (proces inwestycyjny prowadzony przez gminę). Zasady 

programu Stop Smog, w tym kryteria dostępu i zakres rzeczowy wsparcia, zostały 

uregulowane w nowelizacji ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów91, a zapisy 

SzOOP92 dotyczące kwalifikacji przedsięwzięć do dofinansowania w poddziałaniu 4.6.1 

odnoszą się wprost do zapisów ustawowych93. W poddziałaniu 4.6.1 do dofinansowania 

zakwalifikowano jednak wyłącznie wymianę/modernizację indywidulanych źródeł ciepła, w tym 

przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub gazowej, w budynkach mieszkalnych jednorodzinnych, 

charakteryzujących się minimalnym standardem efektywności energetycznej lub poddanych 

termomodernizacji w terminie umożliwiającym zamknięcie programu, określonym 

w regulaminie naboru. W ramach poddziałania 4.6.1 nie przewidziano wsparcia dla samej 

termomodernizacji budynku, która może zostać dofinasowana ze środków FTiR 

(dofinansowanie FTiR pokrywa do 70% wartości porozumienia gminy z MPiT w ramach 

programu Stop Smog). Warunkiem objęcia inwestycji dofinansowaniem jest spełnienie 

określonych w ww. ustawie warunków dla tzw. „przedsięwzięcia niskoemisyjnego” oraz 

spełnienie przez końcowego odbiorcę wsparcia kryteriów dochodowych i majątkowych. Za 

kryteria dochodowe przyjęto kryteria ustawowe uprawniające do dodatku mieszkaniowego94, 

tj. średni miesięczny dochód na osobę w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech 

miesiącach (liczonych przed złożeniem wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) 

nieprzekraczający: 175% najniższej emerytury dla gospodarstw jednoosobowych, czyli osób 

mieszkających samotnie, 125% najniższej emerytury - dla gospodarstw wieloosobowych. 

Kryterium majątkowe określone zostało jako posiadanie środków własnych oraz zasobów 

majątkowych nieprzekraczających kwoty 424 000 zł (z uwzględnieniem wartości budynku lub 

lokalu).  

Decyzję IZ dotyczącą skierowania środków RPO WSL alokowanych w PI 6e na 

sfinansowanie części inwestycji objętych programem Stop Smog należy ocenić jako 

bardzo trafną - z wielu powodów. Po pierwsze, dokonano koncentracji środków 

publicznych na wybranym, wspólnym dla programu Stop Smog i PI 6e PRO WSL celu, 

w dodatku w ograniczonym geograficznie zasięgu. Wprowadzenie nowego instrumentu 

mogłoby być przeciwskuteczne, tj. prowadzić do konkurowania poszczególnych instrumentów 

o tę samą grupę odbiorców oraz do dezorientacji samych odbiorców co do tego, który program 

 
91 Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych 
innych ustaw (Dz.U. 2019 poz. 51) 
92 SzOOP RPO WSL 2014-2020, wersja 16.3 obowiązująca od dn. 11 września 2019 r. 
93 Ewentualne rozbieżności w zapisach SZOOP, Regulaminu naboru a ustawą, wynikające z jej nowelizacji należy 
rozstrzygać na korzyść zapisów ustawy 
94 Ustawa z dnia 21 czerwca 2001r.o dodatkach mieszkaniowych (Dz.U. 2001 nr 71 poz. 734 z pózn. zm.) 
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jest dla nich bardziej korzystny. Po drugie, program Stop Smog jest pierwszym w kraju, 

pilotażowym programem oferującym wsparcie infrastrukturalne dla osób ubogich 

energetycznie. Jego zasady są dla samorządów nowe i wymagające wysokiego poziomu 

zaangażowania kadrowego i organizacyjnego już na etapie przygotowania projektu. Tego typu 

nowe i trudne inicjatywy mogą być traktowane przez samorządy z dużą rezerwą ze względu 

na obawy co do ich wykonalności. Przy oferowanym dofinansowaniu ze środków budżetowych 

na poziomie 70% część samorządów może nie zdecydować się na podjęcie się ryzykownego, 

nowatorskiego projektu. Możliwość pokrycia ze środków UE pozostałej części kosztów 

realizacji programu (nawet do 100%) stanowi dodatkowy efekt zachęty („obniżenie 

progu wejścia”), który może przeważyć o podjęciu przez gminę decyzji o przystąpieniu do 

programu. Tego rodzaju dodatkowa zachęta jest szczególnie istotna w początkowej fazie 

wdrażania nowego instrumentu. Jednocześnie może się okazać, że po pierwszych latach 

pozytywnych doświadczeń realizacji tego programu, w kolejnych latach nie będzie konieczne 

zasilanie go dodatkowymi środkami do 100% wartości. Jeżeli program Stop Smog okaże się 

skutecznym instrumentem i stanie się rozpoznawalny, gminy będą wykazywały większą 

skłonność do angażowania środków własnych. 

Program Stop Smog adresuje zidentyfikowane i opisane w rozdziale 2 deficyty, 

a mianowicie: 

− obejmuje wsparciem grupę osób ubogich, dla których faktyczna dostępność 

wsparcia oferowanego w innych programach jest bardzo ograniczona; 

− umożliwia dofinansowanie termomodernizacji budynków jednorodzinnych należących 

do osób ubogich, a termomodernizacja uznawana jest za najbardziej skuteczne 

narzędzie ograniczania ubóstwa energetycznego; 

− zdejmuje z odbiorcy końcowego obowiązki dotyczące zaplanowania, przeprowadzenia 

i nadzorowania inwestycji (proces inwestycyjny przeprowadzony przez gminę); 

− oferuje możliwość kwalifikowania wydatków na specjalistyczne doradztwo (do 5% 

wartości porozumienia między gmina a MPiT)95, które jest niezbędne przy realizacji 

przedsięwzięć objętych programem; 

− obejmuje najbardziej zanieczyszczone miasta kraju. 

Ze względu na ustawowo zdefiniowany zakres kwalifikujących się do wsparcia w programie 

Stop Smog przedsięwzięć oraz kryteria dostępowe, zespół badawczy nie widzi potrzeby 

formułowania rekomendacji odnośnie wprowadzenia istotnych zmian w zaplanowanym 

w poddziałaniu 4.6.1 modelu wsparcia. Zasadniczo rekomendować można jedynie 

 
95 Ponadto MPiT podejmuje aktualnie starania o pozyskanie środków z programu ELENA na specjalistyczne usługi 
doradcze (techniczne, finansowe, nadzoru inwestorskiego), które miałaby służyć wsparciu gmin uczestniczących w 
programie (dla gmin- nieodpłatnie) 
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dopuszczenie kwalifikowalności w RPO WSL wydatków poniesionych przez odpowiednio długi 

okres przed podpisaniem umowy o dofinansowanie tak, by koszty prac przygotowawczych 

związanych z komponentami dofinansowanymi ze środków UE (w tym koszty inwentaryzacji 

budynków i weryfikacji kwalifikowalności mieszkańców) mogły zostać zrefundowane96. Ważne 

będzie także precyzyjne określenie zasad kwalifikowalności wydatków by wesprzeć 

samorządy w odpowiednim rozliczaniu przedsięwzięć finansowych z rożnych źródeł w celu 

uniknięcia ryzyka podwójnego dofinansowania ze środków publicznych (w RPO WSL oraz 

w Stop Smog - środki FTiR).  

Należy zwrócić uwagę na pewien mankament programu Stop Smog: z założenia ma być on 

skierowany do osób ubogich energetycznie, jednak kwalifikacja do programu następuje wg 

kryteriów dochodowych i majątkowych i nie uwzględnia parametrów związanych z wydatkami 

na energię, tym samym ograniczona jest wyraźnie grupa odbiorców wsparcia w stosunku do 

grupy osób, które uznać można za faktycznie ubogie energetycznie97. Wynika to z braku 

prawnej definicji ubóstwa energetycznego, która mogłaby uprawniać do przyjęcia innych niż 

kwalifikujące do pomocy społecznej kryteriów. Dodatkowo, brakuje praktycznych doświadczeń 

i narzędzi, wskazujących na sposób weryfikacji ubóstwa energetycznego „w terenie”. Biorąc 

jednak pod uwagę wysokość przyjętych progów kwalifikujących do wsparcia, a także fakt, że 

80% budynków objętych danym porozumieniem w ramach programu ma zostać poddana 

termomodernizacji (tj. aktualnie nie spełnia minimalnych wymogów efektywności 

energetycznej) można zakładać, że wsparcie oferowane w ramach programu trafi do osób 

najbardziej potrzebujących, tj. jednocześnie ubogich majątkowo, dochodowo i energetycznie.  

Ponieważ decydenci odpowiedzialni za wdrażanie programu mają pełną świadomość 

opisanych ograniczeń, można się spodziewać, że wraz z nabywaniem doświadczeń 

z wdrażania programu, dojdzie w przyszłości do odpowiednich rozstrzygnięć w zakresie 

definiowania grupy ubogich energetycznie i w przyszłości wsparciem objęte zostaną także 

osoby z tej grupy, które nie są ubogie dochodowo.  

W toku badania zidentyfikowano pewne ryzyka, związane z wdrażaniem poddziałania 4.6.1 

w opisanej powyżej formule. Po pierwsze, część gmin wymienionych w SzOOP jako odbiorcy 

wsparcia, może nie być zainteresowana uczestnictwem w programie, pomimo istotnych zachęt 

finansowych – przede wszystkim ze względu na trudności organizacyjne i niedobory kadrowe, 

a także spodziewaną trudność we współpracy i komunikacji z osobami, które mają zostać 

objęte wsparciem. Po drugie niektóre gminy, pomimo zainteresowania, nie przystąpią do 

 
96 Obecnie w programie Stopo Smog kwalifikowalne są tylko wydatki poniesione po podpisaniu porozumienia z 
między gminą a MPiT 
97 Wg badań przeprowadzonych przez IBS, zgodnie z kryteriami przyjętymi dla definicji ubóstwa energetycznego 
(Wysokie koszty - Niskie dochody), osoby ubogie dochodowo stanowiły w Polsce 2016 r. około 54% ogółu ubogich 
energetycznie (Lewandowski P., Kiełczewska A., Ziółkowska K., Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w 
tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research Report 02/2018) 
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programu ze względu na to, że nie uda im się zidentyfikować wystarczającej liczby 

spełniających kryteria odbiorców wsparcia (głównym problemem są kryteria dochodowe)98 lub 

liczba odbiorców będzie znacznie mniejsza, niż szacowano ustalając alokacje przypadające 

na poszczególne gminy w poddziałaniu 4.6.1. Dodatkowo, szczególnie w większych ośrodkach 

miejskich, mogą występować problemy ze spełnieniem kryterium majątkowego ze względu na 

wysoką wartość samych działek, na których znajdują się nieruchomości99. Po trzecie, część 

gmin dopiero zaczyna rozeznawać możliwość przystąpienia do programu Stop Smog, robi 

wstępne rozeznanie nt. zasobów mieszkaniowych kwalifikujących się do wsparcia i droga do 

przygotowania dokumentów uprawniających do wejścia do programu jest dla nich jeszcze 

bardzo daleka (istnieje ryzyko, że do nie będą gotowe w terminie planowanego w poddziałaniu 

4.6.1 naboru). Do końca października tylko jedna gmina z województwa śląskiego (Pszczyna) 

złożyła wniosek do programu Stop Smog i podpisała porozumienie z MPiT. Powyższe 

uwarunkowania mogą wskazywać na to, że istnieje ryzyko, iż alokacja przeznaczona na 

poddziałanie 4.6 1 może nie zostać w pełni wykorzystana.  

3.1.2. PROPOZYCJE DODATKOWYCH ROZWIĄZAŃ DLA PI 6E 

Mając na uwadze zdiagnozowane uwarunkowania, a szczególności opisane w rozdziale 

2 deficyty aktualnie dostępnej oferty wsparcia, w przypadku stwierdzenia braku możliwości 

wykorzystania środków alokowanych na poddziałanie 4.6.1 w modelu przyjętym aktualnie na 

poziomie SzOOP (zapisy wprowadzone do SZOOP w wersji 16.3 obowiązującej od 

11.09.10.2019), zespół badawczy proponuje rozważenie zmiany warunków dostępowych lub 

przyjęcie następujących opcji wykorzystania środków: 

PROPOZYCJA 1 

Wprowadzenie dotacyjnego instrumentu wsparcia wymiany kotłów oraz termomodernizacji 

budynków jednorodzinnych, komplementarnego w stosunku do programu Czyste Powietrze. 

Instrument byłby odpowiedzią na kluczowe ograniczenia w dostępie do programu Czyste 

powietrze, stanowiłby również uzupełnienie programu Stop Smog, realizując m.in. cel 

wspierania osób ubogich energetycznie w gminach, które nie będą objęte programem Stop 

Smog, lub w okresie wdrażania RPO WSL 2014-2020 nie będą mogły do niego przystąpić ze 

względu na brak możliwości spełnienia wymogów formalnych. 

