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TŁUMACZENIE NA JĘZYK POLSKI

Czy transformacja może być sprawiedliwa przy pominięciu zagadnienia
ubóstwa energetycznego? Analiza na przykładzie Śląska (Polska)
-

problematyka ubóstwa energetycznego w polityce sprawiedliwej transformacji
w ramach wsparcia Just Transition Fund / Funduszu Sprawiedliwej
Transformacji
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1. Wstęp
Celem poniższego opracowania jest przedstawienie zarysu sytuacji w Polsce i na Śląsku
(region, który ma być jednym z głównych beneficjentów Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
/ Just Transition Fund „JTF”). W szczególności opracowanie koncentruje się na problemach
mieszkaniowych oraz zagadnieniu ubóstwa energetycznego w celu weryfikacji czy zakres
wsparcia planowany w JTF jest adekwatny do potrzeb. W finalnej części zaprezentowany
został szereg rekomendacji, których uwzględnienie przyczyni się do zaprojektowania
transformacji w sposób uwzględniający szersze potrzeby społeczne, mając na celu
zapewnienie, aby była rzeczywiście sprawiedliwa.

2. Sytuacja mieszkaniowa i ubóstwo energetyczne na Śląsku
a. Sytuacja mieszkaniowa na Śląsku na tle Polski
W Polsce na 1000 mieszkańców przypada 386 mieszkań – jest to drugi najniższy wynik w Unii
Europejskiej. Statystyczny deficyt mieszkaniowy (różnica pomiędzy liczbą gospodarstw
domowych a liczbą zamieszkałych mieszkań) wynosi 641 tys. mieszkań (stan na koniec
2019 roku), a około 4,5% gospodarstw domowych (około 1,7 mln osób) zamieszkuje w jednym
mieszkaniu wspólnie z innymi gospodarstwami domowymi. Jednocześnie stale zwiększa
się liczba mieszkań, które prawdopodobnie pozostają niezamieszkane (nieruchomości

inwestycyjne, wakacyjne oraz mieszkania w nieatrakcyjnych lokalizacjach, które zostały
opuszczone).1
W odniesieniu do struktury własności znacząca większość gospodarstw domowych
zamieszkuje mieszkania własnościowe – 84%. 16% osób wynajmuje mieszkania, w tym 11,7%
mieszkania komunalne i mieszkania Towarzystw Budownictwa Społecznego (TBS), a 4,3%
mieszkania na rynku prywatnym. Najem rynkowy jest zdominowany przez najem między
osobami fizycznymi. Warto zwrócić uwagę, że mieszkania wynajmowane charakteryzują
się znaczącym współczynnikiem przeludnienia – według stanu na 2018 rok w mieszkaniach
w najmie komunalnym i od TBS współczynnik ten wynosił 63,9%, a w najmie rynkowym
64,8%.2
W polskiej zabudowie mieszkaniowej dominują budynki jednorodzinne stanowiące niemal
80% zamieszkanych budynków w miastach i około 97% - na obszarach wiejskich. Średnio
59% zasobów mieszkaniowych jest zlokalizowanych w budynkach wielorodzinnych
(zawierających więcej niż 2 mieszkania). Aż 72% populacji w miastach mieszka w budynkach
wielomieszkaniowych (na wsi jedynie 12%).3
Dużym wyzwaniem w Polsce jest znaczący odsetek mieszkań substandardowych. Według
danych ze spisu powszechnego w roku 2011 takie mieszkania stanowiły 10,6% ogółu
mieszkań, a mieszkało w ich ponad 14% społeczeństwa. W tym (i) ponad 24% stanowiły
mieszkania o niskim stanie technicznym budynków, (ii) niemal 40% mieszkania
niedostatecznie wyposażone w instalacje, a (iii) niemal 42% mieszkania przeludnione.4
Na Śląsku większość zasobów mieszkaniowych jest zlokalizowanych w budynkach
wielorodzinnych – aż 67%.5 Wysoki odsetek mieszkań znajduje się w zasobach spółdzielni
mieszkaniowych6 – jest to aż 38% zasobów mieszkaniowych województwa śląskiego.7
Mieszkania będące własnością prywatną stanowią 36%, a mieszkania komunalne – 20%
zasobu. Przy czym stale zapotrzebowanie na mieszkania komunalne jest większe niż
dostępny zasób – w województwie śląskim na najem lokalu z zasobów gminnych oczekiwało
31,9 tys. gospodarstw domowych (w roku 2011).8
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Inną cechą charakterystyczną dla Śląska jest zlokalizowanie znaczącej większości zasobów
mieszkaniowych na terenach miast ze względu na silne zurbanizowanie regionu. 81,5%
zasobów mieszkaniowych (o powierzchni stanowiącej 74% zasobu) znajduje się w miastach.
W regionie śląskim odnotowuje się również wysokie wskaźniki zadłużenia mieszkań.
W ramach opłat za mieszkania ujęte są koszty ogrzewania mieszkania i dostarczenia ciepłej
i zimnej wody. Na koniec 2018 roku łączna kwota zaległości w opłatach za mieszkanie
wyniosła 1471,7 mln zł (około 335,1 mln euro) i wzrosła o ponad 38% w stosunku
do 2016 roku. Niemal 68% zaległości przypadało na mieszkania komunalne, a na mieszkania
spółdzielni mieszkaniowych – prawie 13%.9

