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Szanowny Panie Premierze,
W ogłoszonej przez Pana tarczy solidarnościowej mającej na celu chronić gospodarstwa domowe przed
skutkami wzrostu cen energii elektrycznej nie zaprezentował Pan osłony dla gospodarstw domowych
korzystających z energii elektrycznej do ogrzewania mieszkań. Limit objęty ochroną taryfową na poziomie
2000 kWh/rok to zdecydowanie zbyt mało na zabezpieczenie potrzeb grzewczych w przystępnej cenie.
Przykładowo ogrzewanie 60 metrowego mieszkania w starym budownictwie może pochłonąć nawet ponad
5000 kWh/rok (jest to zużycie związane jedynie z ogrzewaniem).
Pominięcie tej grupy może postawić w bardzo ciężkiej sytuacji nawet milion gospodarstw domowych.
Według danych GUS za 2018 rok 5,1% gospodarstw domowych korzystało z energii elektrycznej w celach
grzewczych (760 tysięcy). Dodatkowo w ostatnich latach gospodarstwa domowe korzystając z programu
Czyste Powietrze zaczęły likwidować stare, niskosprawne kotły na węgiel, zmieniając je na pompy ciepła.
Przeciętne zużycie energii elektrycznej na potrzeby ogrzewania pompą ciepła w domu jednorodzinnym
kształtuje się na poziomie 5000 kWh/rok (zużycie związane jedynie z ogrzewaniem). Obecnie w Centralnej
Ewidencji Emisyjności Budynków zarejestrowano 260 tysięcy pomp ciepła.
Brak osłony dla ogrzewających mieszkania energią elektryczną uderzy w wiele starszych, samotnych osób,
emerytów i rencistów, ale również zupełnie zniszczy osiągnięcia programu Czyste Powietrze. Istnieje
poważne ryzyko rezygnacji z użytkowania zainstalowanych już pomp ciepła oraz całkowite wyhamowanie
programu Czyste Powietrze. Takie postępowanie stoi w sprzeczności z Polskim Ładem, w którym zapowiadał
Pan wsparcie dla powszechnego stosowania pomp ciepła.
W swoim wystąpieniu wspomniał Pan, że dla ogrzewających mieszkania energią elektryczną rząd przygotuje
dodatek na wzór dodatku węglowego. Jednak takie wsparcie, zaproponowane w ramach prac Senatu nad
ustawami o dodatkach (węglowym, pelletowym, itd.) zostało odrzucone przez Sejm.
Apelujemy do Pana o zwiększenie limitu objętego gwarantowaną ceną dla ogrzewających budynki i
mieszkania energią elektryczną przynajmniej o dodatkowe 4000 kWh/rok.
Apelujemy również o przedstawienie osłony dla gospodarstw domowych korzystających z gazu ziemnego
do ogrzewania mieszkań.
Jednocześnie po raz kolejny apelujemy o uruchomienie powszechnego programu poprawy efektywności
energetycznej polskich mieszkań, gdyż jest to jedyna skuteczna tarcza, która w najbliższych latach może
ochronić gospodarstwa domowe przed skutkami kryzysu energetycznego. Niestety wciąż nie wdrożono
niezbędnych reform w programie Czyste Powietrze i Funduszu Termomodernizacji i Remontów.
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