 
98 W toku badan terenowych ustalono, że na ternie jednej z gmin kwalifikujących się do wsparcia w poddziałaniu 
4.6.1 dokonano inwentaryzacji zasobów mieszkaniowych oraz zebrano wstępne deklaracje uczestnictwa w 
programie, jednak po weryfikacji kryteriów dochodowych okazało się, spełnia je jedynie 24 właścicieli domów 
jednorodzinnych (osoby ubiegi w tej gminie zamieszkują raczej budynki wielorodzinne). W efekcie gmina ta 
zrezygnowała z wnioskowania do programu Stop Smog.  
99 Jest to problem sygnalizowany przez przedstawiciela MPiT – docierają tego typu sygnały od gmin. MPiT rozważa 
modyfikację (podwyższenie lub uelastycznienie) kryterium majątkowego. Brana jest także pod uwagę możliwość 
skrócenia okresu trwałości z 10 do 5 lat.  
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Z przeprowadzanych analiz wynika, że poziom wsparcia w programie Czyste Powietrze, jak 

również skomplikowane zasady udzielania dofinasowania, stanowią barierę dla osób ubogich, 

starszych, słabo wykształconych oraz niezaradnych życiowo, które nie są w stanie zapewnić 

środków na wymagany wkład własny oraz prefinasnować inwestycji, z drugiej strony nie są też 

w stanie jej odpowiednio zaplanować i przeprowadzić, a nawet przygotować dokumentacji 

niezbędnej do wnioskowania o wsparcie. Istotnym deficytem jest niewystarczająca do obsługi 

osób zainteresowanych programem liczba doradców energetycznych w WFOŚiGW 

w Katowicach. Dotychczasowy przebieg wdrażania programu Czyste powietrze wskazuje 

także, że możliwy do uzyskania poziom wsparcia nie jest wystarczająco atrakcyjny, żeby 

spowodować lawinowy napływ wniosków.  

W związku z tym zespół badawczy proponuje przeprowadzenie konkursu na projekty 

dotyczące wymiany kotłów oraz poprawy efektywności energetycznej budynków 

jednorodzinnych, realizowanego w formule ekologicznych gmin, skierowanego do jst, które 

podpisały porozumienie z WFOŚiGW dotyczące współpracy przy naborach wniosków do 

programu Czyste Powietrze. Gminy w ramach projektów dofinansowanych ze środków RPO 

oferowałyby wsparcie uzupełniające w formie dotacji dla osób, które realizują wymiany kotłów, 

przyłączenia do sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz termomodernizację budynków 

jednorodzinnych i planują ubieganie się o środki w programie Czyste Powietrze. Projekty 

obejmowałyby również utworzenie i funkcjonowanie w okresie realizacji projektu lokalnych 

centrów doradztwa energetycznego w gminach (na zasadzie cross-financingu)100. Zadaniem 

lokalnego centrum doradztwa energetycznego byłoby wsparcie mieszkańców, 

w szczególności osób ubogich, starszych, słabo wykształconych oraz niezaradnych życiowo, 

w procesie przygotowania i realizacji inwestycji, jak również przygotowania dokumentów 

niezbędnych do aplikowanie do programu Czyste Powietrze. Wsparcie ze środków RPO WSL 

miałoby także charakter uzupełniający w stosunku do środków możliwych do pozyskania 

z programu Czyste Powietrze. Można spodziewać się, że dotacja ze środków RPO na 

poziomie 15-20%101 wartości inwestycji kwalifikującej się do wsparcia w programie Czyste 

powietrze mogłaby stanowić wystarczający impuls102 do zwiększenia liczby osób 

zainteresowanych wymianą kotła oraz ubieganiem się o środki z programu Czyste Powietrze. 

Można rozważyć również zwiększenie poziomu dofinansowania (np. do 25-30%) w przypadku 

realizacji przez mieszkańca kompleksowych działań obejmujących wymianę kotła lub 

 
100 W celu stymulowania jak najwyższej efektywności można rozważyć uzależnienie poziomu dofinansowania 
działalności centrum doradztwa od uzyskanych efektów, np. liczby podpisanych umów z mieszkańcami na jednego 
pracownika centrum. 
101 Przy dodatkowym założeniu, że łączny poziom wsparcia dotacyjnego ze środków RPO, programu Czyste 
Powietrze, ewentualnie innych instrumentów wsparcia nie może przekroczyć 100% kosztów inwestycji. 
102 Możliwość uzyskania dodatkowego wsparcia byłby impulsem zarówno dla osób ubogich, które uzyskałyby 
możliwość uzyskania 100% środków na realizację inwestycji, jak i osób o wyższym poziomie dochodów. 
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przyłączenie do sieci łącznie z termomodernizacją budynku. Biorąc pod uwagę, że 

termomodernizacja przyczynia się do obniżenia zapotrzebowania na energię oraz surowce 

energetyczne, takie rozwiązanie miałby charakter przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. 

Można rozważyć również dopuszczenie do kwalifikowania wkładu własnego gmin w postaci 

wydatków na dopłaty do zwiększonych kosztów ogrzewania („program osłonowy”) dla ubogich 

uczestników projektu – końcowych odbiorców wsparcia, co można dodatkowo uznać za 

działanie na rzecz utrzymania trwałości projektu103. Zaproponowane rozwiązanie byłoby 

dodatkowym impulsem dla podjęcia działań modernizacyjnych przez osoby ubogie, z drugiej 

przeciwdziałałoby niekorzystnym skutkom tego rodzaju działań (zwiększone koszty 

ogrzewania). 

Kluczowym efektem programu byłoby znaczne zwiększenie liczby osób podejmujących 

działania związane z wymianą pieca oraz termomodernizacją w województwie śląskim, a co 

za tym idzie - przyśpieszenie dynamiki działań podejmowanych przez właścicieli domów 

jednorodzinnych, ukierunkowanych na poprawę jakości powietrza. Instrument mógłby również 

przyczynić się do popularyzacji w województwie śląskim programu Czyste Powietrze, który 

w najbliższym dziesięcioleciu (niezależnie od ostatecznej formy i modelu finansowania), 

będzie kluczowym instrumentem wsparcia wymiany pieców i działań termomodernizacyjnych. 

Realizacja pilotażowego konkursu w obecnej perspektywie finansowej pozwoliłaby również na 

przetestowanie modelu bezpośredniego wsparcia działalności doradców energetycznych 

w gminach, który stanowi alternatywę dla realizacji dużego, wojewódzkiego projektu 

doradczego104.  

Kluczowym ograniczeniem jest czas – wdrożenie instrumentu wymagałoby zmiany SzOOP, 

a możliwe, że nawet programu (ze względu na ujęcie komponentu doradczego), wydzielenia 

poddziałania (np. 4.6.2) oraz alokacji na jego realizację. Jednak można się spodziewać, że 

projekty realizowane w zaproponowanym modelu miałyby szansę szybszego uzyskania 

gotowości realizacyjnej niż projekty planowane do realizacji w poddziałaniu 4.6.1, przede 

wszystkim ze względu na dużo prostsze kryteria dostępu. Instrument posiada podobną logikę 

jak poddziałanie 4.6.1 - tj. jest instrumentem wspomagającym wdrażanie programu krajowego 

(w tym przypadku programu Czyste Powietrze), jednak zupełnie w stosunku do niego 

niezależnym, co jest dodatkowym atutem, gdyż nie jest zależny od ewentualnych zmian 

programu Czyste Powietrze, w tym zmian sposobu dystrybucji środków. Zakres działalności 

 
103 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
dla CT9 (EFS) pozwalają na włączanie zasiłków do wkładu własnego beneficjenta (MOPS, PCPR). Potencjalnie 
więc tego typu koszty mogłoby zostać włączone do kosztów projektu na zasadzie cross-financingu. Dodatkowo 
zapisy Umowy partnerstwa w odniesieniu do CT 9 wskazują, że: „przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z 
EFRR powinny być powiązane z realizacją celów w zakresie włączenie społecznego i walki z ubóstwem” 
104 Zaletą tego rodzaju projektów jest szeroki zasięg i standaryzacja jakości usług doradczych, jednak 
przygotowanie, realizacja i rozliczenie tego rodzaju projektów jest zadaniem bardzo złożonym organizacyjnie. 
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utworzonych w gminach centrów doradztwa energetycznego, jak również system wsparcia 

dotacyjnego, może obejmować również inne aktywności, np. wsparcie właścicieli mieszkań 

w budynkach wielorodzinnych (zagadnienie to zostało omówione szerzej w kolejnym punkcie) 

czy edukację energooszczędną gospodarstw ubogich energetycznie. 

PROPOZYCJA 2 

Skierowanie wsparcia na projekty o analogicznym zakresie jak obecnie zdefiniowany 

w poddziałaniu 4.6.1 (tj. wymiana/modernizacja indywidulanych źródeł ciepła) oraz podobnej 

formule (tj. inwestycje przeprowadzane przez gminę), dla 16 najbardziej zanieczyszczonych 

miast województwa, jednak skierowane do mieszkańców budynków wielorodzinnych, 

posiadających w swoich lokalach indywidualne źródła ciepła, oraz do małych wspólnot 

mieszkaniowych. Ze względu na zdefiniowaną w RPO WSL dla PI 6e preferencję dla wsparcia 

projektów, które przeciwdziałają ubóstwu energetycznemu, grupę odbiorców wsparcia (osób 

fizycznych) można ograniczyć do osób spełniających kryteria zdefiniowane w programie Stop 

Smog (lub podwyższone, jak w programach osłonowych Wrocławia lub Krakowa - 

umożliwiające wsparcie szerszej grupy odbiorców). W odniesieniu do kwalifikacji do wsparcia 

lokalu, w którym znajduje się źródło ciepła, należałoby  przewidzieć możliwość odstępstwa od 

obowiązku termomodernizacji105 w przypadku niespełnienia minimalnych standardów 

efektywności, przynajmniej analogiczne jak przyjęte dla lokali znajdujących się w budynkach 

zabytkowych w poddziałaniu 4.3.4, tj. dopuścić minimalny zakres prac możliwy do wykonania 

w lokalu, taki jak wymiana stolarki okiennej i drzwiowej, ocieplenie dachu, system wentylacji 

mechanicznej z odzyskiem ciepła, jeśli wykonanie pełnego zakresu prac 

termomodernizacyjnych nie jest możliwe (np. ze względu na brak możliwości objęcia 

wsparciem wszystkich mieszkańców danego budynku). Dodatkowo należy zapewnić 

możliwość dofinansowania ewentualnych niezbędnych prac termomodernizacyjnych 

ze środków programu. Decyzja o uruchomieniu konkursu na tego typu projekty wymagałaby 

jednak przeprowadzenia wcześniejszych konsultacji z gminami z listy najbardziej 

zanieczyszczonych 16 miast województwa, w tym przeprowadzenia przez nie rozeznania co 

do skali potrzeb i możliwości106. Opisany instrument wsparcia mógłby funkcjonować 

samodzielnie lub stanowić element instrumentu, o którym mowa w propozycji 1.  

 
105 Ze względu na charakter budynku (wielorodzinny), przeprowadzenie termomodernizacji samego lokalu może 
okazać się niewykonalne 
106 Brak jest obecnie pełnej inwentaryzacji liczby starych, indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stale w budynkach 
wielorodzinnych. Naprzeciw potrzebie inwentaryzacji źródeł ciepła i stanu budynków wychodzi projekt ZONE, 
jednak jego wyniki będą znane dopiero za kilka lat. ZONE, czyli „Zintegrowany system wsparcia polityki i programów 
Ograniczenia Niskiej Emisji” jest projektem badawczo-rozwojowym, realizowanym przez pięć  instytucji: 
Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii (lider projektu), Instytut Łączności - Państwowy Instytut Badawczy, 
Instytut Chemicznej Przeróbki Węgla, Instytut Ochrony Środowiska - Państwowy Instytut Badawczy oraz 
Stowarzyszenie Krakowski Alarm Smogowy. Projekt jest współfinansowany ze środków NCBiR w ramach programu 
Geostrateg. Celem projektu jest rozwój przetestowanie narzędzia w postaci elektronicznego systemu inwentaryzacji 
budynków, w którym zabierane są dane na temat izolacji termicznej, źródła ciepła, sposobu ocieplenia i emisji 
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Kluczowym efektem proponowanego rozwiązania byłoby udostepnienie wsparcia dla osób, dla 

których obecnie jest ono faktycznie niedostępne lub bardzo ograniczone tj. dla mieszkańców 

domów wielorodzinnych, które nie są zarządzane przez spółdzielnie lub jst, a także dla małych 

wspólnot mieszkaniowych, które ze względu na niski potencjał administracyjny i finansowy nie 

są w stanie skorzystać z innych instrumentów wsparcia. Udział mieszkań w budynkach 

wielorodzinnych w części najbardziej zanieczyszczonych miast województwa jest bardzo 

wysoki - wg. danych GUS, pochodzących z narodowego spisu powszechnego, w 2011 r. 

wynosił: w Gliwicach – 87%, w Katowicach – 90%, w Sosnowcu – 90%, w Zabrzu - 90%. Liczba 

mieszkań należących do osób fizycznych w budynkach objętych wspólnotami mieszkaniowymi 

wynosiła wg GUS w 2018 r.: w Gliwicach: 29,6 tys. (38% zasobów mieszkaniowych miasta), 

w Katowicach: 27,4 tys. (19% zasobów mieszkaniowych miasta), w Sosnowcu: 22 tys. (23% 

zasobów mieszkaniowych miasta), w Zabrzu: 24,3 tys. (35% zasobów mieszkaniowych 

miasta).  