Źródło: Gospodarka mieszkaniowa w województwie śląskim w latach 2016-201810

Analizując warunki życia mieszkańców Śląska trzeba również wspomnieć o bardzo złej jakości
powietrza w tym regionie. Zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia za 2018 rok,
36 z 50 miast Europy gdzie zanieczyszczenie pyłami PM2.5 jest najwyższe znajduje się
w Polsce, a 13 z nich – na Śląsku.11 Przy czym w tych miastach (np. Żywiec czy Rybnik)
nie ma kopalni węgla (i nie są uwzględnione w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji)
– zlokalizowane tam są zakłady przemysłowe, a węgiel jest również wykorzystywany
w sieciach ciepłowniczych i indywidualnych kotłach.

b. Ubóstwo energetyczne na Śląsku na tle Polski
W Polsce zjawisko ubóstwa energetycznego, choć zostało szczegółowo opracowane przez
ekspertów (w tym np. Instytut Badań Strukturalnych) na podstawie danych statystycznych,
uzupełnianych obecnie o badania terenowe, nie zostało wpisane w formułę wsparcia
społecznego na poziomie krajowym i samorządowym. Przyjmuje się, że ubogim energetycznie

9

Ibidem.
Ibidem.
11
Por. Polska Zielona Sieć, Sprawiedliwa transformacja Śląska. Wyzwania z perspektywy społecznej
–
analiza
i
rekomendacje
http://zielonasiec.pl/wp-content/uploads/Sprawiedliwa-transformacja%C5%9Al%C4%85ska-analiza.pdf (dostęp sierpień 2020).
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jest gospodarstwo domowe mające trudności z zaspokojeniem potrzeb energetycznych
(obejmujących wykorzystanie energii elektrycznej i cieplnej) ze względu na niski dochód oraz
charakterystykę energetyczną mieszkania.12 Problemem badawczym jest brak możliwości
przypisania beneficjentów wsparcia ze względu na brak obowiązku posiadania charakterystyki
energetycznej budynku oraz problemy w powiązaniu danych wrażliwych mieszkańców ubogich
z kosztami użytkowania i modernizacji zasobu mieszkaniowego. M.in. dlatego też pojęcie
to nie zostało uregulowane prawnie, a zjawisko ubóstwa energetycznego jest często
traktowane ogólnikowo, zarówno w kontekście programów termomodernizacji, jak i likwidacji
smogu, a także szerzej – w kontekście wsparcia socjalnego.
W grupie ubóstwa energetycznego mieści się 12,2% Polek i Polaków, tj. 4,6 mln osób
stanowiących 1,3 mln gospodarstw domowych (stan na 2016 rok).13 Co do zasady, osoby
ubogie energetycznie zamieszkują głównie tereny wiejskie (20%) oraz miasta poniżej 20 tys.
mieszkańców (12%) i miasta od 100 do 199 tys. mieszkańców (8%). W ujęciu z perspektywy
całego kraju znacząca większość ubogich energetycznie zamieszkuje domy jednorodzinne (w
tym w zabudowie szeregowej i bliźniaczej) – 75%, podczas gdy jedynie 25% mieszka w
budynkach wielorodzinnych. W tej grupie niemal połowę stanowią mieszkańcy
przedwojennych kamienic (40%).14
Ubóstwo energetyczne na obszarze Śląska jest niższe niż średnia dla Polski. Wynosi
6,2%.15 Subiektywne ubóstwo energetyczne, tj. odczucia mieszkańców Śląska wskazują na
ubóstwo energetyczne na poziomie 13,5%.16 Kolejną różnicą pomiędzy Śląskiem a pozostałą
częścią kraju jest fakt, że na Śląsku 67% zasobów mieszkaniowych jest zlokalizowanych
w budynkach wielorodzinnych, a średnia krajowa wynosi 59%. Co ciekawe, jak wynika z
raportu FundEko samorządy na terenie Śląska dostrzegają że istnieje problem ubóstwa
energetycznego, ale samo zjawisko pozostaje niezaadresowane
wśród instytucji
17
samorządowych i lokalnych.
Analizując ubóstwo energetyczne na Śląsku podkreślenia wymaga również, że minimalne
dochody w górnictwie są wyższe niż średnia krajowa w Polsce. Zjawisko ubóstwa
energetycznego będzie zatem dotyczyć osób obecnie zatrudnionych w przemyśle
wydobywczym w mniejszym stopniu. Niemniej jednak dotyka pracowników, którzy ze względu
na stan zdrowia czy brak pracy w regionie, musieli przekwalifikować się przed osiągnięciem
wieku emerytalnego – w kontekście transformacji i odejścia od wydobycia będzie więc

12

Instytut Badań Strukturalnych, Ubóstwo energetyczne w Polsce 2012 – 2016, Zmiany w czasie i charakterystyka
zjawiska,
https://ibs.org.pl/app/uploads/2018/02/IBS_Brief_Report_Ub%C3%B3stwo_energetyczne_w_Polsce_20122016.pdf (dostęp sierpień 2020).
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Ibidem.
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Ibidem.
15 Instytut Badań Strukturalnych, Ubóstwo energetyczne w Polsce – diagnoza i rekomendacje
https://ibs.org.pl/publications/ubostwo-energetyczne-w-polsce-diagnoza-i-rekomendacje/ (dostęp sierpień 2020).
16 Ibidem.
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prawdopodobnie rosło. Należy także pamiętać,
iż rodzinom górniczym jak i pracownikom kolei
do 2000 roku przysługiwał tzw. “deputat
węglowy” (część wynagrodzenia wypłacana
w naturze).
Zapewniał
on
dostęp
do
bezpłatnego źródła ogrzewania mając chronić
mieszkańców przed ubóstwem energetycznym.
Niemniej
jednak,
mając
na
uwadze
przedstawione powyżej w punkcie a) informacje
dotyczące:
-

