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5.

WSTĘP
Program wsparcia wymiany emisyjnych źródeł ciepła “Czyste Powietrze” („Program”) zakłada
adaptacyjne podejście do zasad dofinansowania i skuteczności. Ma on na celu likwidację
problemu smogu, poprzez powszechne wsparcie finansowo-organizacyjne procesu wymiany
źródeł ciepła na bezemisyjne, przed upływem określonych ustawowo terminów zakazujących
ich dalszej eksploatacji, mitygując jednocześnie zwiększenie kosztów eksploatacji poprzez
termomodernizację Według danych “Analizy działania instrumentu pożyczkowego w ramach
programu Czyste Powietrze”1, Program był nieskuteczny w odniesieniu do osób najuboższych.

1

http://www.nfosigw.gov.pl/download/gfx/nfosigw/pl/nfoaktualnosci/1712/19/1/analiza_dzialania_
instrumentu_pozyczkowego_w_ramach_programu_czyste_powietrze2.pdf

Osoby te miały utrudniony dostęp do programu ze względów organizacyjnych, formalnych
i finansowych. To właśnie w tej grupie zapotrzebowanie na element pożyczkowy było
znacząco wyższe. Jednakże ze względu na brak czytelnych kryteriów zdolności kredytowej
przy udzielanych przez NFOŚiGW pożyczkach oraz brak finansowania pomostowego, udział
w Programie dla rodzin o dochodzie poniżej 1000 zł/os został drastycznie ograniczone.
Przygotowane obecnie zmiany Programu, ogłoszone jeszcze przed pandemią
koronawirusa, są pozytywną odpowiedzią na problemy formalne oraz organizacyjne, ale
nie odpowiadają na zdiagnozowane problemy ekonomiczne. Będą poprawnie
funkcjonować jedynie w przypadku gdy gospodarstwo domowe posiada środki własne lub
uzyska wsparcie mechanizmem kredytowym udzielanym przez banki. Aktualnie nie jest to
możliwe do osiągnięcia dla wielu gospodarstw domowych. Przyjęte w zmianach do Programu
przesunięcie całkowitego wsparcia dla osób ubogich w mechanizm STOP-SMOG nie będzie
dostępnym, efektywnym rozwiązaniem tego problemu.
Nowym problemem związanym z kryzysem spowodowanym epidemią COVID-19 będzie
odpływ bieżących oszczędności szerokiej klasy średniej i zaostrzenie wymagań kredytowych
sektora bankowego, którego zaangażowanie w program będzie uzależnione od stabilności i
gwarancji zabezpieczenia pożyczek przez BGK oraz rząd polski. W dobie dekoniunktury
gospodarczej i ograniczonego zaufania gospodarstw domowych do wydatkowania środków
własnych na inwestycje, proponowana realizacja nowego Programu będzie docierać
jedynie do gospodarstw domowych, które posiadają środki własne i w najmniejszym
stopniu potrzebują impulsu finansowego do przejścia na bezemisyjne ogrzewanie.
Konieczne jest zatem jak najszybsze (przed kolejnym sezonem grzewczym) podjęcie działań,
które zapewnią efektywność Programu. Należy wprowadzić rozwiązania osłonowe w grupie
ubóstwa energetycznego, które umożliwią gospodarstwom wykluczonym ze wsparcia
kredytowego udział w programie.:

-

Po pierwsze, należy zagwarantować, że Program po zmianach będzie odpowiadał
na potrzeby i możliwości osób najuboższych. Element kluczowy Programu w tej
grupie (tj. pełne pokrycie kosztów wymiany) nie może być uzależniony wyłącznie od
możliwości organizacyjnych i środków własnych samorządów. (Dotychczasowe
programy samorządów ograniczały się jedynie do wymiany pieca, co nie pozwala
osiągnąć równoprawnych korzyści ograniczenia kosztów eksploatacji poprzez
termomodernizację i poddaje w wątpliwość zasadność takiego rozwiązania)

-

Po drugie, w czasie ograniczonych kontaktów bezpośrednich, należy wykorzystać
sposobność i zorganizować powszechny system szkoleń, wsparcia i konsultacji
online. System powinien obejmować zarówno (i) części formalne programu, (ii) części
organizacyjne dla beneficjentów oraz (i) aspekty techniczne wyboru optymalnego
wariantu termomodernizacji.

-

Po trzecie, należy powołać zespół złożony z przedstawicieli sektora bankowego,
energetycznego, dystrybutorów surowców i środków pomocy społecznej
w proces wypracowania optymalnych rozwiązań. Sektory te aktualnie również
2
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podlegają transformacji ze względu na konieczność dotrzymania celów ograniczenia
emisji gazów cieplarnianych do 2030 roku. Wymiana źródeł i termomodernizacja
zmniejsza emisję CO2. Jednocześnie zakłady ciepłownicze, dystrybutorzy energii
i gazu, przejmują odpowiedzialność za wrażliwą grupę, która będzie w czasie kryzysu
poszukiwać wsparcia w pokryciu bieżących zobowiązań.
Aktualnie dynamicznie zmienia się sytuacja gospodarcza i ekonomiczna zarówno na poziomie
krajowym, samorządowym, jak i na poziomie pojedynczych gospodarstw domowych.
Niewątpliwie stanowi to zagrożenie dla realizacji Programu. Niemniej jednak możliwe jest
również wykorzystanie tych zmian jako szansy na rewizję podstawowych założeń obecnej
strategii powszechnego wsparcia likwidacji niskiej emisji. Skoro obecnie nakładają się na
siebie co najmniej trzy sytuacje kryzysowe, wydaje się, że presja rewizji tych założeń rośnie.
„bagaż
przeszłości”

„wyzwanie

jakość powietrza (smog) w Polsce przyczynia się do skokowego
zwiększenia ilości zgonów w sezonie grzewczym2
epidemia wirusa SARS-coV-2 zmniejsza możliwości gospodarstw domowych
do inwestycji długoterminowych; jednocześnie w przypadku braku

teraźniejszości”

powstrzymania pandemii powikłania związane z układem oddechowym wpłyną
negatywnie na stan zdrowia mieszkańców w sezonie grzewczym

„zagrożenia

sektor energetyczny, sektor dystrybucji ciepła oraz gospodarstwa domowe

przyszłości”

będą pod presją ekonomiczną i prawną, by zapewnić przejście na bezemisyjne
źródła ciepła do roku 2050

Poniżej przedstawiony został szczegółowy opis przedstawionych powyżej zagadnień wraz
z analizą zakładanej skuteczności Programu po wprowadzeniu zmian przyjętych w marcu
2020 roku. Zarysowana została również koncepcja rekomendowanych dalszych zmian
w Programie.
Jeśli rekomendowane poniżej zmiany zostaną wprowadzone, Program będzie mógł stać się
skutecznym rozwiązaniem dla osób ubogich i zagrożonych wykluczeniem. Osoby takie, dzięki
realnemu wsparciu ze strony państwa, będą mogły poprawić swoją sytuację energetyczną,
jednocześnie przyczyniając się do poprawy sytuacji ogólnopolskiej (w tym zmniejszenia
smogu).
W razie potrzeby doprecyzowania poniższych postulatów, przekształcenia w konkretne
mechanizmy wsparcia, wzięcia udziału w pracach grup roboczych powołanych
do doskonalenia Programu, omówienia szczegółów rekomendacji czy potrzeby
modyfikacji postulatów (przy uwzględnieniu postulowanego efektu) wyrażamy
gotowość dalszego zaangażowania i podjęcia takich działań.

