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Apel do Premiera Rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego o podjęcie 
natychmiastowych działań naprawczych programu Czyste Powietrze. 

 

 

Szanowny Panie Premierze 

W styczniu br. wysyłaliśmy do Pana Premiera apel o pilną reformę programu Czyste Powietrze 
wskazując na duże ryzyko jego niepowodzenia ze względu na biurokratyczne procedury, 
przewlekły proces rozpatrywania wniosków oraz brak odpowiednich kanałów dystrybucji pomocy 
dla obywateli. Niestety, od stycznia tego roku nic się w tej materii nie zmieniło. 

Kryzys, który obecnie obserwujemy jest wywołany brakiem decyzji i działań po stronie polskiego 
rządu. Z dużym niepokojem odczytujemy list Dyrektora Generalnego do spraw polityki regionalnej 
i miejskiej w Komisji Europejskiej, Marca Lemaître, w którym pisze o braku postępów w reformie 
Czystego Powietrza i nieodpowiedniej koordynacji po stronie polskiej. Niechęć do wdrożenia 
reform wypracowanych w trakcie programu Catching Up Regions, budzi nasze poważne obawy, 
gdyż może skutkować zablokowaniem dostępu do środków unijnych na realizację tego programu. 
Mając na uwadze ogromną skalę inwestycji (modernizacja 4 milionów domów w ciągu 10 lat), bez 
wsparcia ze strony funduszy UE osiągnięcie zakładanych celów nie będzie możliwe. 

Polski Alarm Smogowy od początku swojej działalności zabiegał o program wsparcia wymiany 
kotłów i docieplenia domów. Jesteśmy przekonani, że ulga podatkowa połączona ze sprawnie 
działającym programem umożliwi w najbliższych latach likwidację niskiej emisji pochodzącej z 
ogrzewania domów (czyli głównego źródła zanieczyszczenia powietrza w Polsce). Ponadto, 
realizacja tego programu, według naszych szacunków, może jednocześnie ograniczyć emisję CO2 o 
15 – 25 milionów ton rocznie stanowiąc istotny wkład w realizację celów polityki klimatycznej (to 
nawet 75% emisji CO2generowanych przez wszystkie samochody osobowe poruszające się po 
polskich drogach). 

Po dziewięciu miesiącach funkcjonowania programu Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska 
zdołał podpisać zaledwie 20 tysięcy umów, z czego aż 30% stanowi finansowanie 
nowobudowanych domów jednorodzinnych, w których dopuszczono wsparcie publiczne dla 
montowania nowych źródeł zanieczyszczenia powietrza tj. kotłów węglowych.  W naszej opinii 
nowe budynki nie powinny otrzymywać bezpośrednich dopłat, lecz być wspierane innymi 
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mechanizmami tj. ulga podatkowa czy preferencyjne pożyczki, i to jedynie w sytuacji gdy są to 
zeroemisyjne domy. 
Już obecnie wiadomo, iż reforma programu nie nastąpi przed kolejnym sezonem grzewczym jak 
zakładała Komisja Europejska. Każdy miesiąc opóźnienia w tej reformie oddala nas od celu jakim 
jest czyste powietrze. 

Wierzymy, iż program Czyste Powietrze i rekomendowany przez ekspertów Komisji Europejskiej 
Fundusz Antysmogowy i Efektywności Energetycznej mogą stać się największym w Europie 
programem skierowanym na modernizację budynków. Aby tak się stało konieczna jest jednak dużo 
większa determinacja po stronie polskiej. 

Dlatego też po raz kolejny apelujemy do Pana Premiera o pilną reformę programu. Wyrażamy 
również naszą gotowość do spotkania z przedstawicielami pańskiego rządu, aby zaprezentować 
nasze uwagi oraz spostrzeżenia związane z dotychczasowym funkcjonowaniem programu. 

Z wyrazami szacunku, 

Andrzej Guła 

Polski Alarm Smogowy 

 

 
 
 

                                                                                                         

 