-

struktury własności lokali mieszkalnych
na Śląsku (znaczny udział mieszkań z
zasobów gminnych, spółdzielni oraz
wspólnot
mieszkaniowych
uwłaszczonych na majątku spółdzielni)
oraz

Dochód na mieszkańca gminy. Źródło: Wbdata.pl
https://wbdata.pl/wpcontent/uploads/2019/12/dochodzy_gminy2019.jpg

zadłużenia w opłatach za mieszkania
(dla przykładu, średnie zadłużenie w opłatach za mieszkanie przypadające
na 1 mieszkanie w zasobach komunalnych w województwie śląskim wynosi 12.263 zł
– około 2.800 euro18)

należy stwierdzić, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo występowania ukrytego
ubóstwa energetycznego na Śląsku. Opłaty mieszkaniowe zawierają opłaty za ogrzewanie
(zasilanie z osiedlowej kotłowni lub zasilanie miejskie) i ciepłą wodę. Zadłużenie w tych
opłatach oznacza de facto zadłużenie w opłatach za ciepło, a więc brak niezbędnych środków
finansowych na pokrycie takich kosztów. W końcu 2018 roku liczba mieszkań, których
lokatorzy zalegali z opłatami za mieszkanie wyniosła 291,5 tys.19
Ciekawe obserwacje można poczynić na przykładzie mieszkań komunalnych na obszarze
Górnośląskiego Okręgu Przemysłowego (obszar obejmujący środkowo-wschodnią część
województwa śląskiego oraz cześć zachodnią województwa małopolskiego. Jest to największy
okręg przemysłowy w Polsce). W obszarach zamieszkiwania pośrednio powiązanych
przestrzennie z wydobyciem węgla, zadłużenie w opłatach za mieszkania wielokrotnie
przewyższa średnią krajową. Dla przykładu w powiecie Pszczyńskim czy w Dąbrowie
Górniczej jest ono trzykrotnie wyższe, a w Bytomiu czy Mysłowicach dwukrotnie wyższe.
Tak wysokie zadłużenie przekłada się również na brak środków finansowych po stronie
samorządu do prowadzenia termomodernizacji budynków (która pozwoliłaby obniżyć koszty
ogrzewania, a w konsekwencji zmniejszyć rachunki gospodarstw domowych). Wysoki udział
kosztów eksploatacyjnych w zasobach wielorodzinnych oraz niska ilość mieszkańców
uprawnionych do otrzymywania dodatku mieszkaniowego (5,8% w województwie śląskim20),

18

Urząd Statystyczny w Katowicach, Śląski Ośrodek Badań Regionalnych, Gospodarka mieszkaniowa w
województwie
śląskim
w
latach
2016-2018,
https://katowice.stat.gov.pl/download/gfx/katowice/pl/defaultaktualnosci/842/2/4/1/gospodarka_mieszkaniowa_cal
osc.pdf (dostęp sierpień 2020).
19 Ibidem.
20
Ibidem.
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wskazuje na problem ukrytego ubóstwa energetycznego oraz dużą lukę w termomodernizacji
zasobu wielorodzinnego.
Obserwacje powyższe pozwalają na jeszcze jeden wniosek – dla zmniejszenia skali ubóstwa
energetycznego, ale również dla zapewnienia odejścia od węgla i sprawiedliwej transformacji
w Polsce konieczne jest uwzględnienie i zaadresowanie kwestii ciepłownictwa. W Polsce
sieć ciepłownicza jest w znaczącym stopniu oparta na paliwach stałych – sektor ten emituje
w Polsce 68 milionów ton CO2 rocznie, zużywając 26 milionów ton węgla energetycznego
i korzystając z sieci o długości 21,4 tysiąca kilometrów. 80% systemu ciepłowniczego w Polsce
jest nieefektywne. W szczególności zaś 87% węgla spalanego przez gospodarstwa domowe
w Europie spala się właśnie w Polsce.21 Skala problemu transformacji w ciepłownictwie
nie jest dostrzegana zarówno na poziomie europejskim jak i krajowym.

Struktura zużycia energii w budynkach ogrzewanych indywidualnie i ciepłem systemowym. Źródło: Forum Energii22

Dla porównania skali: w Polsce 26 mln ton węgla energetycznego zużywa rocznie cały sektor
ciepłownictwa (to tylko 5 mln mniej niż energetyka). Gospodarstwa domowe w 2016 roku były
odpowiedzialne za 66,4% emisji z budownictwa, które powoduje 16,8% emisji powstałych
ze spalania paliw (z wyłączeniem zasilanych z sieci ciepłowniczych).23 W liczbach
bezwzględnych:
-

32 mln ton emisji CO2 z budynków indywidualnych,

-

38 mln ton emisji CO2 z sieci ciepłowniczych.

Gospodarstwa domowe zasilane indywidualnie nie są uwzględnione w bilansie emisji CO2
podlegającej m.in. rynkowi rozliczeń emisji dwutlenku węgla (EU ETS).

c. Wymiana źródeł ciepła i termomodernizacja – stan i wyzwania
Ważnymi wyzwaniami stojącymi przed Polską w obszarze ubóstwa energetycznego
oraz mieszkalnictwa
są
aktualnie
(i)
wymiana
źródeł
ciepła
w
domach
jednorodzinnych, budynkach wielolokalowych oraz mieszkaniach posiadających samodzielne
źródła ciepła oraz (ii) termomodernizacja budynków mieszkalnych.
21

