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Kraków, 21.07.2022

Apel
do Premiera Mateusza Morawieckiego oraz Parlamentarzystów w sprawie dopłat do węgla

Szanowny Panie Premierze,
Szanowni Państwo Posłowie i Senatorowie,
Zaproponowane przez rząd dopłaty do węgla to rozwiązanie wysoce niesprawiedliwe i dzielące polskie
społeczeństwo. Wsparcie do kosztów ogrzewania otrzymają jedynie gospodarstwa domowe używające
węgla, w tym właściciele najbardziej zanieczyszczających powietrze “kopciuchów”. Większość gospodarstw
domowych, a więc te, które ogrzewają się gazem, energią elektryczną, pelletem drzewnym czy korzystają z
miejskiej sieci ciepłowniczej, nie otrzyma żadnego wsparcia. Propozycja rządu jest również krzywdząca dla
tych, którzy w ostatnich latach zdecydowali się zainwestować w źródła ciepła nie przyczyniające się do
problemu smogu, a teraz są za to karani poprzez pominięcie w systemie wsparcia. Większość polskich
gospodarstw domowych, według danych GUS przynajmniej dwie trzecie, pozostanie bez rządowego
wsparcia tej zimy.
Apelujemy do Państwa o przyjęcie rozwiązań uwzględniających potrzeby całego społeczeństwa, a nie jedynie
wybranej grupy obywateli ogrzewającej domy węglem. Apelujemy o zapewnienie ochrony także tym, którzy
korzystają z ciepła systemowego, gazu ziemnego, energii elektrycznej, pelletu czy oleju opałowego. Dodatki
osłonowe można zmienić tak, żeby pomoc trafiła do najbardziej potrzebujących gospodarstw domowych,
niezależnie od wykorzystywanego paliwa. Będzie to rozwiązanie dużo skuteczniejsze, sprawiedliwsze oraz
tańsze dla podatników.
Jednocześnie apelujemy do Państwa o niezwłocznie podjęcie działań uwalniających potencjał efektywności
energetycznej polskich budynków, które są słabo ocieplone i w fatalnym stanie energetycznym. Aby jednak
zachęcić Polaków do ocieplenia własnych domów należy im przedstawić realną i wiarygodną ofertę pomocy,
jakiej nie zapewniają obecnie rządowe programy Czyste Powietrze Plus czy Fundusz Termomodernizacji i
Remontów. Gdyby kilka lat temu podjęto wysiłki poprawiające efektywność energetyczną, dziś polskie
gospodarstwa domowe nie zużywałyby 9-11 milionów ton węgla rocznie, lecz 5 ton lub mniej i byłyby
znacznie bardziej odporne na dzisiejszy kryzys energetyczny.
Efektywność energetyczna to jedyna skuteczna tarcza przed rosnącymi cenami energii. Zdajemy sobie
sprawę, że tego potencjału nie uwolnimy przed tym sezonem grzewczym, ale trzeba uruchomić pomoc już
teraz, żeby kolejne sezony grzewcze nie były dla polskich gospodarstw domowych tak potężnym
problemem.
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