
Społeczna ustawa 
o dodatku energetycznym

Warszawa, 28 lipca 2022 r



Rządowa ustawa o dodatku węglowym
→ niesprawiedliwa
→ wykluczająca
→ wspierająca najbardziej 
   zanieczyszczające źródła ciepła

tylko dla 
używających 
węgiel3000 zł



→ osłona dla najuboższych – dodatek 
energetyczny – najbliższy sezon grzewczy

Dwa filary ustawy społecznej

→  uwolnienie potencjału efektywności            
energetycznej budynków – inwestycja 
długofalowa



Dwie trzecie
czyli 10 milionów

gospodarstw domowych nie skorzysta 
z dodatku węglowego 3000 zł 
(to ogrzewający domy m.in. ciepłem 
sieciowym, gazem ziemnym, drewnem,
pelletem drzewnym)  
i będzie wykluczonych ze wsparcia 
w rządowym projekcie



2,6 mln
gospodarstw 
indywidualne ogrzewanie gazowe

Większość gospodarstw domowych nie korzysta z węgla do ogrzewania.
Jak ogrzewają się gospodarstwa domowe?

2 mln gospodarstw 
indywidualne 
ogrzewanie na drewno

0,4 mln gospodarstw
inne indywidualne źródła

20,50%

46,80%

17,10%

12,7%

2,8% 3,1 mln 
gospodarstw
indywidualne ogrzewanie węglowe

7,2 mln 
gospodarstw
sieć ciepłownicza
+kotłownie lokalne
/budynkowe

Źródło: opracowanie własne na podstawie 
wstępnych wyników spisu powszechnego, GUS, 2021 



gospodarstw domowych 
z wysokimi dochodami
skorzysta z proponowanego 
przez rząd dodatku 
węglowego 

gospodarstw domowych 
z niskimi dochodami
nie otrzyma wsparcia 
od rządu

1 milion 1,5 miliona



{Propozycja rządu 
ciepło 
z sieci

drewno

gaz5%
9%

34%
dyskryminuje blisko 
połowę gospodarstw 
z niskimi dochodami

węgiel52%

Struktura źródeł grzewczych w gospodarstwach o najniższych dochodach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych, zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych (GUS, 2019)
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W propozycji społecznej 
(dodatek energetyczny) 
wsparcie otrzymają 
wszystkie gospodarstwa 
domowe z niskimi 
dochodami bez względu 
na sposób w jaki ogrzewają 
swój dom lub mieszkanie.

{Propozycja społeczna
ciepło 
z sieci

drewno

gaz5%
9%

34%
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węgiel52%

Struktura źródeł grzewczych w gospodarstwach o najniższych dochodach

Źródło: Opracowanie własne na podstawie Badania budżetów gospodarstw domowych, zużycie paliw i energii w gospodarstwach domowych (GUS, 2019)



Przykład 1
4-os. rodzina, z dochodem 6000 zł/
miesiąc, która wymieniła stary kocioł
węglowy na kocioł na pellet drzewny
(pellet drzewny zdrożał tak samo jak
węgiel*) nie otrzyma dodatku 
węglowego (zostaje ukarana za pro-
ekologiczną postawę). W propozycji 
społecznej otrzyma 3000 zł.

*Źródło: Badania wykonane na zlecenie Polskiego Alarmu Smogowego przez CEM Instytut Badań Rynku i Opinii
Publicznej w kwietniu br. Między styczniem 2021 a kwietniem 2022 cena węgla typu orzech wzrosła z 881 zł/tonę
do 1771 zł/tonę, natomiast cena pelletu drzewnego wzrosła z 918 zł/tonę do 1736 zł/tonę.



Przykład 2
Emeryt mieszkający w mieszkaniu 
(55 m2) w bloku. Emerytura 1250 zł/
miesiąc. Koszt miesięczny ogrzewania 
(bez podgrzania ciepłej wody, bez 
energii elektrycznej) 320 zł/miesiąc*. 
Wykluczony z rządowego wsparcia. 
W propozycji społecznej otrzyma 
1000 zł.

*Koszt ogrzewania mieszkania 55m2 w Ząbkowicach Śląskich po wnioskowanym do URE wzroście taryfy za ciepło 
systemowe na najbliższy sezon grzewczy 



Społeczna ustawa 
o dodatku energetycznym
sprawiedliwsza, niewykluczająca, 
inwestująca w przyszłość



Dodatek energetyczny – dla kogo? 

Nie ogranicza się tylko do użytkowników węgla (obejmuje 
ciepło systemowe, ogrzewanie gazowe, ogrzewanie pelletem 
drzewnym i in.)