Podstawowym ograniczeniem jest wymóg spełnienia minimalnych standardów efektywności 

energetycznej przez lokal, w którym miałaby nastąpić wymiana źródła ciepła, przy 

ograniczonych jednocześnie możliwościach przeprowadzenia termomodernizacji całego 

budynku, będącego własnością różnych osób (zrzeszonych lub nie we wspólnotę 

mieszkaniową). Proponowane rozwiązanie wymaga więc dopuszczenia dla budynków 

niespełniających wymogów odstępstw (np. na wzór tych sformułowanych w poddziałaniu 4.3.4 

dla budynków zabytkowych), a także zapewnienia środków na dofinansowanie ewentualnych 

niezbędnych prac termomodernizacyjnych, które będą możliwe do przeprowadzenia. 

Kluczowym ograniczeniem jest także czas potrzebny na przygotowanie projektów oraz 

przeprowadzenie inwestycji (w szczególności obejmujących termomodernizację budynków). 

PROPOZYCJA 3  

Konkurs na projekty w formule analogicznej do obecnie opisanej dla poddziałania 4.6.1, jednak 

bez wymogu przystąpienia do programu Stop Smog i kwalifikowalności przedsięwzięć 

niskoemisyjnych zgodnie z kryteriami ustawowymi. Projekty realizowane byłyby w formule 

ekologicznej gminy i obejmowały wymianę źródeł ciepła w budynkach jednorodzinnych, w tym 

między innymi osób ubogich (klasyfikowanych wg. kryterium dochodowego), wraz z ich 

ewentualną niezbędną termomodernizacją. Zasięg konkursu należałoby ograniczyć do gmin, 

na których terenie ponad 50% budynków jednorodzinnych nie posiada dostępu do sieci 

gazowej i ciepłowniczej. Zaletą proponowanego rozwiązania jest rozszerzenie zasięgu 

oferowanego obecnie w poddziałaniu 4.6.1 wsparcia na gminy spoza listy WHO, które 

dodatkowo, ze względu na ograniczenia w dostępności sieci gazowej i ciepłowniczej, muszą 

 
zanieczyszczeń przez dany budynek. Aktualnie w ośmiu wybranych gminach prowadzony jest pilotaż tego typu 
inwentaryzacji budynków. 



 

 

103 

 

koncentrować działania na wymianie kotłów na zasilane paliwami stałymi, co ogranicza 

możliwości ich pozyskania w działaniu 4.3 RPO WSL. Kluczowym ograniczeniem jest czas 

potrzebny na przygotowanie projektów oraz przeprowadzenie inwestycji (w szczególności 

obejmujących termomodernizację budynków). 

PROPOZYCJA 4 

Realokacja środków z poddziałania 4.6.1 na poddziałanie 4.3.4 (opcjonalnie 4.1.3) dla 

projektów, które uzyskały pozytywny wynik oceny merytorycznej, jednak nie zakwalifikowały 

się do dofinansowania ze względu na niewystarczającą pulę środków na projekty obejmujące 

wymianę źródeł ciepła w budynkach mieszkalnych, przyłączenie budynków mieszkalnych do 

sieci ciepłowniczej lub gazowej oraz termomodernizację budynków mieszkalnych wraz 

z wymianą źródeł ciepła. Na liście rezerwowej konkursu przeprowadzonego w poddziałaniu 

4.3.4 zidentyfikowano 22 tego typu projekty na łączną kwotę wnioskowanego dofinansowania 

50,6 mln zł, w tym 5 projektów skoncentrowanych na wymianie źródeł ciepła na łączną kwotę 

wnioskowanego dofinansowania 5,8 mln zł. Wszystkie one w sposób istotny przyczyniają się 

do realizacji celu jakim jest ograniczenie niskiej emisji i poprawa jakości powietrza. 

Proponowane rozwiązanie zmniejsza ryzyko niewykorzystania środków alokowanych na PI 6e 

na cele związane z ochroną powietrza. Mając na uwadze krótki czas pozostały do końca 

okresu wdrażania oraz czas potrzebny na przygotowanie i przeprowadzenie inwestycji, 

zasadnie wydaje się rozważanie skierowania środków na projekty już gotowe i pozytywnie 

zweryfikowane. 

PROPOZYCJA 5 

Konkurs na projekty lokalnych centrów doradztwa energetycznego (dla jst, ich związków 

i stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych) – opisano szczegółowo w rozdziale 3.3.3. 

3.2.  WSPARCIE W ZAKRESIE OGRANICZANIA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO   

3.2.1. ANALIZA MOŻLIWOŚCI WSPARCIA ZE ŚRODKÓW EFS 

Możliwość zaprojektowania wsparcia działań dotyczących ograniczania ubóstwa 

energetycznego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego przeanalizowano 

z uwzględnieniem: 

− misji EFS i kwalifikowalności potencjalnych działań wynikających z logiki 

interwencji w regulacjach europejskich107 (dotyczy to zarówno kwalifikujących się 

operacji jak i możliwych do poniesienia wydatków kwalifikowalnych); 

− zapisów programowych RPO WSL 2014-2020 i SzOOP; 

 
107 Rozporządzenie EFS na lata 2014 – 2020 oraz projekt Rozporządzenia EFS+ na lata 2021 - 2027   
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− możliwości operacyjnego zaproponowania takiej logiki wdrażania potencjalnych 

typów operacji, które zapewniłyby ich sprawne i wysokojakościowe wdrożenie 

oraz efektywność i synergię ze wsparciem w ramach priorytetu inwestycyjnego 6e. 

Europejski Fundusz Społeczny jest głównym instrumentem Unii Europejskiej, nakierowanym 

na podnoszenie zdolności do bycia zatrudnionym (employability), wspierającym nabywanie 

kwalifikacji, zdobywanie nowych umiejętności niezbędnych na rynku pracy i zapobiegającym 

powstawaniu zjawisku wykluczenia społecznego. Ten tradycyjnie rozumiany zakres wsparcia 

EFS ulegał modyfikacjom w rozporządzeniach regulujących jego funkcjonowanie na kolejne 

perspektywy finansowe. Zmiany te nie stawiają jednak pod znakiem zapytania przytoczonej 

wyżej zasadniczej misji EFS. Oprócz zakresu wsparcia związanego z zatrudnieniem, czy 

podnoszeniem kwalifikacji, pojawiają się w perspektywie 2014 - 2020 obszary o mniej 

bezpośrednim powiązaniu z „prozatrudnieniową” misją traktatową EFS (art. 162 TUE).  

Odwołują się one w większym stopniu do drugiej z podstaw traktatowych (art. 174 i 175 TUE), 

czyli wspierania spójności społecznej, gospodarczej i terytorialnej. Ilustracją tego podejścia 

jest pojawienie się m.in. w związku z wyzwaniami demograficznymi priorytetu inwestycyjnego 

9.iii Aktywne i zdrowe starzenie się, czy 9.iv. Usługi społeczne ogólnego interesu. Należy 

jednak podkreślić, że praktyka ich wdrażania opiera się na ogólnej filozofii EFS. 

Operacjonalizacja tego typu priorytetów inwestycyjnych odbywa się pod kątem wyzwań i szans 

na rynku pracy np. możliwości zatrudnieniowych, deficytów kwalifikacji i umiejętności, czy też 

skierowania wsparcia do grup w wieku produkcyjnym np. regionalnych programów 

zdrowotnych108.  

W obecnych uregulowaniach dotyczących EFS na poziomie europejskim można znaleźć 

odniesienia do kwestii związanych z transformacją i efektywnością energetyczną, czy też 

ochrony środowiska. Preambuła rozporządzenia, w wątku 10, wskazując na wyzwania stojące 

przed unijnymi mikro, małymi i średnimi przedsiębiorstwami podnosi np. kwestię 

przechodzenia siły roboczej z etapu kształcenia do etapu zatrudnienia w kierunku bardziej 

ekologicznych umiejętności i miejsc pracy oraz zajmować się kwestią niedoborów 

umiejętności, w tym w dziedzinie efektywności energetycznej, energii odnawialnej oraz 

ekologicznego transportu. Zarówno kwestie efektywności energetycznej, jak 

i środowiskowe, związane z zapewnieniem odpowiedniej jakości powietrza, nie 

 
108 M.in. Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć́ z udziałem środków Europejskiego Funduszu Społecznego 
w obszarze zdrowia na lata 2014-2020; Podrozdział 5.2.: „W szczególności regionalne programy zdrowotne 
powinny być́ ukierunkowane na grupy docelowe, tj. osoby w wieku aktywności zawodowej, najbardziej narażone 
na opuszczenie rynku pracy z powodu czynników zdrowotnych lub rokujących na powrót na rynek pracy w wyniku 
udzielanych w RPZ świadczeń́ zdrowotnych”.  
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pojawiają się jednak w sposób bezpośredni w żadnym z priorytetów inwestycyjnych 

wspieranych przez EFS. Rozporządzenie 1081/2013 podejmuje wątki związane 

z potencjalną kontrybucją do innych celów polityki spójności niż te, które są wspierane przez 

sam EFS.  Regulacja ta wprowadza bowiem w art. 3 ust. 2 rozporządzenia 1081/2013 tzw. 

cele drugiego rzędu (secondary themes). Jednym z nich jest odwołanie w punkcie a) do 

wsparcia przejścia do gospodarki niskoemisyjnej, odpornej na zmiany klimatu, 

zasobooszczędnej i sprzyjającej ochronie środowiska, przez usprawnienie systemów 

kształcenia i szkolenia niezbędne do dostosowania umiejętności i kwalifikacji, podnoszenia 

umiejętności siły roboczej i tworzenia miejsc pracy w sektorach związanych ze środowiskiem 

naturalnym i energią. Odwołanie to umożliwia potencjalne wsparcie w ramach EFS typów 

operacji związanych z uzupełnieniem wsparcia oferowanego w ramach priorytetu 6e 

w Programie Regionalnym Województwa Śląskiego. Należy jednak podkreślić, 

iż Rozporządzenie jednoznacznie wskazuje, że ich wsparcie odbywa się w ramach priorytetów 

inwestycyjnych ustanowionych dla celów tematycznych i priorytetów inwestycyjnych 8-11. 

Takie podejście w istotny sposób zawęża możliwości zaprogramowania w sposób 

holistyczny interwencji uzupełniającej względem EFRR. Na marginesie należy też 

zaznaczyć, że podstawowym mechanizmem uzupełniających działań w zakresie misji 

i priorytetów jednego funduszu przez drugi jest finansowanie krzyżowe (cross-financing). 

Rzeczywiste możliwości udzielania wsparcia dla osób ubogich energetycznie w postaci bonów 

na zakup opału czy pokrycia zwiększonych kosztów ogrzewania, są jednak w ramach EFS 

wyraźnie ograniczone. Kwalifikowalność wydatków, zarówno w rozporządzeniu ogólnym, jak 

i rozporządzeniu EFS, została określona na bardzo ogólnym poziomie. Definiują one jedynie 

listę negatywną kategorii wydatków, które nie mogą być sfinansowane ze środków EFS 

i wskazują, że szczegółowe zasady kwalifikowalności opracowywane są na poziomie kraju 

członkowskiego. Należy jednak zwrócić uwagę, że dana kategoria kosztu, aby spełnić 

kryterium kwalifikowalności, musi również być przeznaczona na kwalifikowalny typ operacji. 

Możliwość ustanowienia wsparcia w postaci zasiłku czy bonu na zakup paliwa 

uwarunkowana jest istnieniem kwalifikowalnej grupy docelowej i powiązana 

z szerszymi działaniami podejmowanymi w ramach danej operacji. Regulacje europejskie 

nie wykluczają ex lege możliwości finansowania świadczeń pieniężnych - filozofia 

funkcjonowania i praktyka wsparcia EFS umożliwia ich finansowanie jako elementu 

niezbędnego dla realizacji projektu np. wynagrodzenia osób zatrudnionych w projekcie, 

stypendia dla uczestników projektów, mające na celu danie im możliwości utrzymania 

w okresie zdobywania nowych kwalifikacji czy zawodu.  