Forum
Energii,
Ciepłownictwo
w
Polsce.
Edycja
2019,
https://forumenergii.eu/public/upload/articles/files/Ciep%C5%82ownictwo%20w%20Polsce.%20Edycja%202019.pdf
(dostęp
sierpień 2020).
22
https://www.forum-energii.eu/pl/blog/czyste-cieplo-2030-koszty-i-korzysci (dostęp sierpień 2020).
23
Instytut Ochrony Środowiska – Państwowy Instytut Badawczy, Klimat dla Polski. Polska dla klimatu,
https://cop24.gov.pl/fileadmin/user_upload/files/1._Klimat-dla-Polski-Polska-dla-Klimatu_PL.pdf (dostęp sierpień
2020).
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Jak wynika z badań przeprowadzonych przez Instytut Badań Strukturalnych największą
skuteczność w rozwiązywaniu problemu ubóstwa energetycznego mają działania
termomodernizacyjne. Jest to jednak również rozwiązanie najdroższe.24
Pod względem zaawansowania prac termomodernizacyjnych w skali kraju warto podkreślić,
że jedynie 31% budynków wielorodzinnych nie wymaga przeprowadzania takich prac. Ponad
9% budynków wielorodzinnych wymaga termomodernizacji, która jest planowana
lub rozpoczęta. Natomiast dla 30% budynków termomodernizacja jest wymagana, ale nie jest
nawet planowana.

Źródło: Ministerstwo Rozwoju, Raport Stan Mieszkalnictwa marzec 202025

Wśród najczęściej wykonywanych prac termomodernizacyjnych w latach 2010-2016
odnotowano m.in. (i) ocieplanie ścian zewnętrznych (93%), (ii) ocieplanie dachu / stropu
(51%), (iii) wymianę drzwi zewnętrznych (niemal 46%) czy (iv) wymianę okien i drzwi
balkonowych (36,5%). Modernizacja lub wymiana źródła ciepła była jednym z najrzadszych
rozwiązań i stanowiła jedynie 12,5% wykonanych prac. 26
Termomodernizacja w budynkach wielorodzinnych jest szczególnie trudna ze względu
na strukturę właścicielską takich budynków:
●

Na ogół właściciele mieszkań są również współwłaścicielami ułamkowej części
wspólnej nieruchomości, co utrudnia wszelkie procesy decyzyjne i organizacyjne.

●

Podobne problemy występują w przypadku budynków wielorodzinnych będących
częściowo własnością samorządu (gdy część lokali nadal tworzy zasób mieszkań
komunalnych).

●

Dodatkowo w przypadku przedwojennych kamienic (gdzie mieszka 40% ubogich
energetycznie mieszkańców budynków wielorodzinnych), które objęte są nadzorem
konserwatora zabytków istnieje szereg dodatkowych obostrzeń i wymogów
związanych z remontami (ochrona elewacji czy okien).

24

Instytut Badań Strukturalnych, Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym ze szczególnym
uwzględnieniem
zamieszkujących
w
domach
jednorodzinnych,
https://ibs.org.pl/app/uploads/2018/06/IBS_Research_Report_02_2018_pl.pdf (dostęp sierpień 2020).
25
Ministerstwo Rozwoju, Raport Stan Mieszkalnictwa marzec 2020, https://www.gov.pl/attachment/26de9999ea40-42c0-9396-74d3e2684a14 (dostęp sierpień 2020).
26
Ibidem.
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●

Inny jeszcze problem dotyczy budynków wielorodzinnych w całości należących
do samorządów (gmin), które ze względu na wysokie koszty nie dokonują remontów /
termomodernizacji w odpowiednim zakresie.

Omawiając kwestie termomodernizacji nie sposób pominąć wskazanego wcześniej
zagadnienia transformacji w ciepłownictwie. Również w tym obszarze niezbędne są prace
w obszarze wymiany źródeł ciepła oraz termomodernizacji. Zgodnie z szacunkami łączny
koszt dostosowania 5 mln budynków do bezemisyjnych standardów wyniósłby 558 mld zł
(około 127,3 mld euro) do 2030 roku. W tym m.in. 83 mld zł (około 19 mld euro)
na termomodernizację budynków ogrzewanych z sieci cieplnych oraz 169 mld zł (około
38,5 mld euro) na termomodernizację budynków ogrzewanych indywidualnie.27
W kontekście wymiany źródeł ciepła, zgodnie z szacunkami na Śląsku potrzeba zlikwidować
lub wymienić 470 tys. źródeł na paliwa stałe w domach jednorodzinnych. Cechą
charakterystyczną tego regionu jest także znaczący udział mieszkań z indywidualnymi
źródłami ciepła w budynkach wielomieszkaniowych. Oferta wsparcia wymiany takich źródeł
ciepła jest bardzo ograniczona i wymaga kompleksowego nowego otwarcia.28 29
Wprowadzone w Polsce programy obejmujące wymianę źródeł ciepła i prace
termomodernizacyjne oraz inne instrumenty wsparcia nie adresują także szeregu innych
kwestii. Ponieważ są one zorientowane na kwestie klimatyczne – walkę z zanieczyszczeniem
powietrza i redukcję emisji CO2, często problemy indywidualnych gospodarstw domowych
w obszarze ubóstwa energetycznego mają charakter drugorzędny. W szczególności osoby
w najtrudniejszej sytuacji finansowej są na ogół systemowo wykluczone z programów
wsparcia. Warto podkreślić sytuację osób niemających zdolności kredytowej – około 38,1%
ogółu mieszkańców ma dochody poniżej 1000 zł (około 230 euro) na członka rodziny, zatem
nie spełnia kryteriów dla ubiegania się o kredyt. Ten wskaźnik czytelnie obrazuje skalę
problemu jakim dla polskiego społeczeństwa będzie przejście na bezemisyjne źródła energii.
Wśród wprowadzonych w Polsce programów i instrumentów można wymienić:
●