2

Analiza przyczyn wzrostu liczby zgonów w Polsce w 2017 roku http://doc.rmf.pl/rmf_fm/store/raport__zgony_w_2017_roku.pdf
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ZMIANA SYTUACJI GOSPODARCZEJ - ROZSZERZENIE GRUPY UBÓSTWA
ENERGETYCZNEGO W WYNIKU EPIDEMII COVID-19
Epidemia COVID-19 oraz przyjęte środki bezpieczeństwa i zapobiegania rozprzestrzenianiu
się koronawirusa wpłyną na sytuację gospodarczą zarówno firm jak i gospodarstw domowych.
To z kolei znacząco obniży wpływy budżetów samorządowych. Sytuacja gospodarcza w dobie
kryzysu gospodarczego, klimatycznego i pandemii koronawirusa przestanie się opierać się na
inwestycjach przynoszących zakładane poziomy zysku i na optymizmie konsumentów, co jest
zagrożeniem, ale i możliwością przekierowania uwagi na bezpieczeństwo i oszczędności
energetyczne.
Skutkami zamrożenia gospodarki prawdopodobnie najbardziej obciążone zostaną osoby
samozatrudnione, firmy rodzinne, osoby pracujące na umowach cywilnoprawnych (zlecenie,
dzieło). Dotknie to różnych sektorów gospodarki, od rolnictwa do kultury. Dotychczasowe
możliwości i priorytety gospodarstw domowych, w szczególności szeroko pojętej klasy
średniej, ulegną reorganizacji w kierunku zaspokojenia podstawowych potrzeb: zdrowia,
ochrony seniorów, bezpieczeństwa finansowego, utrzymania / zapewnienia stałego źródła
dochodu.
Sytuacja finansowa gospodarstw domowych, pomimo poprawy w ostatnich latach,
nie pozwalała gospodarstwom domowym w grupie ubóstwa zgromadzić środków, które
pozwoliłyby im przetrwać (nadchodzący) najtrudniejszy okres uśpienia gospodarczego.
Świadczyć o tym mogą pośrednio analizy:
-

“Z przedstawionych danych Eurostatu za 2018 rok wynika, że 6,3 proc. Polaków miało
wtedy problem z regulowaniem rachunków, a 36,4 proc. obywateli nie stać na wakacje
(brak oszczędności) .”

-

“W szczególności narażeni będą pracownicy wrażliwi – zatrudnieni na umowach
cywilnoprawnych i samozatrudnieni – łącznie co najmniej 1,5 mln osób – i również
wszyscy mikroprzedsiębiorcy i ich pracownicy -ponad 4 mln.3”

-

Ryzyko utraty dochodów związane z pierwszą falą gospodarczych konsekwencji
pandemii dotyczy aż 17,2% gospodarstw domowych w Polsce, przy czym dla 5,2%
gospodarstw ryzyko to można określić jako szczególnie wysokie.4

-

-

2,6 mln samozatrudnionych (15,8% ogółu zatrudnionych)

-

0,36 mln osób pracujących na umowę zlecenia i dzieło

Dodatkowo 24% (9 mln) Polaków posiada kredyty konsumpcyjne, których spłata
w dobie kryzysu zatrudnienia będzie zagrożona.

3

Instrat - Akcja reakcja. Stanowisko Instratu i rekomendacje, jak reagować na recesję 2020 roku
https://instrat.pl/instrat-policy-note-01-2020/
4
Skala ryzyka finansowego dla gospodarstw domowych: pierwsza fala konsekwencji gospodarczych pandemii
COVID-19 https://cenea.org.pl/wp-content/uploads/2020/03/komentarz_20200323.pdf
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Kryzys gospodarczy doprowadzi do załamania egzystencji gospodarstw domowych.
Najbardziej odczuje to grupa ubóstwa energetycznego5.
Przyjętą grupę ubóstwa energetycznego w zawężeniu do gospodarstw jednorodzinnych
w 2016 roku określono następująco:
-

853 240 gospodarstw domowych zamieszkuje domy jednorodzinne (GDJ6).
Stanowi to 75,4% wszystkich ubogich energetycznie, czyli 3,47 miliona osób;

-

w tym 72% ubogich energetycznie GDJ wykorzystuje węgiel kamienny jako
podstawowe źródło energii, a 19% drewno opałowe. 7

Program wsparcia wymian źródeł ciepła powinien zatem uwzględniać sytuację:
-

38% mieszkańców w tym 776 450 GDJ w grupie ubóstwa energetycznego, które
mają obowiązek wymienić źródło ciepła, tj. 2,5 mln osób – są to osoby, które
nie mogą samodzielnie zgromadzić środków na wymianę źródła energii oraz
termomodernizację (co docelowo zmniejszyłoby ich koszty użytkowania systemu
grzewczego). Nie mają żadnych szans na uzyskanie komercyjnego wsparcia
kredytowego.8 Z kolei jedynie 21,1% społeczeństwa mogłoby liczyć na wsparcie
w ramach obecnego systemu pomocy społecznej, jeżeli pomoc ta realnie
uwzględniałaby ich potrzeby dofinansowania.

-

38,1% ogółu mieszkańców, choć nie zalicza się do grupy ubóstwa energetycznego,
to ma ograniczone możliwości pozyskania środków bankowych i nie jest rejestrowane
w systemie pomocy społecznej. Grupę tę należy określić jako zagrożoną wykluczeniem
kredytowym.
Wykluczenie kredytowe oznacza, że:
●
●
●

pomimo iż według wskaźnika dane gospodarstwo domowe może nie być
ubogie energetycznie, to
w rzeczywistości nie posiada zdolności kredytowej do transformacji
energetycznej i inwestycji w termomodernizację, która
zapewniłaby bezpieczeństwo energetyczne i oszczędności eksploatacyjne
(lub uzyskanie kosztów eksploatacyjnych porównywalnych do obecnych).

