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Apel do Premiera Mateusza Morawieckiego o pilne działania rządu na rzecz efektywności 

energetycznej 

 

Szanowny Panie Premierze, 

 

W ostatnich miesiącach obserwujemy gwałtowne wzrosty cen energii. Coraz droższy jest nie tylko 

gaz i energia elektryczna, ale również węgiel i biomasa, których ceny wzrosły w porównywalnym 

stopniu do gazu ziemnego (około 60% rok do roku)1. Sytuacja ta negatywnie odbija się na 

portfelach gospodarstw domowych, a w dłuższej perspektywie może spowodować spowolnienie 

działań dla czystego powietrza.   

 

Jedyną sensowną odpowiedzią, żeby zapewnić polskim gospodarstwom dostęp do taniej, 

przystępnej energii jest wsparcie efektywności energetycznej oraz promocja energetyki 

prosumenckiej, dzięki której polskie gospodarstwa domowe mogą wytwarzać własną energię 

elektryczną. Niestety efektywność energetyczna w politykach państwa jest marginalizowana, a 

wytwarzanie energii elektrycznej w instalacjach fotowoltaicznych jest wyhamowane przez rząd na 

skutek rozwiązań likwidujących (od kwietnia tego roku) korzystny dla prosumentów system 

rozliczeń. Na skutek tych zmian gospodarstwa domowe o niższych dochodach nie będą mogły 

skorzystać z  atrakcyjnego systemu produkcji własnej, taniej energii. 

 

Polskie budynki są w złym stanie energetycznym, wyprodukowana energia ucieka przez 

nieszczelne ściany, dachy czy okna. Jak pokazują badania Polskiego Alarmu Smogowego, ponad 

30% budynków jednorodzinnych w Polsce nie posiada żadnego ocieplenia ścian zewnętrznych, a 

kolejne 40% ma niski bądź bardzo niski stan ocieplenia przegród2. W politykach państwa wciąż nie 

dostrzeżono szansy jaką daje poprawa efektywności energetycznej. Dobrze docieplone budynki 

zapewniają lepszy komfort cieplny i mniejsze rachunki. Takie domy mogą zużywać nawet trzy razy 

mniej paliwa niż ich nieocieplone odpowiedniki.  

 

Apelujemy do Pana Premiera o: 

➢ wyznaczenie czytelnego kierunku działań na rzecz efektywności energetycznej dla wszystkich 

resortów odpowiadających za budynki, m.in. Ministerstwa Rozwoju i Technologii, Ministerstwa 

Klimatu i Środowiska ale również Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej, które powinno 

bardziej dynamicznie zaangażować się w problematykę ubóstwa energetycznego; 

➢ przygotowanie programu zwiększającego efektywność energetyczną w budynkach 

wielorodzinnych (poprzez dokapitalizowanie i usprawnienie działania Funduszu 

Termomodernizacji i Remontów); 

➢ wzmocnienie inwestycji na rzecz efektywności energetycznej w budynkach jednorodzinnych; 

➢ wypracowanie mechanizmów przywracających korzystne rozliczenia dla prosumentów.  

 
1 Zmiana cen paliw stałych w składach opału w latach 2021-2022, CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej, 

styczeń 2022 
2 Domy jednorodzinne w Polsce: źródła grzewcze, stan energetyczny, priorytety inwestycyjne, Polski Alarm Smogowy, 

2021 
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Prawdziwą niezależność energetyczną Polska może uzyskać stawiając na zwiększenie efektywności 

energetycznej polskich domów i polskiej gospodarki. Efektywność energetyczna jest 

najskuteczniejszą tarczą, która może ochronić gospodarstwa domowe przed kryzysami podobnymi 

do tych, który teraz obserwujemy.  

 

Z poważaniem, 

w imieniu Polskiego Alarmu Smogowego 

Andrzej Guła                                                                                       