Program Czyste Powietrze – polski krajowy program mający na celu poprawę jakości
powietrza i zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych. W ramach programu
wymieniane są źródła ciepła i poprawiana jest efektywność energetyczna budynków
mieszkalnych. Program jest adresowany do właścicieli lub współwłaścicieli
jednorodzinnych budynków mieszkalnych lub wydzielonych w budynkach
jednorodzinnych lokali mieszkalnych. Dotacja w programie wynosi do 30.000 zł (prawie
7.000 euro), a dla grupy podwyższonego wsparcia (osób w trudniejszej sytuacji
finansowej) do 37.000 zł (prawie 8.500 euro). 30 Ze względu na konieczność wniesienia
wkładu własnego część gospodarstw domowych o najniższych dochodach jest

27

Polski Instytut Ekonomiczny, Czas na Ciepłownictwo, https://pie.net.pl/wp-content/uploads/2020/02/PIECiep%C5%82ownictwo.pdf (dostęp sierpień 2020).
28
FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.J., Wsparcie Działań Dotyczących Ochrony Powietrza i Ograniczania
Ubóstwa Energetycznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Raport
końcowy
z
badania
ewaluacyjnego,
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf (dostęp sierpień 2020).
29 Koszty transformacji energetycznej zostały przeniesione na dystrybutorów ciepła. Problem ten już 2019 roku
dotknął w Polsce zwłaszcza małe lokalne miejskie ciepłownie uwzględnione w systemie rozliczeń emisji EU ETS.
Koszty obsługi praw do emisji wzrosły czterokrotnie, blokując procesy inwestycyjne w transformacji źródeł ciepła
i sieci przesyłowych oraz uzależniając je od pozyskania środków z funduszy centralnych i unijnych.
30
http://czystepowietrze.gov.pl/wez-dofinansowanie/ (dostęp sierpień 2020).
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systemowo wyłączona ze wsparcia w ramach programu. Wprowadzona kategoria
podwyższonego wsparcia nadal nie obejmuje wszystkich potencjalnych odbiorców
programu.
W ciągu pierwszego roku działania programu Czyste Powietrze na Śląsku
zaplanowano wymianę 6.500 kotłów, tj. 1,3% zdiagnozowanych potrzeb.31
●

Program Stop Smog – rządowy program pilotażowy mający wypełnić lukę
w dostępności programów wsparcia dla osób ubogich, które nie spełniają kryteriów.
Skala programu jest niewielka, gdyż obejmuje on tylko najbardziej zanieczyszczone
miasta w Polsce (według szacunków 2,8% jednorodzinnych gospodarstw domowych,
które są ubogie energetycznie).32

●

Lokalne programy osłonowe – fakultatywne rozwiązanie na poziomie samorządu,
którego istotą jest przyznawanie zasiłku na pokrycie zwiększonych kosztów
ogrzewania po wymianie źródła energii. Przykładem samorządu, który wdrożył taki
program ze wsparciem środków UE jest Kraków (województwo małopolskie).
Na Śląsku w żadnej gminie nie został wdrożony lokalny program osłonowy, a władze
samorządowe często omyłkowo utożsamiają to rozwiązanie z dodatkiem
mieszkaniowym lub dodatkiem energetycznym.33

Inne rozwiązania dostępne w polskim systemie również nie stanowią narzędzi pozwalających
zredukować ubóstwo energetyczne. Są to narzędzia dedykowane dla osób ubogich, takie jak:
(i) zasiłek celowy przyznawany osobom o niskich dochodach na konkretny cel, w tym na opał,34
(ii) dodatek mieszkaniowy, tj. świadczenie przyznawane na pokrycie kosztów związanych
z mieszkaniem, w tym na koszty opału, (iii) dodatek energetyczny stanowiący dodatkowe
wsparcie finansowe przyznawane z dodatkiem mieszkaniowym jako rekompensata kosztów
energii elektrycznej.
Wartość dodatku mieszkaniowego i energetycznego jest zbyt niska, aby mogły one stanowić
realne wsparcie. Dodatek energetyczny w zależności od ilości osób w gospodarstwie
domowym wynosi miesięcznie od 11,37 zł (2,6 euro) do 18,96 zł (4,3 euro). Ponadto,
jak wynika z badań Instytutu Badań Strukturalnych, świadczenia te nie trafiają do grupy
ubóstwa energetycznego. Spośród osób otrzymujących sam dodatek mieszkaniowy
(bez dodatku energetycznego) jedynie 1,3% stanowią osoby ubogie energetycznie, a w grupie
otrzymującej dodatek mieszkaniowy i energetyczny jest to zaledwie 6,9%.35 Podkreślenia
wymaga, że przyjęte kryterium metrażowe wyłącza ze wsparcia dodatkami większość
31

FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.J., Wsparcie Działań Dotyczących Ochrony Powietrza i Ograniczania
Ubóstwa Energetycznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Raport
końcowy
z
badania
ewaluacyjnego,
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf (dostęp sierpień 2020).
32
Ibidem.
33
Ibidem.
34
Zasiłki celowe są przyznawane osobom o bardzo niskich dochodach, ale w praktyce występują sytuacje, gdy
gospodarstwa ubogie energetycznie przekraczają próg dochodowy i nie mogą otrzymać tego zasiłku.
Por. FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.J., Wsparcie Działań Dotyczących Ochrony Powietrza i Ograniczania
Ubóstwa Energetycznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Raport
końcowy
z
badania
ewaluacyjnego,
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf (dostęp sierpień 2020).
35
Instytut Badań Strukturalnych, Dom zimny, dom ciemny – czyli ubóstwo energetyczne w Polsce,
https://ibs.org.pl/app/uploads/2015/12/IBS_Working_Paper_16-2015.pdf (dostęp sierpień 2020).
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gospodarstw domowych mieszkających w domach jednorodzinnych (które w większym stopniu
są dotknięte ubóstwem energetycznym).36