Analizując zapisy RPO WSL 2014-2020 i SzOOP można wskazać obszary, w których 

interwencja EFS miałaby charakter komplementarny wobec wsparcia w ramach priorytetu 
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inwestycyjnego 6e finansowanego z EFRR. Są one sformułowane na tyle szeroko, że o ile 

spełnione byłyby warunki kwalifikowalności, możliwe byłoby również wsparcie w zakresie 

wskazanym przez Zamawiającego np. poprzez doszczegółowienie na poziomie kryteriów 

wyboru operacji. Należy jednak zwrócić uwagę, że ze względu na ograniczenia we wspieraniu 

przez EFS celów związanych z interwencją EFRR, musiałoby ono mieć charakter 

fragmentaryczny, zarówno na poziomie kwalifikujących się odbiorców, jak i oferowanego 

wsparcia. Jeżeli chodzi o odbiorców, podstawowym kryterium do objęcia wsparciem nie 

jest fakt zakwalifikowania danego mieszkańca do grupy objętej wymianą źródła ciepła, 

ale kwalifikowalność w kontekście grupy docelowej w ramach celów tematycznych EFS. 

Alternatywnym rozwiązaniem byłoby wprowadzenie do interwencji EFS, w którymś z celów 

tematycznych np. priorytecie inwestycyjnym 9.i., grupy docelowej tożsamej z grupą docelową 

w ramach priorytetu inwestycyjnego 6.e. tj. kategorii osób ubogich energetycznie. Jest to 

jednak w praktyce niewykonalne ze względu na brak możliwości wykazania, że posiada ona 

jako całość specyficzne bariery w dostępie do zatrudnienia, nabywania kwalifikacji, 

umiejętności bądź jako całość napotyka na bariery związane z narażeniem na wykluczenie 

społeczne. Z tego względu możliwe do zastosowania jest jedynie podejście kumulatywne, tzn. 

umożliwiające osobom obejmowanym wsparciem w ramach EFRR, będącym jednocześnie 

beneficjentami ostatecznymi, skorzystanie ze wsparcia któregoś z instrumentów w ramach 

EFS. W obecnych zapisach RPO WSL brak jest jednak specyficznych instrumentów, które 

mogłyby takie wsparcie zaoferować.  

Z analizy zjawiska ubóstwa energetycznego w Polsce jednoznacznie wynika konieczność 

wsparcia o charakterze kompensacyjnym, wyrównującym lukę finansową związaną ze 

wzrostem kosztów paliwa po wymianie źródła ciepła i braku pełnej termomodernizacji. 

Wsparcie „osłonowe” osób ubogich energetycznie mogłoby mieć w świetle regulacji EFS co 

do zasady wyłącznie charakter komplementarny do wsparcia z tytułu innej przesłanki 

zakwalifikowania jako odbiorcy EFS i powiązany z innymi działaniami aktywizującymi. 

Dostępne analizy skali ubóstwa energetycznego w Polsce jednoznacznie wskazują, że 

ubóstwo energetyczne tylko częściowo pokrywa się z ubóstwem dochodowym. Ubóstwo 

energetyczne dotyka 12% (4,6 mln) mieszkańców Polski, w blisko 6% Polaków (2,1 mln) to 

osoby, które są ubogie energetycznie, ale nie dochodowo. Oznacza to, że istnieje spora grupa 

ludzi, którzy nie mogą zaspokoić swoich potrzeb energetycznych, mimo że znajdują się 

powyżej progu ubóstwa. Grupą najbardziej dotkniętą są jednak ci, którzy są jednocześnie 

ubodzy energetycznie i dochodowo – to 2,5 mln osób (6,6%)109.  

 
109 Rutkowski J., Sałach K., Szpor A., Ziółkowska K., Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w Polsce?, 
IBS Policy Paper 1/2018 
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Definiowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego opiera się o szacunki eksperckie, brak 

jest bowiem prawnego zdefiniowania skali tego problemu. Próba zakotwiczenia tego typu 

interwencji wymagałaby zatem ustalenia takiej definicji na potrzeby wsparcia udzielanego 

z EFS. Zgodnie z definicją proponowaną przez analityków Instytutu Badań Strukturalnych, 

gospodarstwo domowe jest ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich 

potrzeb energetycznych z powodu niskiego dochodu lub charakterystyk mieszkania110. Takie 

zdefiniowanie tylko częściowo umożliwia kwalifikowanie osób obejmowanych wsparciem 

w ramach EFS, gdyż grupy te nie są tożsame z punktu widzenia kryteriów kwalifikacyjnych 

EFS. W praktyce mogłoby zatem odnosić się tylko do grupy osób, która już w tej chwili 

kwalifikuje się do wsparcia w ramach priorytetu inwestycyjnego 9.i., a więc osób zagrożonych 

wykluczeniem społecznym. 

Niezależnie od powyższego duże wątpliwości budzi jednak sama możliwość 

zaoferowania pewnej formy „zasiłku energetycznego” w ramach EFS. Konstrukt 

wykorzystujący transfery pieniężne o charakterze pasywnym, choć wprost niezabroniony 

przez legislację europejską, nie może być podstawowym instrumentem wsparcia w ramach 

operacji EFS ze względu na ograniczenia, o których mowa była wcześniej. Z dotychczasowych 

doświadczeń implementacyjnych wynika, że potencjalnie mógłby mieć wyłącznie charakter 

uzupełniający wobec głównej interwencji EFS. Jedynym znanym przypadkiem kwalifikowania 

wydatków o charakterze biernym jest właśnie obszar projektów z zakresu aktywnej integracji 

realizowany przez OPSy i PCPRy. Należy jednak zwrócić uwagę, że zgodnie z Wytycznymi 

dla CT 9111, formy bierne nie mogą być zaliczone do wydatków przedstawianych do 

refundacji ze środków EFS, a Instytucje Zarządzające, zgodnie z Wytycznymi, są 

zobowiązane do ustanowienia systemu zapobiegającemu potencjalnie takiej możliwości. 

Wytyczne pozwalają jedynie na włączanie zasiłków do wkładu własnego beneficjenta 

(ośrodka pomocy społecznej, powiatowego centrum pomocy rodzinie)112. Mając na uwadze 

konieczność długotrwałego charakteru tego typu wsparcia, dyskusyjny jest również horyzont 

czasowy wypłaty świadczenia. Co do zasady wszelkie świadczenia wypłacane ze środków 

EFS mają charakter przejściowy i służą zapewnieniu środków na utrzymanie w okresie 

uczestnictwa w projekcie bądź mają na celu zmotywowanie do zmiany sytuacji życiowej czy 

zawodowej.  

 
110 Sałach K., Lewandowski P., Ubóstwo energetyczne w Polsce w latach 2012 – 2016. Zmiany w czasie i 
charakterystyka zjawiska; IBS Brief Report, luty 2018 
111 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020; https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-
w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-
srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/; s.23 
112 Na podobne rozwiązania i ograniczenia w ich efektywnym wdrożeniu wskazali także w czasie wywiadu eksperci 
z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Śląskiego odpowiedzialni za wsparcie EFS w regionie. 

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/strony/o-funduszach/dokumenty/projekt-wytycznych-w-zakresie-realizacji-przedsiewziec-w-obszarze-wlaczenia-spolecznego-i-zwalczania-ubostwa-z-wykorzystaniem-srodkow-efs-i-efrr-na-lata-2014-2020/
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W kontekście brzmienia priorytetu 6e EFRR należy odnotować, że EFS umożliwia również na 

obszarach rewitalizowanych w ramach CT 9 wsparcie szerszej grupy docelowej niż tylko osoby 

zagrożone wykluczeniem społecznym. Niemniej jednak wsparcie środowisk zagrożonych 

ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, w szczególności społeczności lokalnych na 

obszarach objętych programami rewitalizacji, ograniczone jest do usług aktywnej integracji 

(usługi zdrowotne, edukacyjne, społeczne i zawodowe). Ze względu na fakt, że wsparcie 

dochodowe osób ubogich energetycznie nie jest powiązane z jakimikolwiek usługami 

społecznymi ani usługami aktywnej integracji, ich finansowanie w ramach CT 9 jest w świetle 

regulacji prawnych dotyczących EFS i praktyki wdrażania tego funduszu mocno wątpliwe. 

Kwestia ta była już zresztą przedmiotem dyskusji pomiędzy Polską (Ministerstwo Inwestycji 

i Rozwoju) a Komisją Europejską w 2018 r. i spotkała się z odmową uwzględnienia w 

finansowaniu europejskim ze strony Dyrekcji ds. Zatrudnienia odpowiadającej za wsparcie 

EFS.  

Podsumowując powyższe rozważania należy stwierdzić, że możliwość finansowania 

wsparcia o charakterze dochodowym, związanego z kompensatą zwiększonych 

kosztów paliwa po wymianie źródła ciepła w świetle rozporządzeń na lata 2014 – 2020 

i projektu rozporządzenia EFS+ 2021 - 2027 jest mocno dyskusyjna z punktu widzenia 

misji i zasad kwalifikowalności EFS. Sygnalizowana przez przedstawicieli IZ możliwość 

bilateralnego ustalenia specyficznych zasad dla województwa śląskiego musiałaby być 

jednoznacznie odzwierciedlona w zapisach programu, ze względu na duże ryzyko 

niekwalifikowalności tego typu działań. W przypadku ustalenia możliwości finansowania tego 

typu działań, powinny one być skierowane do nowej kategorii odbiorców wsparcia 

w ramach priorytetu 9.i. „osoby ubogie energetyczne” lub skierowania wsparcia do grupy 

osób będących już klientami pomocy społecznej.  

W odniesieniu do możliwości wsparcia ze środków EFS działań o charakterze 

świadomościowo – edukacyjnym należy zauważyć, że co do zasady są one 

niekwalifikowalne ze środków EFS, o ile nie odnoszą się do grupy tożsamej 

z beneficjentami ostatecznymi EFS. Podobnie jak w przypadku EFRR, akcje informacyjno – 

promocyjne o charakterze ogólnym, dotyczące możliwości wsparcia przez dany fundusz, 

mogą być kwalifikowalne ze środków pomocy technicznej, o ile dotyczą przedsięwzięć 

wspieranych przez dany fundusz. Ze względu więc na brak samodzielnego typu wsparcia 

w ramach EFS, niemożliwe jest finansowanie tego typu przedsięwzięć z tego funduszu. 

W kontekście typów interwencji zaprojektowanych w RPO WSL, można jednak wskazać typy 

operacji, w ramach których można by włączyć elementy związane z edukacją 

energetyczną. Przykładowo, we wspomnianych wyżej instrumentach aktywnej integracji, 

istotną rolę odgrywa przygotowanie uczestników do samodzielności, w tym 
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do odpowiedzialnego rozporządzania własnymi finansami. Działanie edukacyjne w obszarze 

oszczędnego gospodarowania energią, wzorowane np. na niemieckim programie Stromspar - 

check113, mogłyby stanowić komponent działań np. w obszarze wsparcia uczestników w 

odpowiedzialnym prowadzeniu własnego budżetu. Wsparcie tego typu musiałoby  

jednak mieć charakter uzupełniający, a więc odbywać przy okazji innych działań 

aktywizacyjnych, co rodzi pytanie o efektywność i jakość udzielanego wsparcia dla tego 

typu interwencji.  

Przykład projektu, mogącego być inspiracją dla tego typu przedsięwzięć, związany 

z doradztwem finansowym dla osób wykluczonych społecznie, przedstawiono w badaniu 

ewaluacyjnym RPO WSL dotyczącym komplementarności interwencji114. Stanowi on element 

szerszego spektrum zastosowania instrumentów aktywnej integracji i może być też 

stosunkowo łatwo przeniesiony w realia projektu mającego się przyczyniać do zwiększenia 

stanu wiedzy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym w obszarze działań generujących 

oszczędności w sferze gospodarowania energią. Ilustruje on także ograniczenia wynikające 

z uzupełniającego i pomocniczego charakteru tego typu interwencji w szerszym 

spektrum działań aktywizujących. Ponieważ są one „rozpuszczone” w innych instrumentach 

aktywnej integracji, nie można sformułować dla nich osobnej logiki interwencji na poziomie 

programu (cel szczegółowy, typy interwencji, specyficzne wskaźniki etc.). Logika interwencji 

w tego typu przedsięwzięciu będzie bowiem logiką zaprogramowaną na zmianę wynikającą 

z całościowego procesu integracji czy reintegracji społecznej, a nie dla jednego spośród wielu 

wdrażanych instrumentów wspierających tę zmianę. „Zakorzenienie” w praktyce wdrożeniowej 

dla danego typu operacji tego typu oczekiwania dawcy środków odbywa się na ogół poprzez 

ustanowienie specyficznego kryterium np. kryterium dostępu dla danej operacji bądź wymóg 

sformułowany w dokumentacji konkursowej. 