5

Wskaźnik ubóstwa energetycznego, określa szacunkową ilość gospodarstw domowych, w których sytuacja
finansowa nie pozwala na pokrycie podstawowych potrzeb grzewczych .
6
GDJ – Gospodarstwo domowe zamieszkujące Dom Jednorodzinny.
7
Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach
jednorodzinnych -IBS

Inwestycje gospodarstw domowych w termomodernizacje, przynoszą realne oszczędności
i zwiększają odporność na sytuacje kryzysowe. Pożyczki i kredyty, które przynoszą pewny zwrot
z inwestycji, powinny charakteryzować się specjalnymi formami zabezpieczenia i wsparcia publicznego.
8
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Planowane mechanizmy wsparcia w Programie nie są możliwe do pozyskania przez
przynajmniej 62,7% mieszkańców kraju9, a dodatkowe 13,4% ma ograniczoną dostępność.
Należy zatem rozszerzyć aktualną grupę ubóstwa energetycznego o gospodarstwa
wykluczone lub zagrożone wykluczeniem kredytowym. Wykluczenie kredytowe
nie pozwala na udział beneficjentów w Programie, niezależnie od poziomu wsparcia
bezpośredniego. Dodatkowo charakteryzuje się:
-

brakiem możliwości spełnienia minimalnych wymagań banków. Banki mają obowiązek bazować
na ratingu indywidualnej zdolności kredytowej zgromadzonej w BIK, gdzie podstawowymi
aspektami jest stabilność i wysokość dochodów, koszty utrzymania, oraz historia kredytowa;

-

zagrożeniem utraty zatrudnienia w czasie kryzysu i zwiększoną wrażliwością na zmiany /
pogorszenie się krajowej i globalnej gospodarki;

-

koniecznością zabezpieczenia kredytów i pożyczek w Programie hipoteką czy wekslem.
W sytuacji kryzysu finansów rodzinnych powoduje to realny stres i zagrożenie utraty własności
samej modernizowanej nieruchomości;

-

ograniczonym dostępem do środków pieniężnych w systemie bankowym. Gospodarstwa
domowe skazane są na korzystanie z pożyczek pozabankowych, opartych na większym
oprocentowaniu.

9

Opracowanie własne -dane oparte na rozkładzie dochodów GUS w grupach wsparcia. Jest to uproszczenie
statystyczne, ze względu na brak szczegółowych badań nad rozkładem dochodów w gospodarstwach
jednorodzinnych, opalanych paliwami emisyjnymi.
Wykres na podstawie: Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem
zamieszkujących w domach jednorodzinnych - raport IBS

6
Kwiecień 2020

W grupie wykluczenia kredytowego oszczędności są najniższe, a dochód zależy od lokalnej
kondycji przedsiębiorstw i sytuacji samozatrudnionych. Z kolei ich zyski uzależnione są
od możliwości prowadzenia bieżącej aktywności ekonomicznej. Perspektywa ta zostanie
szczegółowo omówiona w ocenie zagrożeń i dotychczasowych rozwiązań.

Pandemia COVID-19 oraz wywołane nią spowolnienie gospodarcze będzie
się przekładać również na obszar ubóstwa energetycznego, czyniąc niezbędnym
redefinicję Programu oraz zmian w Programie przyjętych przed jej wybuchem.
Przede wszystkim, grupa wrażliwa na kryzys jest dużo szersza niż (aktualna) grupa ubóstwa
energetycznego. To nie osoby posiadające prawa do emerytury, renty czy stabilnego
publicznego zatrudnienia, ale właśnie osoby aktywne zawodowo i przedsiębiorcze najsilniej
odczują skutki gospodarcze.
Dodatkowo, trwająca epidemia wywiera już teraz ogromny wpływ na wiele aspektów pracy,
życia i działań. Wszystkie organy władzy centralnej, jednostki samorządowe, przedsiębiorstwa
i organizacje pozarządowe dostosowują się do nowych wyzwań i działania w warunkach
epidemiologicznych. Należy również brać pod uwagę, iż rygor zachowania bezpieczeństwa
w kontaktach społecznych może być utrzymany przez wiele miesięcy, nawet po przejściu
szczytu zachorowań. Przekłada się to (i będzie się nadal przekładać) zarówno na możliwości
działania władz, jak i obywateli, w tym na zaangażowanie we wprowadzanie zmian
energetycznych.
-

Dotychczasowe programy lokalne oraz możliwość ich poszerzenia o nowe obowiązki
są niemożliwe do egzekwowania.

-

Bezpośrednie mechanizmy kontroli mieszkańców pod kątem spalania
niedopuszczonych materiałów, inwentaryzacje źródeł ciepła czy nawet wizyty
pracowników socjalnych nie są możliwe do realizacji bez zmian proceduralnych
i formalnych.

-

Zaplanowane wymiany piecy czy ocieplanie budynków są możliwe do realizacji, o ile
będą zachowywane wymagane odległości od mieszkańców. Część działań
związanych z wymianą systemów grzewczych, czy wymiany okien, nie jest jednak
możliwa bez reorganizacji życia domowego.

Skala oraz skutki tych zdarzeń są trudne do oszacowania, a zależą przede wszystkim od czasu
i rozwoju epidemii oraz globalnych i krajowych programów wsparcia kryzysowego.
Bez wątpienia planowana w ramach Programu transformacja energetyczna w domach
jednorodzinnych (mająca na celu ograniczenie niskiej emisji) nie będzie przebiegała w sposób
zaplanowany przed wybuchem pandemii.
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OCENA ZMIAN WPROWADZONYCH W PROGRAMIE CZYSTE POWIETRZE
W 2020 ROKU WRAZ Z POSTULATAMI
Zmiany w Programie wprowadzone decyzjami z początku marca 2020 roku, zmierzają
w słusznym kierunku uproszczenia zasad i formalności. Proponowane rozwiązania
(i) powiązania pomostowego kredytu bankowego z finansowaniem procesu modernizacji oraz
(ii) możliwość uwzględnienia wydatków poniesionych przed złożeniem wniosku są dobrymi
odpowiedziami na zgłaszane problemy.
Niemniej jednak pragniemy zwrócić uwagę na kilka obszarów, gdzie dalsze dopracowanie
przyjętych rozwiązań pozwoli skutecznie wspierać obywateli w zwiększaniu efektywności
energetycznej ich gospodarstw domowych. Ponownie podkreślamy, że osoby najuboższe
zostały postawione w bardzo trudnej sytuacji, która w praktyce nadal uniemożliwia
im skorzystanie z Programu.
W naszej ocenie trudna sytuacja finansowa i życiowa osób najuboższych uzasadnia zmianę
kryteriów i procedury stosowanej do tych osób, która umożliwi im dokonanie transformacji
na bezemisyjne źródła bez zagrożenia ponoszenia zwiększonych kosztów eksploatacyjnych.
Analiza wprowadzonych w Programie zmian pozwala sformułować następujące wnioski:
1. Osoby najuboższe są w najtrudniejszej sytuacji, która w praktyce uniemożliwia
im korzystanie z Programu. Ponad 70 % mieszkańców o dochodzie poniżej
1200zł/os prawdopodobnie nie uzyska kredytu niezbędnego dla uzupełnienia
wsparcia oferowanego w Programie. W konsekwencji nie będą mieli możliwości
przeprowadzenia termomodernizacji, co spowoduje zwiększone koszty eksploatacyjne
i pogłębianie ubóstwa.
2. Nie należy utożsamiać grupy ubóstwa energetycznego z grupą, która nie kwalifikuje
się do uzyskania kredytu czy pożyczki na modernizację źródła oraz
termomodernizację.
Konieczne jest rozdzielenie pojęć / grup ubóstwa energetycznego od wykluczenia
kredytowego. Przy czym każda z tych grup powinna być uznana za kluczową
grupę wsparcia. Obie grupy są bowiem zagrożone niespełnieniem wymagań
ustawowych wymiany źródeł ciepła na bezemisyjne.
3. Przeniesienie prowadzenia programów wsparcia na gminne programy STOP SMOG
nie daje możliwości równego udziału wszystkim gospodarstwom wykluczonym
ekonomicznie z Programu.
Poniżej szczegółowe omówienie tych wniosków.
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1.