d. Podsumowanie
Jak widać z powyższych danych stan mieszkalnictwa oraz stopień ubóstwa energetycznego
w Polsce wymagają podjęcia działań ukierunkowanych na rozwiązywanie tych problemów.
Obecnie wprowadzone programy i instrumenty nie spełniają tej funkcji w koniecznym zakresie
powodując, że wiele gospodarstw domowych nie może wyjść ze strefy ubóstwa
energetycznego. W szczególności gospodarstwa o najniższych dochodach są na ogół
systemowo wyłączone ze wsparcia. Dla przykładu, krajowy program wsparcia likwidacji
emisyjnych (w zakresie pyłów) źródeł ciepła Czyste Powietrze, wymaga nawet od
mieszkańców z grupy podwyższonego wsparcia 40% wkładu własnego, co wyklucza
najuboższych mieszkańców. Odpowiedzialność za bezpośrednie wsparcie grupy ubóstwa
energetycznego została scedowana na władze lokalne, którym często brakuje środków
finansowych,
prawnych
lub technicznych
do
przeprowadzania
kompleksowej
termomodernizacji publicznych i prywatnych budynków mieszkalnych. Największym jednak
zagrożeniem związanym z tym rozkładem odpowiedzialności jest brak możliwości tworzenia
kompleksowych rozwiązań odpowiadających na problemy z różnych obszarów
(ubóstwa energetycznego, mieszkalnictwa, zatrudnienia i klimatycznym) na szeroką
skalę.
Śląsk na tle Polski statystycznie wydaje się mieć mniejszą skalę ubóstwa energetycznego.
Należy jednak podkreślić prawdopodobieństwo występowania ukrytego ubóstwa
energetycznego (ze względu na zadłużenie w opłatach za mieszkania obejmujące również
koszty ciepła) oraz ryzyko zwiększania się problemu wraz z ograniczaniem liczby miejsc
pracy w sektorze wydobycia i zmniejszeniem się wynagrodzeń. Również na Śląsku
brakuje działań władz lokalnych, które adekwatnie adresowałyby wsparcie dla osób ubogich
energetycznie, w tym dostrzegając ukryte ubóstwo energetyczne oraz wprowadzając
z wyprzedzeniem rozwiązania zapobiegające popadaniu gospodarstw domowych w takie
ubóstwo.

3. Jak zapewnić sprawiedliwą transformację – potrzeba uwzględnienia kwestii
mieszkaniowych i ubóstwa energetycznego
Jak wynika z powyższego obrazu sytuacji w Polsce zidentyfikowane obszary wymagają
szeregu działań. Jednakże specyfiką obecnej polityki sprawiedliwej transformacji jest:
●

zawężenie problemu do ochrony pracowników
i wykorzystaniem węgla w energetyce,

związanych

z

wydobyciem

●

ograniczenie terytorialne (co wyklucza wsparcie dla sektorów gospodarczych
zlokalizowanych poza gminami w których znajdują się kopalnie, ale będących
bezpośrednio powiązanymi z wykorzystaniem węgla w hutnictwie, produkcji kotłów
przemysłowych, indywidualnych, przemysłu chemicznego czy rolnictwa),

36

Por. FUNDEKO Korbel, Krok-Baściuk Sp.J., Wsparcie Działań Dotyczących Ochrony Powietrza i Ograniczania
Ubóstwa Energetycznego w Ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, Raport
końcowy
z
badania
ewaluacyjnego,
https://www.ewaluacja.gov.pl/media/83730/Wsparcie_UbostwoEnergSlaskie.pdf (dostęp sierpień 2020).
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●

marginalizowanie problemu mieszkańców innych regionów, którzy również są zależni
od węgla, jako surowca zapewniającego najtańsze źródło ciepła i komfortu
mieszkaniowego,

●

brak dostrzeżenia perspektywy indywidualnych użytkowników paliw emisyjnych,

●

pomijanie sektora ciepłowniczego zarówno w kontekście lokalnych rozproszonych
na terenie całego kraju sieci ciepłowniczych, jak i indywidualnych źródeł ciepła.

Powyższe może skutkować pominięciem problematyki ubóstwa energetycznego w Krajowym
Planie Ramowym w regionach górniczych oraz dalszym wykorzystywaniem importowanego
węgla, nawet w przypadku ograniczenia jego krajowej produkcji w obszarach objętych
wsparciem.