Przed podjęciem decyzji o wdrażaniu tego podejścia należy zasygnalizować także inny 

problem zdiagnozowany w jednym z badań ewaluacyjnych RPO WSL115, a mianowicie 

deficyty instytucjonalne i kompetencyjne w zakresie świadczenia specjalistycznych 

usług wspierających proces aktywnej integracji.  Nie odnoszą się one wprawdzie wprost 

do kwestii związanych z doradztwem energetycznym, niemniej jednak można wnioskować, 

 
113 Więcej informacji w rozdziale 2.4.2 oraz na stronie https://www.stromspar-check.de  
114 Patrz case study opisane na str. 39-41 raportu końcowego z badania ewaluacyjnego pn. Komplementarność́ 
interwencji realizowanych w ramach RPO WSL 2014-2020 – ocena mechanizmów wdrażania projektów 
komplementarnych, DYSPERSJA, Katowice 2017 
115 Raport końcowy z badania ewaluacyjnego pn. Identyfikacja potrzeb w zakresie włączenia społecznego i 
zawodowego w województwie śląskim w latach 2018-2020+ wraz z propozycjami skutecznych działań́ na rzecz 
trwałej aktywizacji grup defaworyzowanych, DYSPERSJA, Katowice 2019, str. 95-99 
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że wystąpią one również w tym przypadku, wziąwszy pod uwagę, że dotyczą nowej, nieznanej 

do tej pory i nie mającej ustabilizowanego rynku usługi. 

Ostatnim ograniczeniem jest horyzont czasowy obecnej perspektywy finansowej. Ze 

względu na opisane powyżej ograniczenia jakości i skuteczności działań o charakterze 

uzupełniającym (wprowadzanych do projektów często tylko po to, by uzyskać lepszy wynik 

oceny merytorycznej projektu), nie jest rekomendowane wprowadzanie tego typu działań 

w projektach konkursowych. Najlepszym rozwiązaniem wydaje się zaplanowanie realizacji 

projektu (lub projektów) pozakonkursowego, nakierowanego na aktywną integrację, 

w którym element edukacji w zakresie oszczędzania energii oraz ewentualnie drobnych 

usprawnień energooszczędnych (np. żarówki energooszczędne, kwalifikowalne do wsparcia 

na zasadzie cross-financingu) byłyby włączony i zaplanowany od początku w koncepcji 

projektu, przy zapewnieniu odpowiedniej jakości prowadzonych działań (np. projekt 

wojewódzki koordynowany przez ROPS, zakładający udział PCPRów, lub projekty 

subregionalne). Długotrwałość przygotowania oraz procedur związanych z wprowadzeniem 

do programu tego typu projektu wydaje się bardzo ograniczać możliwości wdrożenia tego 

rozwiązania w obecnej perspektywie finansowej.  

3.2.2. PROPONOWANY MODEL WDROŻENIOWY 

Pomimo występujących ograniczeń dla możliwości udzielenia ze środków EFS wsparcia 

w postaci dopłat do zwiększonych kosztów ogrzewania, można wskazać na inne typy działań, 

które mogą być finansowane ze środków EFRR w regionalnym programie operacyjnym, 

a uznawane są za najbardziej skuteczne instrumenty ograniczania ubóstwa energetycznego, 

ponieważ likwidują jego przyczyny. Należą do nich przede wszystkim termomodernizacja 

budynków mieszkalnych, wspierająco także zastosowanie OZE w budynkach 

mieszkalnych (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła), drobne 

usprawnienia energooszczędne oraz kształtowanie zachowań energooszczędnych 

u mieszkańców (co opisano bardziej szczegółowo w rozdziale 2.4.2). 

POWIĄZANIE Z LOGIKĄ INTERWENCJI  

Wskazane wyżej działania, poza wpływem na ograniczanie ubóstwa energetycznego, 

jednocześnie służą celowi poprawy efektywności energetycznej sektora mieszkaniowego oraz 

poprawy jakości powietrza i z tego względu mogą być kwalifikowane do wsparcia w ramach 

priorytetów inwestycyjnych 4a, 4c, 4e i 6e, przy czym w RPO WSL 2014-2020 tylko w PI 4c 

i PI 6e wskazano wprost, że projekty powinny przeciwdziałać ubóstwu energetycznemu 

„w stosownych przypadkach”. W PI 4c, w działaniu 4.3 do wsparcia kwalifikują się m.in. typy 

projektów obejmujące termomodernizację budynków mieszkalnych oraz zastosowane OZE, 

natomiast w PI 6e - m.in. termomodernizację budynków mieszkalnych, przy czym jak dotąd na 
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poziomie SzOOP w poddziałaniu 4.6.1 nie uwzględniono typu projektu obejmującego 

termomodernizację.  

W RPO WSL brak jest zapisów nt. możliwości realizacji typów projektów obejmujących 

działania propagujące energooszczędne zachowania i drobne usprawnienia (typu wymiana 

oświetlenia na energooszczędne116), jednak ponieważ tego typu działania przyczyniają się do 

realizacji celów określonych przede wszystkim dla PI 4c, a także PI 6e, prawdopodobnie 

byłaby możliwość wprowadzenia tego typu zapisów do programu jako działań uzupełniających, 

analogicznie jak w POIiŚ 2014-2020 w priorytecie 4.III zawarto zapisy nt. systemu doradztwa 

energetycznego, bez wprowadzania dodatkowych wskaźników rezultatu na poziomie 

programu. Ze względu na częściowo „miękki” charakter działań, wymagałoby to jednak zmian 

programu w zakresie dopuszczenia cross-financingu w PI 4c lub PI 6e.  

Powyższą koncepcję ujęto na zaprezentowanym poniżej schemacie, który uwzględnia także 

możliwość wsparcia działań towarzyszących aktywizacji społecznej ze środków EFS 

(co opisano szerzej w rozdziale 3.2.1). 

SCHEMAT 1. MODEL WSPARCIA W ZAKRESIE OGRANICZANIA UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W RPO 

WSL 2014-2020 

 

Źródło: opracowanie własne 

 
116 Poprawa efektywności energetycznej oświetlenia jest typem przedsięwzięcia objętego wsparciem w PI 4e 
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GRUPA DOCELOWA WSPARCIA 

Aby wsparcie w PI 4c i PI 6e mogło wpływać na ograniczenie ubóstwa energetycznego, 

należałoby zapewnić, że trafia do odpowiedniej grupy docelowej, tj. osób faktycznie 

ubogich energetycznie. Niestety, jak wcześniej wskazano, brak jest w Polsce prawnie 

umocowanej definicji ubóstwa energetycznego, umożliwiającej kwalifikację do tej grupy. 

Dodatkowo, pomimo istnienia opracowań naukowych na ten temat, brakuje praktycznych 

doświadczeń i narzędzi, umożliwiających weryfikację ubóstwa energetycznego „w terenie”. 

W rządowym programie Stop Smog, którego celem jest  wsparcie dla domów jednorodzinnych 

osób ubogich energetycznie, przyjęto kwalifikację na podstawie kryteriów dochodowych 

wynikających z ustawy o dodatku mieszkaniowym, tj. średni miesięczny dochód na osobę 

w gospodarstwie domowym w ostatnich trzech miesiącach (liczonych przed złożeniem 

wniosku o przyznanie dodatku mieszkaniowego) nie może przekraczać: 175% najniższej 

emerytury dla gospodarstw jednoosobowych (aktualnie oznacza to kwotę 1925 zł) oraz 125% 

najniższej emerytury dla gospodarstw wieloosobowych (aktualnie oznacza to kwotę 1 375 zł 

na osobę). Dodatkowo wprowadzono także kryterium majątkowe określone jako posiadanie 

środków własnych oraz zasobów majątkowych nieprzekraczających kwoty 424 000 zł (z 

uwzględnieniem wartości budynku lub lokalu). Opisane kryteria zastosowano do kwalifikacji w 

poddziałaniu 4.6.1 i – pomimo, że nie uwzględniają komponentu wysokich kosztów wydatków 

na energię czy stanu technicznego budynku - w ocenie zespołu badawczego, dla zachowania 

spójności, powinny mieć zastosowanie również w innych działaniach RPO WSL, w których 

miałaby być realizowane projekty nakierowane na ograniczanie ubóstwa energetycznego 

w obecnej perspektywie finansowej. Kryteria te są bardzo restrykcyjne i z pewnością 

pozwalają na wyłonienie osób najuboższych, mających problem z pokryciem kosztów 

utrzymania mieszkania. W dalszym horyzoncie czasowym, docelowo w przyszłej perspektywie 

finansowej, należałby dążyć do poszerzenia grupy odbiorców tego typu wsparcia o osoby 

nieubogie dochodowo, jednak ubogie energetyczne (których liczebność w Polsce wg 

szacunków IBS jest bliska liczebności osób ubogich dochodowo i energetycznie), o ile 

odpowiednie przepisy w tym zakresie zostaną wprowadzone do polskiego prawa, a definicja 

teoretyczna zostanie zoperacjonalizowana w postaci konkretnych narzędzi do pomiaru tego 

zjawiska „w terenie”. Jeśli to nie nastąpi, można rozważyć skorzystanie z doświadczeń 

nielicznych samorządów, które wprowadziły programy osłonowe dla osób ubogich 

energetycznie (dopłaty do zwiększonych kosztów zakupu paliwa po wymianie źródła ciepła na 

bardziej ekologiczne), mowa tu przede wszystkim o Krakowie i Wrocławiu, które mają 

najwięcej doświadczeń w tym obszarze. W realizowanych przez te samorządy programach 

osłonowych wprowadzono wyższe niż w programie Stop Smog progi kwalifikujące 

do wsparcia: 
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− Kraków: dla osoby samotnie gospodarującej - 500 % kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. obecnie kwota 3 505 zł), 

a wspólnego gospodarstwa domowego - 450 % kryterium dochodowego rodziny (tj. 

obecnie 2 376 zł na osobę); 

− Wrocław: dla osoby samotnie gospodarującej - 550 % kryterium dochodowego 

uprawniającego do świadczeń z pomocy społecznej (tj. obecnie kwota 3855 zł), 

a wspólnego gospodarstwa domowego - 450 % kryterium dochodowego rodziny (tj. 

obecnie 2640 zł na osobę). 

Również w tych programach osłonowych nie zdecydowano się jednak dotąd na weryfikację 

wysokich wydatków na energię czy stanu technicznego budynku jako czynników 

warunkujących status osoby ubogiej energetycznie, tj. warunkujących dostęp do wsparcia. Co 

więcej, przy wyznaczaniu wysokości wsparcia, która obliczana jest wg różnicy w kosztach 

ogrzewania przed i po wymianie kotła przypadającej na m2 powierzchni mieszkania, 

zasadniczo uwzględnia się jedynie powierzchnię normatywną, a nie rzeczywistą mieszkania 

(szczegóły w rozdziale 2.2).  

FORMY I WARUNKI WSPARCIA 

W poddziałaniu 4.6.1 w aktualnie przyjętym modelu wdrażania (wprowadzonym zapisami 

SzOOP wersja 16.3 z dn. 11.09.2019 r.), przewidziano dofinansowanie do wymiany kotłów na 

paliwa stałe dla osób ubogich, spełniających kryteria dochodowe i majątkowe określone dla 

rządowego programu Stop Smog w ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów. 

Sama wymiana kotłów nie przeciwdziała ani nie ogranicza zjawiska ubóstwa energetycznego, 

może wręcz stanowić jego przyczynę w przypadku, gdy po wymianie kotła wzrastają koszty 

paliwa. Jednak poprzez powiązanie interwencji poddziałania 4.6.1 z rządowym programem 

Stop Smog, budynki, w których wymieniane będą źródła ciepła, mogą zostać poddane pełnej 

termomodernizacji, w tym z zastosowaniem mikroinstalacji OZE, dofinansowanej ze środków 

programu (FTiR), przy maksymalnym wkładzie finansowanym mieszkańca na poziomie 10%. 

Należy wiec oceniać, że przyjęte rozważanie stanowi instrument przeciwdziałania ubóstwu 

energetycznemu.  

Model wsparcia przyjęty dla działania 4.3 zakłada także dofinansowanie termomodernizacji 

budynków mieszkalnych, w tym w szczególności budynków komunalnych, TBS, specjalnego 

przeznaczenia. Choć nie wprowadzono kryteriów kwalifikujących do wsparcia wg kryteriów 

dochodowych czy majątkowych, można z dużym prawdopodobieństwem oceniać, że budynki 

wymienionych typów zamieszkiwane są przez osoby o niskich dochodach, mogące 

doświadczać ubóstwa energetycznego lub nim zagrożone.  