Potrzeba dostosowania oferty Programu Czyste Powietrze do możliwości
osób najuboższych

Pomimo szeregu wprowadzonych w Programie zmian, osoby najuboższe oraz grupa
wykluczenia kredytowego w dalszym ciągu nie mogą skorzystać z oferty Programu ze względu
na brak adekwatnego mechanizmu wsparcia pożyczkowego (systemowe wykluczenie
z Programu).
Po pierwsze, to właśnie w tej grupie zainteresowanie pożyczkami NFOŚIGW było największe
– rodziny o dochodach poniżej 1000 zł/os złożyły aż 61,5% wniosków o pożyczkę
w związku z Programem Czyste Powietrze. 10
Na Wykresie 2 poniżej przedstawiono dane potwierdzające ten wniosek. Program pożyczkowy
przed zmianami z 2020 roku był zachętą zwłaszcza dla mieszkańców o najniższych
dochodach. Choć uzyskali oni tylko 3% udzielonych pożyczek, to zainteresowanie ofertą
pożyczkową trafiło właśnie w grupę, która kwotowo do rozpoczęcia inwestycji potrzebowała
najmniej środków (5-20 tys zł.).

Wykres. 2. Rozkład zainteresowania ofertą kredytową w porównaniu do ilości mieszkańców w
poszczególnych progach dochodowych. (na podstawie GUS11 i Analizy dołączonej do konsultacji z sektorem
bankowym - dane dotyczące VI i VII progu zostały wyliczone na podstawie proporcji. Wzrost w ilości zgłoszeń przy
wsparciu 70% wynikał zapewne w tabeli analizy z błędnie połączonych dofinansowań w progach)

Zatem niewątpliwie niezbędne jest zaprogramowanie wsparcia w ramach programu dla grupy
osób najuboższych. Są to osoby chętne podejmować działania zmniejszające koszty

10

Raport NFOŚiGW mechanizmu pożyczkowego w ramach konsultacji z sektorem bankowym
Użyte dane GUS dotyczą podziału dochodu rozporządzalnego na statystycznego mieszkańca kraju. Porównanie
to może odbiegać od rzeczywistego dochodu właścicieli domów jednorodzinnych i rozkładu dochodowego w tej
grupie.
11
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użytkowania, ale ze względu na brak środków potrzebują adekwatnego wsparcia w ramach
Programu.
Po drugie, osoby najuboższe nie mogą również uzyskać kredytów komercyjnych ani nie
posiadają własnych środków, które pozwoliłyby na pokrycie wkładu własnego.
Pełne wykorzystanie wsparcia na wymianę pieca i termomodernizację do kwoty 53 000
zł, wymaga obecnie 21 200 zł wkładu własnego w grupie zwiększonego wsparcia.
Niezależnie od stanu technicznego budynku budżet ten pozwala na realizację dwóch
elementów termomodernizacji, by koszty eksploatacji po przejściu na źródła bezemisyjne 12
były mniejsze od ogrzewania węglem w piecu poza klasowym13. Osoby ubogie są najbardziej
zainteresowane pożyczkami. Jednakże nie mają one wkładu własnego. Nie dostaną też
kredytu ze względu na zbyt niskie dochody.
Granica dostępności kredytów komercyjnych nie jest informacją jawną i czytelną. Zakładając
uwzględnienie minimum socjalnego jako kosztu utrzymania członka rodziny, granica
ta obecnie wynosi około 960 zł/os w gospodarstwie domowym. Rodziny, emeryci i renciści
o dochodach poniżej tej granicy nie mają zatem możliwości pozyskania środków w sektorze
bankowym – nie otrzymają kredytu.
Z kolei osoby samozatrudnione, pracujące na umowy zlecenia, czy dzieło o nieregularnych
dochodach także nie uzyskają kredytu ze względu na niski “rating” w BIK, choć pozytywnym
aspektem jest każdorazowa możliwość indywidualnej analizy zdolności kredytowej w BIK
przez wnioskodawców.
Ponadto, obecnie, ze względu na epidemię, trudne będzie monitorowanie sytuacji w grupie
beneficjentów zagrożonych utratą dochodów. Skala zjawiska ujawni się wraz z wnioskami
o zwolnienia z ZUS czy przejścia na świadczenia gwarantowane przez władze w okresie
epidemii. Osoby zagrożone utratą pracy i dochodu, będą negatywnie oceniane w kryteriach
oceny ich zdolności kredytowej.

z wyłączeniem bezpośredniego ogrzewania energią elektryczną
opracowania własne oraz Strategia modernizacji budynków:
http://renowacja2050.pl/files/raport.pdf
12
13
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Wprowadzenie ubóstwa energetycznego i wykluczenia kredytowego jako
kluczowych grup wsparcia.

2.

Podstawową różnicą w charakterystyce problemów osób zaliczanych do tych grup to:
-

ubóstwo energetyczne wymaga wsparcia w ponoszeniu bieżących kosztów
ogrzewania

-

wykluczenie kredytowe, wymaga wsparcia w dostępie do środków pozwalających
na przeprowadzenie zmiany ograniczającej emisyjność i koszty eksploatacji.

Obecne zmiany Programu wyraźnie miały na celu zwiększenie tempa wymiany pieców
i termomodernizacji w grupie osób posiadających zdolność kredytową. Środki własne wsparte
dotacją dają większą korzyść finansową w przypadku termomodernizacji niż lokata bankowa.
Zmiana Programu dzięki której to banki będą uzupełniały dystrybucję środków z programu
wpłynie negatywnie na dostępność programu dla osób najuboższych.
Dotychczas osoby najuboższe ubiegały się o pożyczki w ramach NFOŚiGW, które były
uzależnione od polityki Programu i państwa. Po zmianie będzie to uzależnione od decyzji
banku, który podejmuje ją na podstawie twardej oceny zdolności w BIK.
W ten sposób władze centralne (Ministerstwo Środowiska) utraci jedyny instrument
pożyczkowy, który umożliwiał uwzględnienie sytuacji społeczno-ekonomicznej beneficjentów.
Szczegółowe wyliczenia uzyskanych korzyści i strat w progach wsparcia są następujące:
●

grupa podwyższonego dofinansowania nadal ogranicza się realnie jedynie do 23,3%
mieszkańców domów jednorodzinnych (pomiędzy 1000-1400 zł/os GUS) Dodatkowo, ich
sytuacja finansowa w dobie kryzysu będzie zagrożona i komercyjny sektor bankowy podniesie
wymagania dla udzielania kredytów w grupach zagrożonych utratą dochodu. W konsekwencji
możliwość wykorzystania pełnej kwoty wsparcia na termomodernizację będzie ograniczona;