Przyznawany jest najbardziej potrzebującym wg kryterium
dochodowego z ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku
 osłonowym (a nie wszystkim w jednej grupie, tj. użytkownicy 
węgla, niezależnie od dochodu)

1.

2.



Dodatek energetyczny – w jakiej wysokości?

dla gospodarstwa 
w budynku jednorodzinnym

dla gospodarstwa 
w budynku wielorodzinnym

3000 zł

1000 zł
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Propozycja społecznaPropozycja rządu 
Połowa ludzi o niskich 
dochodach wykluczona 
z rządowego dodatku.

100% gospodarstw o niskich 
dochodach objętych propozycją
społeczną.
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52%

100%

53% 50%

29%

niskie dochody

średnie dochody

wysokie dochody

dodatek węglowy – propozycja rządowa dodatek energetyczny – propozycja społeczna

opracowanie własne na podstawie Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Zużycie Paliw i Energii w Gospodarstwach Domowych (GUS, 2019).
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Propozycja społecznaPropozycja rządu 
Dodatek węglowy 
wyklucza ponad połowę
emerytów i rencistów

Większy odsetek emerytów
i rencistów, którzy skorzysta 
z propozycji społecznej
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79%

46%

dodatek węglowy – propozycja rządowa dodatek energetyczny – propozycja społeczna

opracowanie własne na podstawie Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Zużycie Paliw i Energii w Gospodarstwach Domowych (GUS, 2019).

wykres przedstawia 
odsetek gospodarstw 
domowych, które jako 
główne źródło 
utrzymania deklarują 
wyłącznie emeryturę 
lub rentę



Propozycja rządu 
Obejmuje 50% ubogich 
energetycznie gospodarstw 
domowych

Propozycja społeczna
Obejmuje 100% ubogich 
energetycznie gospodarstw 
domowych
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100%

50%

dodatek węglowy – propozycja rządowa dodatek energetyczny – propozycja społeczna



Propozycja społecznaPropozycja rządu 
Dodatek węglowy jest
droższy od propozycji 
społecznej

Jest tańsza od rządowej 
o dwa miliardy złotych

9,5 mld

11,5 mld

dodatek węglowy – propozycja rządowa dodatek energetyczny – propozycja społeczna

opracowanie własne na podstawie Badania Budżetów Gospodarstw Domowych, Zużycie Paliw i Energii w Gospodarstwach Domowych (GUS, 2019).
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Drugi filar 
społecznej ustawy - 
efektywność energetyczna



Potencjał efektywności energetycznej 
budynków
Polskie budynki są w złym stanie energetycz-
nym, niedocieplone, na ogrzanie potrzebują 
dużych ilości paliwa –  węgla, drewna, gazu itd. 

Uwolnienie potencjału jaki daje poprawa 
efektywności energetycznej budynków 
pozwoli zmniejszyć zużycie węgla i innych 
paliw nawet dwukrotnie 

Poprawa efektywności energetycznej 
to jedyna, skuteczna tarcza chroniąca 
w dłuższej perspektywie budżety 
gospodarstw domowych

30% budynków jednorodzinnych 
bez żadnego ocieplenia ścian 
zewnętrznych

gdyby kilka lat temu zaczęto
inwestycje w efektywność 
energetyczną, dziś gospodar-
stwa domowe nie zużywałyby 
9–11 milionów ton węgla 
lecz mniej niż 5 milionów ton

{



Efektywność energetyczna - 
programy wsparcia

Konieczne są zmiany w programie 
Czyste Powietrze 
(nie takie jak „Czyste Powietrze Plus”) 
oraz w Funduszu Termomodernizacji i Remontów, 
ożywiające inwestycje w efektywność energetyczną

§



Bon na audyt energetyczny
Drugi filar społecznej ustawy o dodatku energetycznym: 
wprowadzenie bonu na audyt energetyczny dla właścicieli budynków 
jednorodzinnych oraz  wspólnot i spółdzielni mieszkaniowych

Bon dla właścicieli budynków 
jednorodzinnych kwalifikujących się 
do dodatku energetycznego: 

4000 zł1200 zł

Bon będzie można wykorzystać do 1 września 2025 r.

Bon dla wspólnot 
i spółdzielni 
mieszkaniowych



Szacunkowy koszt bonu i źródła finansowania

Budynki jednorodzinne  
(źródło finansowania: 
Program Czyste Powietrze)

Budynki wielorodzinne 
(źródło finansowania: 
Fundusz Termomodernizacji 
i Remontów)

3 miliardy złotych 1,1 miliarda złotych



Dziękujemy za uwagę
Andrzej Guła – Polski Alarm Smogowy

Jakub Sokołowski – Instytut Badań Strukturalnych
Maria Włoskowicz – Frank Bold

Prowadząca: Dominika Mucha – Europejskie Centrum
Czystego Powietrza 