Na obecnym etapie wdrażania, w celu większego skoncentrowania wsparcia 

na przeciwdziałaniu ubóstwu energetycznemu, w przypadku możliwości przeprowadzenia 
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jeszcze w działaniach 4.3 i 4.6 naborów (tj. dostępności alokacji), można rozważyć 

wprowadzenie w nich dodatkowych rozwiązań, takich jak: 

− dopuszczenie do kwalifikacji jako wkładu własnego wydatków gminy na dopłaty 

do zwiększonych w wyniku wymiany kotła kosztów ogrzewania, poniesione w okresie 

kwalifikowalności wydatków projektowych na rzecz ubogich osób, które są odbiorcami 

wsparcia w zakresie wymiany źródła ciepła117; 

− dla projektów realizowanych w formule grantowej lub ekologicznej gminy - premiowanie 

na etapie oceny merytorycznej udziału gospodarstw domowych dotkniętych 

problemem ubóstwa energetycznego (na wzór RPO WP) lub wprowadzenie obowiązku 

zapewnienia odpowiedniego minimalnego udziału tego typu gospodarstw w grupie 

odbiorców wsparcia;  

− w projektach realizowanych w formule grantowej lub ekologicznej gminy - zapewnienie 

dla osób ubogich energetycznie dofinansowania na poziomie 100% oraz możliwości 

przeprowadzenia inwestycji przez gminę (przekazanie środków trwałych na własność 

mieszkańca zastępowałoby po okresie trwałości projektu – na wzór rozwiązania 

przyjętego w RPO WP); 

− uwzględnienie w projektach komponentu doradczego, który obejmowałby wsparcie 

techniczne i merytoryczne dla osób ubogich energetycznie, w celu wsparcia ich 

w przeprowadzaniu przedsięwzięcia polegającego na wymianie kotła czy 

termomodernizacji budynku, dodatkowo także zawierałoby element edukacyjny 

w zakresie zachowań energooszczędnych i drobnych usprawnień 

energooszczędnych; 

− w przypadku realizacji projektu doradczego (lub projektów doradczych), których 

koncepcję opisano w rozdziale 3.3., należy zapewnić, że w zakresie doradztwa mieścić 

się będzie także komunikacja z osobami ubogimi energetycznie, edukowanie ich 

w zakresie zachowań energooszczędnych oraz wprowadzanie drobnych usprawnień 

energooszczędnych (żarówki energooszczędne, termostaty itp.) 

− dopuszczenie do termomodernizacji budynku lub lokalu nawet w przypadku braku lub 

ograniczonej własności odbiorcy wsparcia, poprzez wprowadzenie rozwiązań 

szczególnych na wzór rozwiązania przyjętego w RPO WM (tj. przy współwłasności: 

zgoda większości współwłaścicieli; w przypadku braku własności: zgoda właściciela 

 
117 Wytyczne w zakresie realizacji przedsięwzięć w obszarze włączenia społecznego i zwalczania ubóstwa z 
wykorzystaniem środków Europejskiego Funduszu Społecznego i Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego 
na lata 2014-2020 pozwalają na włączanie zasiłków do wkładu własnego beneficjenta. Tego typu koszty mogłoby 
zostać włączone do kosztów projektu na zasadzie cross-financingu. Dodatkowo zapisy Umowy partnerstwa w 
odniesieniu do CT 9 wskazują, że: „przedsięwzięcia infrastrukturalne finansowane z EFRR powinny być powiązane 
z realizacją celów w zakresie włączenia społecznego i walki z ubóstwem” 
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nieruchomości/lokalu i/lub współwłaścicieli, ew. zarządcy, jeśli wynika to z zakresu jego 

umocowania). 

3.3.  WSPARCIE DORADCZE  

3.3.1. ZASADNOŚĆ WSPARCIA 

Mając na uwadze zidentyfikowane i opisane w rozdziale 2.3 korzyści z działalności 

ekodoraców w województwie małopolskim oraz potrzeby województwa śląskiego związane z 

likwidacją niskiej emisji i ograniczaniem ubóstwa energetycznego, przy jednoczesnym 

zidentyfikowanym niedoborze wsparcia merytorycznego niezbędnego do zwiększenia skali i 

efektywności wykorzystania dostępnych instrumentów wsparcia publicznego, należy uznać za 

wysoce zasadne dofinansowanie ze środków RPO WSL działań lokalnych doradców 

energetycznych, optymalnie świadczących usługi na poziomie gminnym. Zakres kompetencji 

i obowiązków tego typu doradcy powinien zostać sformułowany na wzór ekodoradcy z 

województwa małopolskiego, ponieważ model ten został sprawdzony i wykazuje się wysoką 

efektywnością, zarówno w odniesieniu do mobilizacji środków, jak i w odniesieniu do efektów 

działalności doradczej w postaci zwiększenia tempa wymiany kotłów. Wskazane byłoby, by 

zakres działalności doradców koncentrował się na obsłudze mieszkańców, a nie jst (wsparcie 

dla jst świadczone jest obecnie przez doradców energetycznych zatrudnionych w WFOŚiGW 

w Katowicach). Zgodnie ze zdiagnozowanymi w badaniu obszarami deficytowymi, zasadnicze 

obszary wsparcia świadczonego przez doradców na rzecz mieszkańców powinny obejmować: 

− wsparcie techniczne (m.in. wstępna ocena energetyczna budynku, doradztwo 

w zakresie możliwych do wdrożenia rozwiązań, wyboru technologii); 

− wsparcie w zakresie pozyskania źródeł finansowania, w tym wyboru odpowiedniego 

programu oraz pomoc w przygotowaniu wniosku o dofinansowanie i rozliczeniu 

inwestycji; 

− działania informacyjno-edukacyjne, dostosowane do specyfiki społeczności lokalnej, 

w tym osób ubogich, starszych, słabo wykształconych; 

− działania edukacyjne z zakresu kształtowania zachowań energooszczędnych, 

w szczególności dla osób ubogich energetycznie, ewentualnie także wprowadzenie 

drobnych usprawnień energooszczędnych w lokalach (o ile możliwe będzie 

sfinansowanie tego typu wyposażenia). 

3.3.2. POWIĄZANIE Z LOGIKĄ INTERWENCJI 

Przykład projektu doradczego realizowanego w działaniu 1.3.3 POIiŚ 2014-2020 wskazuje, że 

działania o charakterze doradczym, wspierające wdrażanie interwencji w obszarze 

efektywności energetycznej i OZE, mogą być finansowane ze środków programu 
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operacyjnego bez konieczności wprowadzania dodatkowych wskaźników rezultatu 

na poziomie programu, ponieważ działania te przyczyniają się do osiągania wskaźników 

poprawy efektywności energetycznej, wzrostu udziału OZE oraz ograniczania emisji CO2. 

Działanie 1.3.3 Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 

mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE 

w ramach POIiŚ 2014-2020 ujęte zostało w PI 4.III. Wspieranie efektywności energetycznej, 

inteligentnego zarządzania energią i wykorzystania odnawialnych źródeł energii 

w infrastrukturze publicznej, w tym w budynkach publicznych, i w sektorze mieszkaniowym, 

a więc w priorytecie będącym odpowiednikiem PI 4c w EFRR. Wprowadzenie możliwości 

dofinansowania działalności doradczej w PI 4c lub w PI 6e RPO WSL wymagałoby ujęcia 

stosowanych zapisów w opisie działania i typu wspieranych przedsięwzięć oraz dopuszczenia 

cross-financingu. Wskaźniki charakteryzujące interwencję w zakresie działalności doradczej, 

które można byłoby wprowadzić na poziomie SzOOP RPO WSL na wzór działania 1.3.3. POIŚ, 

przestawiono w tabeli poniżej. 

TABELA 6. WSKAŹNIKI PRODUKTU I REZULTATU, CHARAKTERYZUJĄCE PROJEKTY DORADCZE  

TYP WSKAŹNIKA NAZWA WSKAŹNIKA JEDNOSTKA 

Produktu Liczba udzielonych konsultacji dla przedsiębiorstw szt. 

Liczba udzielonych konsultacji dla osób fizycznych szt. 

Liczba przeprowadzonych wydarzeń informacyjno-promocyjnych szt. 

Rezultatu Liczba inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym szt. 

Wartość inwestycji w zakresie EE i OZE objętych wsparciem doradczym PLN 

Liczba przeszkolonych doradców energetycznych przygotowanych do 
prowadzenia usług doradczych 

osoby 

Źródło: Opracowanie własne na podstawie SzOOP POIiŚ 2014-2020 

Opcjonalnie finansowanie tego typu działań doradczych, jako wspierających wdrażanie 

interwencji osi priorytetowej IV, można byłoby sfinansować ze środków pomocy technicznej.  

3.3.3. SPOSÓB WDROŻENIA 

PROPOZYCJA 1 

Pozakonkursowy, wojewódzki projekt doradczy, koordynowany przez Wydział Ochrony 

Środowiska UM WSL.   

Na obecnym etapie wdrażania możliwości objęcia takiego projektu dofinansowaniem są 

zdecydowanie ograniczone, nie tylko ze względu na konieczność wprowadzenia zmian 

programie, ale także ze względu na niewystarczająca pulę środków, brak szczegółowej 

koncepcji, jak również duży wysiłek organizacyjny związany z przygotowaniem i realizacją 

takiego projektu. Tego typu rozwiązanie należy więc rozważać w kontekście przyszłej 
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perspektywy finansowej, przy czym ze względu za kompleksowość i zasięg projektu, 

przygotowania powinny zostać zainicjowane już teraz.  

PROPOZYCJA 2 

Konkurs na projekty lokalnych centrów doradztwa energetycznego (dla jst, ich związków 

i stowarzyszeń oraz organizacji pozarządowych) w działaniu 4.6 lub 4.3 (w miarę dostępności 

środków). Lokalne centra doradztwa miałyby za zadanie wsparcie mieszkańców w planowaniu 

i przeprowadzaniu inwestycji z zakresu wymiany źródła ciepła, znalezieniu odpowiedniego 

instrumentu wsparcia oraz pomoc w aplikowaniu o środki. Drugim zadaniem byłaby edukacja 

lokalnej społeczności i promocja działań na rzecz poprawy jakości powietrza. Trzeci obszar 

działalności obejmowałby identyfikację osób ubogich energetycznie oraz docieranie do nich 

z działaniami edukacyjnymi w zakresie zachowań energooszczędnych wraz z drobnymi 

usprawnieniami energooszczędnymi w lokalach takich osób. Podstawową korzyścią 

z realizacji tego typu projektów byłoby zwiększenie dynamiki działań na rzecz poprawy jakości 

powietrza w gminach objętych wsparciem, a także zwiększenie stopnia wykorzystania 

dostępnych instrumentów pomocowych. Podstawowym ograniczeniem na obecnym etapie 

wdrażania jest brak zapisów programowych, umożliwiających dofinansowanie tego typu 

działań w PI 6e, w tym zapisów dopuszczających cross-financing. 

Ciekawym przykładem funkcjonowania programu wspierającego małe centra doradztwa 

energetycznego jest czeski Państwowy program promowania oszczędzania energii na lata 

2017–2021 - EFEKT II, w ramach którego w podprogramie P2 wspierane są między innymi 

następujące działania nieinwestycyjne: doradztwo energetyczne i centra informacyjne 

(EKIS); działania mające na celu aktywne rozpowszechnianie informacji i edukację 

w dziedzinie oszczędności energii; publikacje, materiały i narzędzia do rozpowszechniania 

informacji i edukacji w dziedzinie oszczędności energii; oceny zasadności realizacji 

projektów energooszczędnych w budynkach; przygotowanie realizacji wysokiej jakości 

projektów energooszczędnych zgodnie z zasadami dobrej praktyki. 

W obszarze P2 wsparto łącznie 142 projekty o wartości 20 619 mln CZK (około 3,5 mld zł). 

49% kwoty dotacji przeznaczono na projekty związane z doradztwem energetycznym. 

Dzięki udzielonemu wsparciu 77 podmiotów otrzymało status Centrum Konsultacji 

Energetycznych - EKIS. W 2018 r. w sieci EKIS pracowało 333 doradców i w 

przeprowadzono prawie 12 tys. bezpłatnych konsultacji. Portal internetowy promujący 

program EFEKT II, z usługą doradztwa on-line, w 2018 r. przyjął ponad 1,5 miliona 

wirtualnych gości. 
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PROPOZYCJA 3 

W przypadku organizacji kolejnych konkursów w działaniach 4.3 i 4.6, proponowane jest 

dopuszczenie możliwości lub wprowadzenie obowiązku uwzględnienia w projektach 

komponentu doradczego, który obejmowałby wsparcie techniczne i merytoryczne dla 

mieszkańców, w tym osób ubogich energetycznie, w celu przeprowadzania przedsięwzięcia 

polegającego na wymianie kotła czy termomodernizacji budynku, dodatkowo także 

zawierałoby element edukacyjny w zakresie zachowań energooszczędnych i drobnych 

usprawnień energooszczędnych. Rozwiązanie to wymaga wprowadzenia zmian w zapisach 

SzOOP oraz dopuszczenia cross- financingu w PI 4c i PI 6e, z tego powodu możliwości jego 

zastosowania w obecnej perspektywie finansowej wydają się bardzo ograniczone. 
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4. MOŻLIWOŚCI WSPIERANIA DZIAŁAŃ W RAMACH PERSPEKTYWY 
2021+.  