●

ponad 70 % (GUS) mieszkańców o dochodzie poniżej 1200zł/os (próg dla uzyskania pełnej
kwoty kredytowej) będzie miała pozorną możliwość uzupełnienia wsparcia w ramach sektora
bankowego. Jedynie grupa o dochodzie 1200zł-1600zł na członka rodziny, stanowiąca 24%
ogółu mieszkańców według danych GUS, w nowej wersji Programu uzyska większe wsparcie;

●

zmiany w Programie przyniosły największą korzyść rodzinom o dochodzie powyżej 1600zł/os.,
podczas gdy w grupie ubóstwa energetycznego o dochodach poniżej 1000z/os konieczny wkład
własny wzrósł o nawet czterokrotnie (z 10%, 20%, 33% do 40%);

●

jedyną możliwością dla grupy ubóstwa energetycznego o dochodach poniżej 1000z/os na
pozyskanie finansowania będzie zaciągniecie wysokooprocentowanej pożyczki w sektorze
pozabankowym.
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Podsumowując, należy się spodziewać (bazując na obecnych ograniczeniach dostępności
kredytów i konieczności uwzględnienia minimum socjalnego jako podstawy do wyliczenia
zdolności kredytowej), że oferta dystrybucji wsparcia finansowego poprzez system
bankowy obejmie jedynie 20-30% mieszkańców. Grupa mieszkańców o dochodzie poniżej
1000zł/os (poprzednio I,II, III próg), czyli 38% mieszkańców, będzie nadal systemowo
wykluczona z mechanizmu wsparcia pożyczkowego. Natomiast grupa, w której problemy
finansowania i organizacji nie są barierą do wymiany źródła ciepła na bezemisyjne uzyska
dodatkowe przywileje.
Ponadto, w związku z zakładaną sytuacją kryzysu wynagrodzeń i finansów, możliwość
powiązania realizacji programu w formie dotacji i pożyczki bankowej, będzie bardziej
uzależniona od indywidualnej zdolności kredytowej właściciela, lub rodziny tworzącej
gospodarstwo domowej.
Zatem postuluje się:

3.

●

rewizję strategii wsparcia kierowanego wyłącznie do osób posiadających dostęp
do kapitału,

●

wprowadzenie mechanizmów finansowych, które pozwolą uzyskać niezbędne
finansowanie i skorzystać z programu wszystkim grupom społecznym.

Program STOP-SMOG nie daje możliwości równego udziału wszystkim
gospodarstwom wykluczonym ekonomicznie z Programu “Czyste
Powietrze”

Przeniesienie odpowiedzialności za prowadzenie programów wsparcia na gminne programy
STOP SMOG nie jest rozwiązaniem, które trafi do wszystkich mieszkańców kraju
w najbliższych latach. Nie wszystkie gminy będą spełniały wymagania programu i wykażą
możliwości organizacyjne do ponoszenia odpowiedzialności i kosztów wsparcia.
Po pierwsze, zależy to od indywidualnego udziału każdej z 2477 gmin w programie. Dla
przykładu, w 2019 roku jedynie w prowadzonej pilotażowo gminie Skawina oraz Żywcu, Suchej
Beskidzkiej i Pszczynie udało się spełnić początkowo wysokie wymagania programu STOP
SMOG, pozyskać uzupełniające dofinansowanie i wdrożyć dodatkowe wsparcie mieszkańców.
Gminy te pozyskały środki w trybie konkursowym. Ze względu na tryb naboru oraz brak
kryteriów dochodowych w naborach beneficjentów14 mogą powstać wątpliwości czy programy
lokalne zaadresowane są w szczególności do grupy ubóstwa energetycznego.
Dotychczasowe nabory wskazują na objęcie wsparciem większości zgłaszających się
mieszkańców. Ograniczenie wsparcia do 2-12% GDJ sprawia, iż nawet w tych gminach, przy
14

http://zmge.zywiec.pl/pl/aktualnosci/dokumenty-i-deklaracja-uczestnictwa-w-projekcie-dotyczacymwymiany-piecow
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uwzględnieniu wyłącznie gospodarstw ubogich energetycznie nie uda się objąć wsparciem
wszystkich najuboższych mieszkańców GDJ, nawet w obszarze działania programu.
Po drugie, program STOP SMOG adresowany jest jedynie do gmin mających problem
z jakością powietrza na swoim terenie, co musi być potwierdzone i udokumentowane wynikami
pomiarów GIOŚ/WIOŚ (280 stacji pomiarowych) lub obecnością na liście WHO najbardziej
zanieczyszczonych miast UE (36 w pierwszej 50 z 113 uwzględnionych). W sposób
szczególny adresowany jest do gmin do 100 000 mieszkańców.
Po trzecie, wymagania, gmina musi spełnić następujące wymagania, (i) opracowanie w gminie
indywidualnego programu, (ii) pozyskanie wymaganej procentowo minimalnej liczby
beneficjentów oraz (iii) zabezpieczenie wystarczających środków na poziomie samorządu.
Są to wymogi, na których spełnienie końcowy odbiorca programu STOP SMOG
nie ma wpływu i które odmiennie traktują obywateli w takiej samej sytuacji
w zależności od gminy, którą zamieszkują.
Dodatkowo, dla gmin o największej ilości osób z grupy ubóstwa energetycznego, konieczne
będzie zaangażowanie relatywnie największych środków w skali budżetu gminy. Z kolei,
ze względów statystycznych bogate gminy miejskie, mogą nie być zainteresowane tworzeniem
indywidualnych rozwiązań dla wąskiej grupy beneficjentów, ze względu na trudność
w identyfikacji
zagrożonych
ubóstwem energetycznym i
wykluczeniem
kredytowym
gospodarstw domowych.
Zatem, z tych już tylko
względów,
program
nie
zapewni równej pomocy dla
wszystkich
mieszkańców.
Dodatkowo, nawet jeśli uda się
go wdrożyć w planowanych
kolejnych
gminach
które
podpisały listy intencyjne, to
najubożsi mieszkańcy reszty
Polski pozostaną bez wsparcia
lub ze złudzeniem wsparcia
nieadekwatnymi
do
skali
potrzeb
lokalnymi
mechanizmami wspomagania
wymiany
źródeł.
https://wbdata.pl/wpcontent/uploads/2019/12/dochodzy_gminy2019.jpg
Po czwarte, na realizację programu STOP SMOG nie wydzielono środków, a przeznaczone
dotychczas środki, są niewystarczające dla pokrycia zwiększonych kosztów modernizacji
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układów grzewczych i termomodernizacji w domach w których ze względu na często trwałe
ubóstwo energetyczne nie dokonywano żadnych modernizacji, które zapewniłyby
zmniejszenie kosztów ogrzewania.
“Zaledwie 9% ubogich energetycznie mieszka w domach około 20-letnich lub nowszych”15
Spoglądając na mapę rozkładu dochodów podatkowych na mieszkańca gmin, możemy
uzmysłowić sobie jak niskim budżetem dysponują gminy wiejskie i miejsko-wiejskie. Dla ⅓
gmin problem ubóstwa kredytowego dotyczy statystycznie większości mieszkańców, a po
uwzględnieniu że jest to średnia, głębokość ubóstwa energetycznego jest zatrważająca.
Po piąte, przy założeniu że 776 450 GDJ potrzebuje pełnego wsparcia kwotą 53 000 zł
pozwalającą wymienić źródło ciepła i zrealizować termomodernizację konieczną do obniżenia
kosztów eksploatacji, łączny budżet programu STOP SMOG powinien wynosić 41,15 mld zł
z czego samorządy powinny wnieść wkład własny w wysokości 10,26 mld zł.
Po szóste, zakładana skuteczniejsza identyfikacja gospodarstw domowych przez gminne
ośrodki pomocy społecznej dotyczy rodzin których dochód kwalifikuje do systemowego stałego
wsparcia pomocy społecznej : (i) dla osoby samotnie gospodarującej – 701 zł, (ii) dla osoby
w rodzinie – 528 zł. Ośrodki te nie rejestrują przypadków czasowego obniżenia dochodów,
które mogą nastąpić wraz z przedłużaniem się trwania epidemii i kryzysu lokalnych
działalności gospodarczych. Dodatkowo ponad 40% gospodarstw domowych (GUS)
o dochodach między 600-1000 zł/os wykluczona ze wsparcia mechanizmu kredytowego
nie podlega rejestracji w obecnych mechanizmach wsparcia najuboższych i pomocy
systemowej.