a. Rekomendacje dla Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie został zaprojektowany w celu zmniejszenia emisji
mieszkańców (użytkowników końcowych) węgla na potrzeby zapewnienia ciepła. Osią wokół
której Fundusz został zogniskowany jest przede wszystkim transformacja gospodarcza,
skupiona na zapewnieniu nowych miejsc pracy dla mieszkańców zatrudnionych w sektorach
wydobycia i energetyki węglowej.
Jednakże, jak wynika z przedstawionej powyżej analizy sytuacji, w obszarze ubóstwa
energetycznego i mieszkaniowym wsparcie jest niezbędne. Bez zapewnienia mechanizmów
wsparcia w tych obszarach transformacja nie będzie sprawiedliwa. Odejście od węgla
spowoduje wyższe koszty ogrzewania mieszkań, utrata pracy w dobrze płatnym sektorze
wydobywczym będzie wiązała się z mniejszymi dochodami, a w konsekwencji ubóstwo
energetyczne będzie się pogłębiać. Wobec tego i ze względu na postępującą degradację
zasobów mieszkaniowych konieczne jest uwzględnienie tych aspektów w ramach Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji.
Poniżej najważniejsze rekomendacje i postulaty w tym zakresie:
1. Rozszerzenie zakresu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji i objęcie
bezpośrednim wsparciem w ramach tego Funduszu obszaru mieszkalnictwa
i ubóstwa energetycznego – wprowadzenie rozwiązań pozwalających wykorzystać
finansowanie z Funduszu na prowadzenie termomodernizacji oraz wymianę źródeł
ciepła przy uwzględnieniu potrzeb osób najuboższych. Problem odejścia od węgla na
Śląsku będzie miał implikacje dla ogółu społeczeństwa. Podobnie jak problem smogu,
jest powiązany z historyczną dostępnością węgla jako miejscowego paliwa opałowego,
które przez dekady było dostępne na preferencyjnych warunkach dla mieszkańców
Śląska (dla rodzin związanych z wydobyciem – za darmo). Obecnie problem ten
dotyczy wszystkich mieszkańców zamieszkałych na osiedlach zaopatrywanych
w lokalne lub miejskie ciepłownie, nadal ze znaczącym udziałem węgla, oraz
rozproszonych mieszkańców domów jednorodzinnych budowanych od lat 70-tych,
gdzie brak dostępu do sieci gazowych i ciepłowniczych.
Mechanizmy powinny dopuszczać uzyskanie wsparcia przez osoby niezdolne
do uiszczenia jakiegokolwiek wkładu własnego. Należy również wprowadzić
obowiązek analizy i alokacji środków adekwatnych do skali potrzeb w krajowych
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i lokalnych programach powszechnego wsparcia finansowanych z Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji.
Projektowany zakres wsparcia w ramach Funduszu (art. 4 projektu rozporządzenia
ustanawiającego Fundusz na rzecz Sprawiedliwej Transformacji) jest niewystarczający
i wymaga uzupełnienia o działania z obszaru prac termomodernizacyjnych
w budynkach jednorodzinnych i wielorodzinnych w szczególności zamieszkiwanych
przez osoby ubogie energetycznie.
2. Wykorzystanie zaprojektowanego już zakresu Funduszu Sprawiedliwej Transformacji
do wprowadzenia kompleksowych rozwiązań uwzględniających potrzeby
termomodernizacyjne.
Jak wynika z badań Instytutu Badań Strukturalnych przy założeniu ambitnego planu
termomodernizacji budynków mieszkalnych co roku może powstawać około 100.000
dodatkowych miejsc pracy, głównie dla osób o niskich kwalifikacjach.37 Natomiast
w innym opracowaniu (dotyczącym sprawiedliwej transformacji węglowej na Śląsku)
Instytut Badań Strukturalnych uznał, że budownictwo jest czwartym najbardziej
atrakcyjnym sektorem jako miejsce pracy niezwiązane z górnictwem węgla
kamiennego.38
Zatem rozwiązaniem korzystnym i pożądanym byłoby wykorzystanie potencjału
Funduszu Sprawiedliwej Transformacji na potrzeby przekwalifikowania
i zaangażowania pracowników sektora wydobywczego w termomodernizację
budynków mieszkalnych na szeroką skalę. Wdrożenie tego rozwiązania wymaga
jednak zagwarantowania funduszy na wprowadzenie powszechnych programów
termomodernizacji, aby rzeczywiście tworzyć miejsca pracy w tym sektorze.
3. W uzupełnieniu postulatu 2 proponuje się wprowadzenie kompleksowych rozwiązań
obejmujących przekwalifikowanie pracowników na potrzeby wsparcia innych sektorów.
Warto zainwestować w budowanie specjalizacji w obszarze (i) docieplenia budynków prostych dostępnych prac budowlanych (jako uzupełnienie lub ograniczona
alternatywa dla postulatu 2 powyżej), (ii) wykorzystania bezemisyjnych materiałów
lokalnych w termomodernizacji jako elementu kształtowania nowych miejsc pracy
w sektorze produkcji, jako nowej perspektywy dla obszarów wiejskich, (iii) wsparcia
uprawy surowców na bioprodukty i biomasę traktowaną jako odpad, a nie jako
podstawowy surowiec produkcji; ograniczenie możliwości wykorzystania drewna
użytkowego jako surowca energetycznego.
4. Sprawiedliwa transformacja powinna również wspierać konsumentów, którzy są pod
społeczną, środowiskową i ekonomiczną presją przejścia na paliwa bezemisyjne (także
w zakresie CO2). Programy na wszystkich szczeblach (unijnym, krajowym
i samorządowym) powinny uwzględniać sytuację odbiorców węgla kamiennego.
Dla polskich gospodarstw domowych jest to nadal najtańsze i dostępne źródło energii,
Instytut Badań Strukturalnych, Wpływ termomodernizacji budynków mieszkalnych na rynek pracy
w Polsce, https://ibs.org.pl/app/uploads/2018/04/IBS_Working_Paper_02_2018_pl.pdf (dostęp
sierpień 2020).
38
Instytut Badań Strukturalnych, Sprawiedliwa transformacja węglowa w regionie Śląskim – implikacje
dla rynku pracy, https://ibs.org.pl/app/uploads/2019/05/IBS_Research_Report_02_2019.pdf (dostęp
sierpień 2020).
37
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którego wymiana i dostosowanie budynku do bezemisyjnych form ogrzewania nie
będzie możliwa bez solidarnego wsparcia społecznego.
5. Uwzględnienie w ramach Funduszu Sprawiedliwej Transformacji sektora
ciepłowniczego, który w Polsce jest znaczącym odbiorcą węgla kamiennego
oraz znaczącym producentem zanieczyszczenia. Koszty transformacji energetycznej
w postaci opłat za emisję CO2, już doprowadzają do strat lokalne spółki ciepłownicze,
które będą musiały ponieść ciężar modernizacji źródeł ciepłą oraz podjąć wyzwanie
ograniczania zapotrzebowania na ciepło odbiorców.
6. Fundusz Sprawiedliwej Transformacji nie powinien być ograniczony jedynie
do wybranych regionów lub powinien co najmniej dopuszczać możliwość działania
poza tymi regionami, w sektorach powiązanych pośrednio z węglem. Odejście
od węgla w Polsce będzie miało szereg istotnych implikacji dla rynku energetycznego
i ciepłowniczego. Skutki tych zmian będą odczuwalne dla większości obywateli bez
względu na zamieszkiwany przez nich region. Ponadto, w zakresie ubóstwa
energetycznego oraz potrzeb w obszarze termomodernizacji wyselekcjonowane
w Polsce do wsparcia regiony nie są w trudniejszej sytuacji niż reszta kraju.