Biorąc pod uwagę ogromną skalę potrzeb województwa śląskiego w zakresie wymiany starych 

indywidualnych źródeł ciepła na paliwa stałe118, w tym wykonania zapisów uchwały 

antysmogowej oraz brak wyraźnych efektów dotychczasowych działań w zakresie poprawy 

jakości powietrza119, a także niewystarczającą (z powodu skali lub ograniczeń w faktycznym 

dostępie) ofertę instrumentów wsparcia (co opisano szerzej w rozdziale 2.1.1), niezbędne jest 

zapewnienie wsparcia dla działań służących ograniczeniu niskiej emisji w RPO WSL 

2021-2027. Wspierane działania związane z poprawą jakości powietrza powinny obejmować 

w szczególności120: 

− likwidację lub wymianę indywidualnych źródeł ciepła, 

− termomodernizację budynków mieszkalnych (jedno- i wielorodzinnych), 

− zastosowanie OZE (kolektory słoneczne, panele fotowoltaiczne, pompy ciepła) 

w sektorze mieszkaniowym, 

− rozwój sieci ciepłowniczych, 

− działania nakierowane na ograniczanie emisji ze źródeł liniowych (komunikacji 

samochodowej). 

Wyniki modelowania prognostycznego, przeprowadzonego w 2017 r. 121, wskazują, 

że największe ograniczenie emisji pyłów i benzo/α/pirenu przyniesie wymiana urządzeń 

grzewczych, natomiast dla tlenków azotu jedynie ograniczenie stosowania paliw stałych 

przynosi wyraźne efekty. Dla uzyskania pożądanych efektów w większości regionów (a w 

największym stopniu w aglomeracji górnośląskiej) konieczne jest również prowadzenie działań 

ograniczających emisję ze źródeł liniowych (komunikacji samochodowej). 

Jak wynika z aktualnego projektu Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

w sprawie Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i Funduszu Spójności122 (art. 6, 

ust.1, lit. h), w kolejnej perspektywie finansowej UE istotnym ograniczeniem dla 

dofinansowania działań z zakresu ochrony powietrza będzie wyłączenie ze wsparcia w ramach 

 
118 560 tys. kotłów i pieców wg informacji zawartych w uzasadnieniu do projektu uchwały antysmogowej, przyjętym 
30.03.2017 r. przez Zarząd WŚ  
119 Roczna ocena jakości powietrza w województwie śląskim. Raport wojewódzki za rok 2018, Główny Inspektorat 
Ochrony Środowiska, Katowice 2019 

120 Szczegółowy zakres i forma wsparcia powinny zostać dostosowane do prognozowanych zmian istotnych 
uwarunkowań zewnętrznych, w szczególności programu Czyste Powietrze, którego zasady mogą zostać w 
nadchodzących latach znacząco zreformowane, zarówno w obszarze sposobu dystrybucji środków, jak i przyjętych 
wymogów administracyjno-finansowych.  
121 Warianty wprowadzenia ograniczeń w zakresie eksploatacji instalacji spalania paliw stałych przygotowane w 
ramach Programu ochrony powietrza dla terenu województwa śląskiego, Konsorcjum Atmoterm i Instytut 
Chemicznej Przeróbki Węgla, Katowice 2017 
122 COM (2018) 372 final z dnia 29.05.2018 
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EFRR inwestycji spalania paliw kopalnych (w tym węgla i gazu ziemnego). Bez udziału gazu 

ziemnego trudno będzie jednak osiągnąć znaczące postępy w poprawie jakości powietrza, na 

co wskazuje m.in. raport Banku Światowego123, w którym zarekomendowano:” zaleca się, by 

wszystkie budynki jednorodzinne aktualnie podłączone do sieci gazowej (tj. około 40 proc. 

wszystkich budynków jednorodzinnych w Polsce) dokonały wymiany niezgodnych z normami 

kotłów grzewczych na paliwo stałe na kotły gazowe”. Dalej w tym samym raporcie wskazano, 

że „barierą dla pomp ciepła są większe koszty instalacji oraz aktualnie ograniczona podaż 

pomp ciepła w Polsce. Szacuje się, że na pompy ciepła może się przestawić ok. czterech 

procent budynków jednorodzinnych”. W opinii zespołu badawczego, specyficzna sytuacja 

województwa śląskiego, związana z wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza, 

mogłaby być argumentem do zastosowania odstępstw od ww. włączeń, tj. dopuszczenia 

do wsparcia instalacji zasilanych gazem ziemnych zastępujących stare kotły na paliwa 

stałe oraz wsparcia dla rozwoju sieci dystrybucyjnych gazu ziemnego.  

Wspieranie innych niż wymiana kotłów działań na rzecz poprawy jakości powietrza w nowej 

perspektywie finansowej będzie możliwe w ramach celu szczegółowego CP 2: (i) promowanie 

środków na rzecz efektywności energetycznej, (ii) promowanie odnawialnych źródeł energii. 

Na możliwość objęcia wsparciem budynków mieszkalnych oraz rozwoju sieci ciepłowniczych 

wskazuje zawarcie w Aneksie 1 do projektu rozporządzania EFRR wskaźników: RCO124 18 – 

Gospodarstwa domowe otrzymujące wsparcie na poprawę charakterystyki energetycznej 

budynku lub mieszkania oraz RCO 20 – Nowo wybudowane lub zmodernizowane linie 

systemu ciepłowniczego.  

Model wsparcia RPO WSL dla działań z zakresu poprawy efektywności energetycznej 

i zastosowania OZE w sektorze mieszkaniowym powinien zostać dostosowany do specyfiki 

grup odbiorców końcowych i obiektów, w których prowadzone są inwestycje, przy czym 

w przypadku obszaru efektywności energetycznej wydaje się zasadne wydzielenie odrębnego 

działania dedykowanego sektorowi mieszkaniowemu, w celu uniknięcia konkurowania o środki 

z projektami obejmującymi termomodernizację budynków publicznych.  

W przypadku osób fizycznych, zamieszkujących domy jednorodzinne, zasadne byłoby 

utrzymanie formuły grantowej lub parasolowej realizacji projektów, w której beneficjentem są 

gminy (lub ich związki i stowarzyszenia), udzielające wsparcia na inwestycje przeprowadzane 

przez mieszkańców lub gminy przeprowadzające inwestycje w lokalach/domach 

mieszkańców, przy czym kluczowym aspektem modelu wsparcia powinna być 

komplementarność wobec programu Czyste Powietrze. Propozycję powiązania interwencji 

 
123 Poland - Catching-up Regions 2, Walka ze smogiem: instrumenty finansowe dla podnoszenia efektywności 
energetycznej budynków jednorodzinnych, Bank Światowy, Waszyngton 2018 
124 RCO: Wspólny wskaźnik produktu w ramach polityki regionalnej 
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RPO z programem Czyste Powietrze przedstawiono w rozdziale 3.2.2 (propozycja 1). 

W kontekście poprawy efektywności wykorzystania dostępnych instrumentów pomocowych 

fundamentalne znaczenie będzie miało rozbudowanie systemu wsparcia doradczego 

dla mieszkańców województwa oraz zapewnienie odpowiednich działań 

informacyjnych. Wg obecnej wersji projektu rozporządzenia EFRR, działaniami 

kwalifikującymi się do wsparcia ze środków EFRR będą m.in. „działania informacyjne, 

działania komunikacyjne, analizy” (art.4, ust. 1, lit e). Wdrożenie tego typu działań może zostać 

zrealizowane w ramach wojewódzkiego projektu doradczego lub (albo równolegle) w ramach 

małych projektów doradczych realizowanych przez gminy lub na rzecz gmin, opcjonalnie także 

poprzez wprowadzenie komponentów doradczych i informacyjno-edukacyjnych do projektów 

z zakresu efektywności energetycznej i OZE (opis propozycji w rozdziale 3.3.3). Ze względu 

na planowaną koncentrację środków na działaniach inwestycyjnych, do rozważenia jest także 

poszukanie innych niż RPO źródeł finansowania dla tego typu działań wspierających działania 

inwestycyjne (np. ELENA, LIFE). Jako element wspierający można przewidzieć także wsparcie 

ze środków EFS na przeprowadzenie odpowiednich szkoleń czy kursów, przygotowujących 

do pełnienia funkcji doradcy energetycznego, a także na edukację energetyczną pracowników 

służb socjalnych. 

Wyniki ostatnich naborów przeprowadzonych w poddziałaniach 1.7.1 POIiŚ oraz 4.3.4 RPO 

WSL wskazują na istnienie nadal wysokiego zapotrzebowanie na wsparcie dla budynków 

wielorodzinnych będących własnością gminy lub zarządzanych przez gminy, 

tj. komunalnych, TBS, specjalnego przeznaczenia. Zasadne byłoby więc utrzymanie 

wsparcia na poziome RPO WSL dla tej grupy budynków beneficjentów, w podobnej jak 

aktualnie formule dotacyjnej125. Działania nakierowane na ten typ budynków, zamieszkiwanych 

przez osoby o niskich dochodach, przyczyniają się dodatkowo do ograniczania zjawiska 

ubóstwa energetycznego. 

Przyszłe instrumenty wsparcia dla termomodernizacji i zastosowania OZE w budynkach 

wielorodzinnych zarządzanych przez wspólnoty mieszkaniowe powinny mieć uproszczoną 

formułę umożliwiającą faktyczny dostęp tych podmiotów do oferowanego wsparcia. Wydaje 

się, że odpowiednio skonstruowany instrument finansowy, w którym dodatkowo zapewnione 

zostaną gwarancje finansowe dla podmiotów o niskim potencjalne do wykazania zdolności 

 
125 Potencjalną barierą dla oferowania wsparcia skierowanego do JST w zakresie termomodernizacji budynków 
komunalnych są planowane zmiany zakresu wsparcia oferowanego ze środków krajowych w ramach FTiR. Wg 
aktualnej na listopad 2019 r. wersji projektu ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
planowane jest przyznawanie z FTiR premii gminom na przedsięwzięcia termomodernizacyjne i remontowe w 
budynkach mieszkalnych (premia wysokości 50% całkowitych kosztów przedsięwzięcia lub 60% w przypadku 
budynków zabytkowych). Jeśli planowane zmiany prawne wejdą w życie, należałoby albo zaoferować w RPO 
wyższy poziom wsparcia, albo rozważyć możliwość zaangażowania środków UE w planowany instrument krajowy 
w celu uniknięcia konkurowania instrumentów. Zaangażowanie środków UE w instrument krajowy zwiększyłoby 
skalę jego oddziaływania (potrzeby inwestycyjne prawdopodobnie znacznie przekraczają możliwości 
dofinansowania ze środków FTiR bez pozyskania dodatkowych źródeł zasilających jego budżet). 
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kredytowej w oparciu o czysto komercyjne kryteria oceny (w szczególności wspólnoty 

mieszkaniowe), mógłby być odpowiedzą na zdiagnozowaną lukę w ofercie wsparcia, przy 

czym niezbędne byłoby zapewnienie odpowiednich zachęt w postaci umorzenia lub premii za 

efekt ekologiczny. Do rozważania jest także zintegrowanie wsparcia RPO WSL z ofertą FTiR, 

poprzez zapewnienie gwarancji finansowych oraz ewentualnie dodatkowych premii dla 

wspólnot ubiegających się o premię termomodernizacyjną. Wskazane jest również większe 

zaangażowanie sektora bankowego. Przy odpowiednim ukierunkowaniu wsparcia, doradcy 

bankowi mogą pełnić nie tylko rolę doradców finansowych, ale również doradców 

energetycznych w stosunku do niektórych grup, np. wspólnot mieszkaniowych, 

przedsiębiorców czy mieszkańców gmin wykazujących niewielką aktywność w obszarze 

doradztwa energetycznego. 

Programowanie wsparcia w ramach EFS w perspektywie finansowej 2021 – 2027 dla 

działań dotyczących ograniczania ubóstwa energetycznego napotyka na analogiczne 

ograniczenia, jak w przypadku perspektywy finansowej 2014-2020 (opisane w rozdziale 3.2.1). 