Postulujemy:
-

Rewizję trudnego do wdrożenia finansowego mechanizmu pomocy w grupie ubóstwa
energetycznego w ramach programu STOP-SMOG. Niezbędne jest umożliwienie
wszystkim gospodarstwom domowym udziału w Programie Czyste Powietrze
ze stałą możliwością uzyskania dedykowanych bezpośrednich środków
pożyczkowych.

-

Dalsze zwiększanie ilości / oferty punktów wsparcia formalnego, aby zdjąć obciążenie
finansowe i organizacyjne w gminach. Takie punkty powinny powstać we wszystkich
gminach, w których na miejscu będzie możliwa ocena wstępna i przyjmowanie
wniosków. Docelowo zarówno w punktach publicznych jak i komercyjnych, powinno
być dostępne bezpośrednie wsparcie finansowo-organizacyjne. W pierwszej kolejności
konieczne jest opracowanie jednolitych narzędzi online uwzględniających wsparcie

Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym uwzględnieniem
zamieszkujących w domach jednorodzinnych - Konstancja Ziółkowska (Święcicka), Aneta Kiełczewska,
Piotr Lewandowski
15
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merytoryczne i techniczne w wyborze optymalnych rozwiązań energetycznych, oraz
współpraca z podmiotami zależnymi od Skarbu Państwa lub samorządów, w tym:
-

Bankiem Pocztowym, PKO Bank Polski, Boś BANK S.A.

-

ośrodkami pomocy społecznej,
spółkami energetycznymi (Enea, Energa, Tauron) i dystrybutorami gazu (PGNiG).

Umożliwia to dotarcie z równorzędną pomocą do wszystkich mieszkańców kraju.
-

Pogłębienie współpracy z sektorem bankowym, poprzedzone szczegółowymi
analizami m.in. prawnymi, m.in. poprzez:
-

publiczne zabezpieczenie kredytów dla wszystkich beneficjentów mechanizmu,
którzy utracą dochód ze względu na epidemię i kryzys gospodarczy,
z możliwością czasowego zawieszenia spłat, czy umorzenia w przypadku braku
możliwości wyjścia z grupy ubóstwa energetycznego.
W kontekście
mechanizmów walki z kryzysem pandemii i dalszego
uruchomienia
równoważnych środków w przeciwdziałaniu kryzysowi klimatycznemu,
konieczność ich realizacji wymaga systemowego podejścia, w perspektywie
20 lat.4.

Pozostałe uwagi techniczne do wskaźników realizacji

programów
Tabela 1. Zestawienie programu Czyste Powietrze przed i po zmianach z 2020 roku:
Pierwotny program Czyste Powietrze i STOP
SMOG

Program po zmianach 2020

3 mln wymienionych źródeł w gospodarstw domowych ( brak wydzielenia grupy ubóstwa
energetycznego - 726 450 gospodarstw)

Energia z paneli fotowoltaicznych;

Energia z paneli fotowoltaicznych;

- 3 000 MWe;

-

50 MWe ( błąd w założeniach?)

- 600 instalacji po 5000 kWh ( 4,6kWp)

-

10 instalacji po 5000 kWh ( 4,6kWp)

- zmniejszenie emisji CO2 -748,8 Mg/rok

-

zmniejszenie emisji CO2 -12,48 Mg/rok

Ograniczenie zużycia energii końcowej:

Ograniczenie zużycia energii końcowej:

21 800 000 MWh/rok;

37 500 000 MWh/rok;

średnie zmniejszenie energii końcowej:

średnie zmniejszenie energii końcowej:

7 260 kWh/rok

12 500 kWh/rok

Zmniejszenie emisji CO2: 30 200 000 Mg/rok;

Zmniejszenie emisji CO2: 14 000 000 Mg/rok.

zmniejszenie emisji z 1 domu 10,6 Mg/rok

zmniejszenie emisji z 1 domu 4,6 Mg/rok
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Budżet programu wynosi 103 mld zł:

Dotacje (w tym udzielane w ramach programu
Stop Smog), pożyczki dla gmin oraz
termomodernizacyjna ulga podatkowa

- w formie bezzwrotnej (dotacje): 63,3 mld zł;
Odrębna pula

- 63,3 mld zł

- dotacja STOP SMOG do 70% dla gmin

z tego aż :

1,2 mld - niewykorzystane w 2019r.
(brak możliwości szybkiego spełnienia warunków
udziału - inwentaryzacje,indywidualne gminne
programy )

41.15 mld - szacowane potrzeby gospodarstw
w ubóstwie energetycznym zblokowane w
programie STOP SMOG

- w formie zwrotnej (pożyczki): 39,7 mld zł.

Kredyty udzielane przez banki: 40 mld zł.