b. Wykorzystanie pozostałych filarów Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji
Mając na uwadze, że Fundusz Sprawiedliwej Transformacji stanowi tylko jeden z filarów
Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji postulujemy również wprowadzenie zmian
w pozostałych filarach. Ich celem, analogicznie, powinno być uwzględnienie kwestii
mieszkaniowych i ubóstwa energetycznego w ramach wsparcia. Rekomendujemy:
1. zniesienie limitów dla instrumentów pożyczkowych EBI w obszarze inwestycji
w efektywność energetyczną dla budownictwa mieszkaniowego. W szczególności,
(i) dystrybutorzy energii powinni zostać zaangażowani w przygotowanie oferty dla
mieszkańców wsparcia finansowego termomodernizacji i wymiany źródeł energii,
a (ii) raty kredytów termomodernizacyjnych (dla kompleksowych modernizacji
obejmujących przejście na źródła bezemisyjne) dla mieszkańców o niskich dochodach
powinny być umorzone;
2. zapewnienie dostępności środków na modernizację dla mieszkańców ubogich,
których dochody, sytuacja majątkowa i
zdolność kredytowa nie pozwalają
na podejmowanie długoterminowych zobowiązań, nawet w przypadku ograniczenia
kosztów użytkowania;
3. wsparcie dla programów budowy mieszkań społecznych na obszarach wiejskich
i małych miast, uwzględniających specyfikę ubóstwa energetycznego. Modernizacja
zamieszkanych domów do standardów niskoemisyjnych w wielu przypadkach jest
niemożliwa. Problem braku środków na modernizację dotyczy na przykład rosnącej
grupy emerytów i rencistów o najniższych dochodach;
4. kompleksowe powiązanie Mechanizmu Sprawiedliwej Transformacji z programem
„Renovation Wave” m.in. dla dostosowania Krajowych Planów Modernizacyjnych,
uwzględniających problematykę ubóstwa energetycznego i zależność mieszkańców
państw członkowskich od węgla jako podstawowego źródła energii.
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4. Sprawiedliwa transformacja – wnioski
Podsumowując należy stwierdzić, że w obecnym kształcie Fundusz Sprawiedliwej
Transformacji nie odpowiada w sposób kompleksowy na zdiagnozowane problemy
i wyzwania łączące się z odejściem od węgla kamiennego. Przede wszystkim pominięto
kwestie ubóstwa energetycznego i mieszkalnictwa, w szczególności w kontekście
termomodernizacji.39 Ponadto nie uwzględniono implikacji przejścia na nieemisyjne źródła dla
sektora ciepłowniczego, co szczególnie w Polsce będzie mieć znaczący wpływ na odbiorców
końcowych. Środki konieczne do zastąpienia paliw kopalnych w obszarze ciepłownictwa
z uwzględnieniem wskazanych producentów (ciepłowni lokalnych) i odbiorców (mieszkańców)
do roku 2050 są poza zakresem możliwości finansowania w ramach obecnych rozwiązań
dla indywidualnych budżetów gospodarstw domowych, firm, samorządów, oraz
środków krajowych z budżetu państw członkowskich. Niezbędna jest interwencja
na poziomie unijnym.
Transformacja może być sprawiedliwa, ale dla osiągnięcia tego celu niezbędne jest
zaadresowanie potrzeb nie tylko w obszarze zatrudnienia, ale także zamieszkania i możliwości
ogrzania mieszkań. Sprawiedliwość transformacji powinna przejawiać się w
umożliwieniu wszystkim mieszkańcom przejścia od dostępnych, tanich emisyjnych
paliw kopalnych na bezemisyjne źródła energii bez obciążania ich kosztami
finansowymi tych działań. Postuluje się zatem szersze uregulowanie zakresu Funduszu
Sprawiedliwej Transformacji (ujęcie kwestii ubóstwa energetycznego i mieszkaniowych) oraz
podjęcie kompleksowych działań pozwalających na wykorzystanie Funduszu do pobudzenia
działań w obszarze termomodernizacji budynków mieszkalnych.

Kwestię ubóstwa energetycznego w Unii Europejskiej zaadresowano w ciekawy sposób m.in. w (i) raporcie
H. Thomson i S. Bouzarovski „Addressing Energy Poverty in the European Union: State of Play and Action”
https://www.energypoverty.eu/sites/default/files/downloads/publications/18-08/paneureport2018_final_v3.pdf
(dostęp sierpnień 2020) i (ii) raporcie „Vulnerable Consumer Working Group. Working Paper on Energy Poverty”
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/Working%20Paper%20on%20Energy%20Poverty.pdf
(dostęp sierpnień 2020).
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