Projekt Rozporządzenia EFS+126 skonstruowany jest w oparciu o podobną logikę jak obecnie 

obowiązująca regulacja. Odwołanie do rosnącego zapotrzebowania na czystą energię 

znajduje się wprawdzie w motywie 5, ale tak jak w obecnej regulacji, umiejscawia je w 

kontekście zatrudnienia, umiejętności i kwalifikacji niezbędnych do poradzenia sobie z tym 

wyzwaniem. Analogicznie do aktualnej perspektywy finansowej, cele szczegółowe 

(odpowiedniki priorytetów inwestycyjnych na lata 2014 - 2020) nie zawierają odniesień do 

kwestii środowiskowych czy energetycznych. Możliwość wspierania tego typu przedsięwzięć 

w obszarach bardziej przyjaznej dla środowiska niskoemisyjnej Europy może mieć miejsce 

wyłącznie w obszarze kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. Kluczowym punktem reformy EFS 

po 2020 roku jest też jego ścisłe powiązanie z 20 zasadami Europejskiego Filaru Praw 

Socjalnych127. Żadna z nich nie daje na chwilę obecną bezpośredniej podstawy do 

zaprogramowania i wdrażania interwencji związanej ze wsparciem dochodowym czy 

rzeczowym osób ubogich energetycznie. W przypadku pojawienia się jednak możliwości 

udzielenia wsparcia dla osób ubogich energetycznie w perspektywie finansowej 2021-

2027 ze środków EFS, zasadne i wskazane byłoby zaplanowanie instrumentów wsparcia 

nakierowanego na łagodzenie ekonomicznych (a w konsekwencji potencjalnie także 

zdrowotnych) skutków wymiany kotłów. Opcjonalnie wsparcie tego typu mogłoby zostać 

zaplanowane ze środków EFRR w ramach cross-financingu. W nadchodzących latach, w 

związku z wdrażaniem uchwały antysmogowej, problem wzrostu kosztów ogrzewania 

 
126 Wniosek dotyczący rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie Europejskiego Funduszu 
Społecznego Plus (EFS+), COM (2018) 382 final 
127 https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-
social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl  

https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl
https://ec.europa.eu/commission/priorities/deeper-and-fairer-economic-and-monetary-union/european-pillar-social-rights/european-pillar-social-rights-20-principles_pl
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związanego z obowiązkiem wymiany źródła ciepła może okazać się z jednej strony kluczową 

barierą w skutecznej realizacji celów związanych z poprawą jakości powietrza, z drugiej strony 

nową, coraz bardziej powszechną przyczyną poszerzania skali ubóstwa i pogarszania się 

jakości życia mieszkańców. 

Można także rozważać wsparcie ze środków EFS działań o charakterze edukacyjno-

świadomościowym z zakresu oszczędnego gospodarowania energią jako elementu 

uzupełniającego pozakonkursowego projektu (lub projektów), nakierowanego na aktywną 

integrację, w którym pożądane działania mające na celu ograniczanie ubóstwa 

energetycznego byłyby włączone i zaplanowane od początku w koncepcji projektu (a nie 

dołączone jako dodatkowy element projektu konkursowego, mający zwiększyć wynik oceny 

merytorycznej projektu - jak pokazują wieloletnie doświadczenia, tego typu działania nie będą 

skuteczne). Jak wspomniano wcześniej, działania o charakterze edukacyjno-informacyjnym 

powinny także zostać włączone jako element projektów dofinansowanych ze środków EFRR 

w ramach CP 2. 

Realizacja celu, jakim jest ograniczenie ubóstwa energetycznego, powinna w RPO WSL 

koncentrować się także na działaniach technicznych finansowanych z EFRR, tj. przede 

wszystkim termomodernizacji budynków mieszkalnych. Jeśli zastosowany obecnie w 

poddziałaniu 4.6.1 model wsparcia, tj. współfinansowanie działań realizowanych w programie 

Stop Smog, okaże się skuteczny, warto rozważyć kontynuację tego kierunku w podobnej lub 

zmodyfikowanej w efekcie nabytych obecnie doświadczeń formule w przyszłej perspektywie 

finansowej. Ponadto w rozdziale 3.2.2 zaproponowano środki, jakie można zastosować by 

odpowiednio ukierunkować wsparcia z zakresu poprawy efektywności energetycznej i OZE na 

grupę osób ubogich. Należą do nich odpowiednio skonstruowane wymogi dot. uczestnictwa 

osób ubogich w projektach grantowych/parasolowych, premiowanie uczestnictwa osób 

ubogich na etapie oceny merytorycznej, dopuszczenie do kwalifikacji jako wkładu własnego 

wydatków gminy na dopłaty do zwiększonych w wyniku wymiany kotła kosztów ogrzewania, 

zapewnienie dla osób ubogich energetycznie dofinansowania na poziomie 100% oraz 

możliwości przeprowadzenia inwestycji przez gminę, a także uwzględnienie w projektach 

komponentu doradczego nakierowanego na osoby ubogie energetycznie. 
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5. KLUCZOWE WNIOSKI I REKOMENDACJE 

L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB 

WDROŻENIA  
TERMIN WDROŻENIA 

REKOMENDACJI  
KLASA 

REKOMENDACJI 

1 Część gmin wymienionych w SzOOP 
jako odbiorcy wsparcia w poddziałaniu 
4.6.1 może nie być zainteresowana 
uczestnictwem ze względu na: trudności 
organizacyjne i niedobory kadrowe; zbyt 
małą liczebność spełniających kryteria 
dochodowe i majątkowe odbiorców 
wsparcia oraz ze względu na 
długotrwałość przygotowania 
dokumentacji potrzebnej do przystąpienia 
do programu Stop Smog (str.97-98). 

W przypadku braku możliwości 
wykorzystania alokacji na poddziałanie 
4.6.1 wskazana jest zmiana warunków 
dostępowych lub realokowanie środków na 
poddziałanie 4.3.4 (opcjonalnie także 
4.1.3) dla projektów, które uzyskały 
pozytywny wynik oceny merytorycznej, 
jednak nie zakwalifikowały się do 
dofinansowania ze względu na  
niewystarczającą pulę środków (projekty 
obejmujące wymianę źródeł ciepła, 
przyłączenie do sieci ciepłowniczej lub 
gazowej oraz termomodernizację 
budynków mieszkalnych wraz z wymianą 
źródeł ciepła) (str. 98, 103).  
 

IZ RPO WSL 
(UM WSL) 

Renegocjacje 
programu oraz 
modyfikacja 
zapisów SzOOP  

30.06.2020 Programowa 
operacyjna 

2 Zasadniczym kierunkiem działań 
niezbędnych do poprawy jakości 
powietrza na terenie województwa 
śląskiego jest wykonanie zapisów 
uchwały antysmogowej, tj. likwidacja lub 
wymiana indywidualnych urządzeń 
grzewczych oraz ograniczenie w spalaniu 
złej jakości paliw. POP wskazuje także na 
termomodernizację budynków oraz 
ograniczenie emisji ze źródeł 
komunikacyjnych (str. 58-59). Dostępna 
oferta  instrumentów wsparcia dla 
wymiany kotłów jest niewystarczająca z 
powodu ograniczeń w faktycznym 
dostępie dla części grup odbiorców czy 
budynków, a także niewystarczający 
poziom doradztwa oraz komunikacji i 
informacji (str. 34-46).   

Wskazane jest zapewnienie wsparcia dla 
działań służących ograniczeniu niskiej 
emisji w RPO WSL 2021-2027. Działania 
te obejmować powinny w szczególności: 

− likwidację lub wymianę indywidualnych 
źródeł ciepła, 

− termomodernizację budynków 
mieszkalnych, 

− zastosowanie OZE w sektorze 
mieszkaniowym, 

− rozwój sieci ciepłowniczych, 

− działania nakierowane na ograniczanie 
emisji ze źródeł liniowych (komunikacji 
samochodowej), 

przy czym szczegółowy zakres i forma 
wsparcia powinny zostać dostosowane do 
prognozowanych zmian istotnych 
uwarunkowań zewnętrznych, w 
szczególności programu Czyste Powietrze 
(str. 119-120). 

IZ RPO WSL 
(UM WSL) 

Zawarcie 
odpowiednich 
zapisów w RPO 
WSL 2021-2027 
oraz SzOOP  

31.12.2021 Programowa 
operacyjna 
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L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB 

WDROŻENIA  
TERMIN WDROŻENIA 

REKOMENDACJI  
KLASA 

REKOMENDACJI 

3 Przeprowadzone analizy wykazały brak 
możliwości udzielenia wsparcia ze 
środków EFS w perspektywie finansowej 
2014-2020 na dopłaty do zwiększonych 
kosztów paliwa po wymianie kotła przez 
osoby ubogie energetycznie (str. 103-
110). W nadchodzących latach, w 
związku z wdrażaniem uchwały 
antysmogowej, problem wzrostu kosztów 
ogrzewania związanego z obowiązkiem 
wymiany źródła ciepła może okazać się z 
jednej strony kluczową barierą w 
skutecznej realizacji celów związanych z 
poprawą jakości powietrza, z drugiej 
strony nową, coraz bardziej powszechną 
przyczyną poszerzania skali ubóstwa i 
pogarszania się jakości życia 
mieszkańców (str. 122-123). 
 

W przypadku pojawienia się możliwości 
udzielenia wsparcia dla osób ubogich 
energetycznie w perspektywie finansowej 
2021-2027 ze środków EFS, zasadne i 
wskazane byłoby zaplanowanie 
instrumentów wsparcia nakierowanego na 
łagodzenie ekonomicznych skutków 
wymiany kotłów. Opcjonalnie wsparcie 
tego typu mogłoby zostać zaplanowane ze 
środków EFRR w ramach cross-financingu 
(str. 122).  

IZ RPO WSL 
(UM WSL) 

Zawarcie 
odpowiednich 
zapisów w RPO 
WSL 2021-2027 
oraz SzOOP  

31.12.2021 Programowa 
operacyjna 

4 Można wskazać na typy działań 
inwestycyjnych finansowanych z EFRR, 
które stanowią najbardziej skuteczne 
instrumenty ograniczania ubóstwa 
energetycznego, tj. termomodernizację 
budynków mieszkalnych, a wspierająco 
także zastosowanie OZE w budynkach 
mieszkalnych. (str. 78-81, 110-111).  
 

W perspektywie finansowej 2021-2027 
wsparcie na rzecz ograniczania ubóstwa 
energetycznego powinno koncentrować 
się na termomodernizacji budynków 
zamieszkiwanych przez osoby ubogie 
(domy jednorodzinne i wielorodzinne, w 
tym komunalne, TBS i specjalnego 
przeznaczenia). Udział osób ubogich jako 
końcowych beneficjentów wsparcia 
powinien stymulowany odpowiednio 
zdefiniowanymi warunkami lub 
premiowany na etapie oceny 
merytorycznej projektów (str. 121-123). 
 

IZ RPO WSL 
(UM WSL) 

Zawarcie 
odpowiednich 
zapisów w RPO 
WSL 2021-2027 
oraz SzOOP  

31.12.2021 Programowa 
operacyjna 

5 Tempo wymiany kotłów w województwie 
śląskim jest zbyt wolne (str. 42-43), a 
jedną ze zdiagnozowanych przyczyn jest 
niewystarczający poziom wsparcia 
doradczego mieszkańców i komunikacji z 

Rekomendowane jest wprowadzenie w 
województwie śląskim systemu wsparcia 
doradczego na poziomie gminnym. Cel ten 
może zostać zrealizowany poprzez 
wsparcie ze środków RPO WSL 2021-

UM WSL Opracowanie 
koncepcji 
wdrożenia 
systemu 
doradztwa oraz 

31.12.2021 Programowa 
operacyjna 
(jeśli zapadnie 
decyzja o 
wsparciu ze 
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L.P. TREŚĆ WNIOSKU  TREŚĆ REKOMENDACJI  
ADRESAT 

REKOMENDACJI  
SPOSÓB 

WDROŻENIA  
TERMIN WDROŻENIA 

REKOMENDACJI  
KLASA 

REKOMENDACJI 

mieszkańcami (str. 45-46).   Działalność 
ekodoradców w województwie 
małopolskim ma wpływ na znaczne 
zwiększenie dynamiki działań na rzecz 
ochrony powietrza, w tym przede 
wszystkim wymiany kotłów (str. 89-90). 
Największym atutem działalności 
ekodoradców jest bezpośrednie 
doradztwo i stały kontakt z mieszkańcami 
gmin i jest to jednocześnie największa, 
niezagospodarowana luka w 
województwie śląskim (str. 92).   

2027 wojewódzkiego projektu doradczego, 
małych projektów doradczych 
realizowanych na poziomie gmin lub 
wprowadzenie komponentów doradczych i 
informacyjno-edukacyjnych do projektów z 
zakresu efektywności energetycznej i 
OZE, realizowanych na poziomie gmin. 
Można zaplanować także finansowanie 
tego typu działań z innych niż RPO źródeł 
(np. ELENA, LIFE) (str. 120-121). 

źródeł 
finansowania. 
Ew. zawarcie 
odpowiednich 
zapisów w RPO 
WSL 2021-2027. 

środków UE w 
RPO WSL) lub  
pozasystemowa 
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