średnio:

średnio:

21 100 zł - bezpośredniego dofinansowania

21 100 zł - bezpośredniego dofinansowania

13 333 zł - poziom wsparcia powiązanego

13 333 zł - poziom wsparcia bankowego

Oprócz wskazanych powyżej trzech głównych obszarów Programu, wymagających pilnych
zmian, wątpliwości budzą zmiany w wielkości finansowania i szczegóły realizacji Programu:
-

zakładana
ilość
instalacji
lub niedoszacowana,

fotowoltaicznych

jest

obarczona

błędem

-

włączenie możliwości dofinansowania fotowoltaiki zmniejsza możliwość przeznaczenia
środków na termomodernizację16 - należy zapewnić adekwatne finansowanie
dla instalacji
fotowoltaicznych,
odrębne
od
środków
przeznaczonych
na termomodernizację,

-

zakładane obniżenia poziomów emisji możliwe są nawet przy wymianie źródeł
na paliwa oparte na węglu,

-

dotacje dla gmin mogą zostać zamienione na mniej korzystne pożyczki, co będzie
zniechęcało zadłużone gminy do zwiększenia zobowiązań,

-

budżet Programu został obniżony poprzez wpisanie podatkowej ulgi
termomodernizacyjnej oraz dotacji i pożyczek w programie STOP SMOG. Realne
środki na wymianę i termomodernizację zostały także pomniejszone o dotacje
na panele fotowoltaiczne, które odsuwają działania termomodernizacyjne, konieczne
do ograniczenia zapotrzebowania w kierunku instalacji pomp ciepła,

-

możliwe rozpoczęcie przedsięwzięcia na sześć miesięcy przed datą złożenia wniosku
o dofinansowanie może, w przypadku odrzucenia wniosku (niespełnienia wymagań
formalnych i technicznych), stanowić przyczynę zaciągania pożyczek pozabankowych,
wpędzając mieszkańców w spiralę zadłużenia,

możliwe są rozwiązania wymiany kotła na węgiel, przy jednoczesnej instalacji fotowoltaiki.
16
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-

nieskuteczne ograniczenie grupy wsparcia do dochodów wnioskodawcy - 100 000zł
rocznie - brak uwzględnienia dochodów wszystkich współwłaścicieli, czy mieszkańców,
pozwoli ominąć próg dochodowy wnioskodawcy (uwzględnienie dochodów wszystkich
mieszkańców weryfikuje poziom wsparcia, nie ma przeciwwskazań by górna granica
wsparcia była weryfikowana innym mechanizmem),

-

ograniczenie finansowania budynków ze wspólnym ogrzewaniem gazowym
i węglowym będzie zachęcać do czasowej zmiany użytkowania na źródła węglowe,
celem uzyskania kwalifikowalności. Może zdarzyć się, że mieszkańcy na okres 3 lat
celowo wrócą do nieużytkowanych wcześniej pieców węglowych, by po okresie
móc spełnić wymagania programu.

Sugerujemy:
-

5.

ponowną weryfikację tych założeń i uwzględnienie potrzeb grup ubóstwa
energetycznego i wykluczenia kredytowego w kalkulacjach całościowych kosztów
likwidacji niskiej emisji.

Podsumowanie – postulaty w odniesieniu do wprowadzonych zmian

Podsumowując powyższe rozważania, należy podkreślić, że Program Czyste Powietrze
wymaga dalszych zmian.
Po pierwsze, w chwili obecnej nie odpowiada on na potrzeby wszystkich grup
dochodowych oraz realnie wyłącza najszerszą grupę potrzebującą wsparcia (osoby
ubogie energetycznie lub wykluczone kredytowo).
Zmiany w Programie wyrównały poziom wsparcia w grupach dochodowych, a jednocześnie
wprowadziły większe nierówności w dostępie. Oznacza to, sytuacja osób najuboższych
(które jeszcze przed wprowadzeniem zmian znajdowały się w najtrudniejszym położeniu)
nie ulegnie poprawie.
Po drugie, Program po zmianach wyłącza grupę ubóstwa i wykluczenia z Programu
“Czyste Powietrze”, przerzucając odpowiedzialność za wsparcie ubóstwa energetycznego
na każdą pojedynczą gminę w ramach STOP SMOG. Reorganizacja w gminach programu
STOP SMOG, która byłoby skuteczna, powszechna i szybka, wymagałaby objęcia wszystkich
gmin wsparciem organizacyjnym i finansowym na szczeblu centralnym. Gminy jedynie
po poszerzeniu grupy beneficjentów będą mogły docierać do wszystkich mieszkańców
potrzebujących wsparcia.
Po trzecie, należy pamiętać, iż zarówno środki krajowe z programu Czyste Powietrze, STOP
SMOG, jak i samorządowe to środki publiczne, z tą różnicą iż środki samorządowe
uzależnione są w znaczący sposób od lokalnych dochodów i wydatków mieszkańców.
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Zatem po zmianach Programu grupa ubóstwa energetycznego będzie znacząco
defaworyzowana ze względów organizacyjnych i ekonomicznych, a dostęp do programu
wsparcia będzie łatwiejszy wraz ze wzrostem dochodów.17
W odpowiedzi na zidentyfikowane i opisane powyżej zagadnienia postuluje się przyjęcie
poniższych rozwiązań.
1. Zapewnienie dostępności do środków kredytowych uzupełniających środki
dotacyjnie, niezależnie od źródła i poziomu dochodów gospodarstw domowych.
Nie wymaga to zmian w założeniach i funkcjonowaniu nowego Programu Czyste
Powietrze oraz jest zgodne z ideą wprowadzenia impulsu rozwojowego dla lokalnej
gospodarki. Przyczyni się do zwiększenia skuteczności wydatkowania środków
oraz równego traktowania obywateli.
Problem braku zabezpieczenia kredytów był elementem poruszanym w dyskusjach
z sektorem bankowym. Rozwiązaniem jest likwidacja progu dochodowego dostępności
kredytów na termomodernizację i objęcie programem zabezpieczenia spłat kredytu
w sytuacji braku dochodu.
2. Powszechny dostęp do pomocy w zakresie obliczania kosztów eksploatacji
po modernizacji, uproszczonych wariantów audytu energetycznego, wskazujących
rozwiązania zapewniające ograniczenie kosztów przy optymalnym wykorzystaniu
środków. Rozwój i wykorzystanie narzędzi online, dostępnych dla pracowników
zarówno sektora bankowego jak i gminnych doradców energetycznych.
3. Nawiązanie współpracy z dystrybutorami drewna, węgla, energii i gazu,
lokalnymi zakładami ciepłowniczymi, organizacjami zajmującymi się problemami
społecznymi i energetycznymi w celu analizy i wypracowania wachlarza nowych
rozwiązań w skali kraju.
Dla przykładu warto rozważyć czasowe obniżenie ceny paliw bezemisyjnych,
na czas spłaty części kredytowej bilansujące całościowe koszty eksploatacji
w okresie modernizacji dla grupy ubóstwa energetycznego.
Mając na uwadze ograniczone możliwości zgromadzenia środków na pokrycie
rachunków grzewczych w kolejnym sezonie, należy prowadzić rozmowy
ze wskazanymi powyżej podmiotami. Ich klienci z grupy ubóstwa, rozszerzonej
w wyniku kryzysu spowodowanego epidemią, nie będą mogli pokryć rachunków
w nadchodzącym czasie. Należy zatem rozszerzyć mechanizmy wsparcia
bezpośredniego grupy ubóstwa energetycznego.

Spoglądając na średni poziom dochodów mieszkańców, można nie dostrzec iż nawet w bogatych
gminach będą gospodarstwa które znajdą się poniżej możliwości kredytowych.
17
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POZOSTAŁE POSTULATY OCHRONY OSÓB W
MIESZKANIOWEJ W ZWIĄZKU Z EPIDEMIĄ COVID-19

TRUDNEJ

SYTUACJI

Jak zostało opisane powyżej, epidemia COVID-19 wywoła zmiany ekonomiczne i gospodarcze
wpływając również na wyzwania stojące przed wszystkimi mieszkańcami, którzy znajdą
się w trudnej sytuacji ekonomicznej.
W związku z tym, już na obecnym etapie niezbędne jest przedstawienie pierwszych
rekomendacji, które pozwolą mitygować ryzyko i zmiany wywołane przez pandemię.
Przychylamy się w tym zakresie do postulatów Instrat, które są zgodne z ideą wsparcia grupy
ubóstwa energetycznego:
-

Osobom, których dochód uległ znacznemu zmniejszeniu w związku z zagrożeniem
epidemicznym powinno się wypłacić dochód podstawowy w formie pieniężnej lub bonów
towarowych w wysokości 80% minimalnego miesięcznego wynagrodzenia (analogicznie
do opłacania “postojówki”).

-

Należy rozszerzyć ofertę pomocy społecznej – zasiłku dla bezrobotnych, dodatku
mieszkaniowego, zasiłków celowych oraz zliberalizować kryteria kwalifikowalności.
Popieramy

rekomendację

OPZZ,

aby

wprowadzić

zakaz

odłączenia

mediów

dla gospodarstw domowych w związku z zaległymi należnościami.

Ponadto, dla niepogarszania sytuacji gospodarczej wielu gospodarstw domowych oraz
zapobiegnięcia popadaniu w spiralę długów najemców i kredytobiorców hipotecznych w grupie
ubóstwa energetycznego postulujemy doraźne rozwiązania na czas kryzysu m.in.:
-

wsparcie

finansowe

dla

najemców

i

podnajemców

chorujących

na

COVID-19

lub odczuwających skutki finansowe obecnej sytuacji – w czasie trwania epidemii COVID-19
i przez 3 miesiące po zakończeniu epidemii, o ile najemca w tym czasie nie uzyskuje dochodów
lub jego dochody uległy znacznemu zmniejszeniu. Wsparcie to powinno być realizowane
poprzez: (i) zwolnienie najemców lokali mieszkalnych z zasobów publicznych z obowiązku
zapłaty czynszu (tzw. wakacje czynszowe) oraz (ii) zapewnienie bezpośrednich dopłat w formie
zasiłku celowego dla najemców i podnajemców lokali mieszkalnych na rynku prywatnym
w wysokości całego faktycznie płaconego czynszu lub w jego znaczącej części;
-

uproszczenie
procedury
przyznania
dodatków
mieszkaniowych
oraz podnajemców lokali z zasobów publicznych i prywatnych;

dla

najemców

-

zawieszenie opłat za media i innych dodatkowych opłat, przynajmniej w czasie epidemii
dla osób chorujących na COVID-19 lub odczuwających skutki finansowe obecnej sytuacji, o ile
w tym czasie nie uzyskują dochodów lub ich dochody uległy znacznemu zmniejszeniu;

-

zakaz zaprzestania świadczenia usług w zakresie telefonii, internetu i mediów w związku
z nieregulowaniem należności w czasie epidemii i przez 3 miesiące po jej zakończeniu;

-

odroczenie spłaty kredytów, w szczególności hipotecznych, dla osób fizycznych chorujących
na COVID-19, osób odczuwających finansowe skutki przyjętych środków bezpieczeństwa
w czasie epidemii i przez 3 miesiące po jej zakończeniu, o ile kredytobiorca w tym czasie
nie uzyskuje dochodów (tzw. wakacje kredytowe). W praktyce banki już wprowadzają takie
możliwości dla swoich klientów indywidualnych (osób fizycznych), a Związek Banków Polskich
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rekomenduje takie działania wszystkim bankom. Uregulowanie prawne tej kwestii zwiększy
pewność sytuacji kredytobiorców. 18

Jednocześnie postulujemy by włączyć grupę najemców domów jednorodzinnych i mieszkań
opalanych paliwami emisyjnymi w grupę pośrednich beneficjentów Programu. Uwzględnienie
poziomu dochodów najemców w rozwiązaniach stosowanych w budownictwie wielorodzinnym
pozwoliłoby ochronić najemców przed rozwiązaniami przerzucającymi koszty eksploatacji
mieszkań na bezpośrednich użytkowników (np. w przypadku najprostszych wymian
na bezpośrednie ogrzewanie elektryczne).
Do skutecznego wprowadzenia powyższych postulatów konieczne będzie zaproszenie
do rozmów również innych organów władzy centralnej, a także podmiotów trzecich –
np. dystrybutorów energii.
Kryzys gospodarstw domowych po epidemii koronawirusa będzie przyczyną do rewizji
programów społecznych i uwzględnienia najszerszej grupy rodzin – osób wykluczonych
lub zagrożonych wykluczeniem (kredytowym, mieszkaniowym). Warto zatem przez najbliższe
tygodnie rozpocząć konsultacje dotyczące możliwości wsparcia gospodarstw domowych
poprzez kredyty termomodernizacyjne oferowane przez banki, których bezpieczeństwo spłaty
będzie gwarantowane środkami publicznymi.
Planowane wsparcie zarówno sektora bankowego, jak i bezpośrednie wsparcie firm
i gospodarstw domowych, powinno być uzupełnione poprzez impuls inwestycyjny, który
im szybciej trafi do gospodarstw domowych, w tym większym stopniu zwiększy się ich
bezpieczeństwo finansowe i energetyczne. Patrząc na sukces wsparcia indywidualnych
rozdrobnionych inwestycji w instalacje fotowoltaiczne, należy aktywnie szukać rozwiązań
transformacji energetycznej i termomodernizacji, które tak jak inwestycje budowlane mogą
stać się nowym zielonym kołem napędowym wyjścia z recesji post-pandemicznej.

18

Por. też stanowisko Specjalnej Sprawozdawczyni ONZ ds. Prawa do Odpowiednich Warunków Mieszkaniowych,
https://www.ohchr.org/EN/NewsEvents/Pages/DisplayNews.aspx?NewsID=25727&LangID=E&fbclid=IwAR3tXO7
gwDIq6Zl1wI0T_BLxrR_EiEr-4DEg0eRt2BTpZWCfw7Ej5wTLfdY
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