
LEGENDA
Inwestycje na rzecz 
termomodernizacji

Inwestycje na rzecz 
wymiany ciepła

Informowanie 
i edukacja o 
rozwiązaniach

Zmiana prawa lub 
nowe rozwiązania 
prawne

Konsultacje 
społeczne rozwiązań

Tworzenie rozwiązań 
wspólnotowych

Wsparcie socjalne, 
rzeczowe lub 
finansowe

Diagnoza i badanie 
sytuacji wyjściowej

1. ROZWIĄZANIA NA POZIOMIE INDYWIDUALNYM

Drobne usprawnienia w mieszkaniach 
lub domach na rzecz oszczędzania 
energii (np. termostaty, uszczelnianie 
okien)

Inwestycja w odnawialne źródła energii 
(panele słoneczne, pompy ciepła, 
geotermię)

Umiejętne czytanie rachunku od 
operatora energii lub zmiana dostawcy 
energii

Wymiana źródeł ciepła – np. podłączanie 
do centralnego ogrzewania, wymiana 
pieca na energooszczędny itp.

Tworzenie wspólnotowych inwestycji 
lokalnych, np. wspólnot energetycznych 
(lokalne źródła energii odnawialnej 
zasilające wspólnotę)

Termomodernizacja budynku

Wiedza o możliwościach oszczędzania 
energii i wsparcia w niezbędnych 
inwestycjach

Negocjowanie stawek dostaw 
usług energetycznych, np. przez 
grupę mieszkańców lub wspólnotę 
mieszkaniową

Twój pomysł:
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2a. ROZWIĄZANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD (gminy i powiaty)

Wymiana źródeł ciepła – np. podłączanie 
budynków do centralnego ogrzewania, wymiana 
pieca na energooszczędny itp.

Remonty (termomodernizacja) prywatnych 
budynków/lokali mieszkalnych

Zasiłki celowe i dodatki finansowe na pokrycie 
kosztów ogrzewania dla osób potrzebujących

Diagnoza: zbadanie skali ubóstwa 
energetycznego w gminie, inwentaryzacja stanu 
budynków i źródeł ciepła, określenie potrzeb

Remont (termomodernizacja) komunalnych 
budynków/lokali mieszkalnych

Twój pomysł:Doradztwo energetyczne dla mieszkańców: 
edukacja nt. sposobów oszczędzania energii, 
inwestycji, których to wymaga i możliwości 
pozyskania wsparcia finansowego na te 
inwestycje

Program udostępniania efektywnych 
energetycznie mieszkań socjalnych osobom 
mieszkającym w szczególnie trudnych warunkach
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2b. ROZWIĄZANIA REALIZOWANE PRZEZ SAMORZĄD (gminy i powiaty)

Wsparcie samorządu dla rozwoju wspólnotowych 
inwestycji lokalnych, np. wspólnot energetycznych 
(lokalne źródła energii odnawialnej)

Twój pomysł:

Banki opału lub zakup i dostarczanie opału dobrej 
jakości osobom potrzebującym 

Zapewnienie przez gminę środków na wkład 
własny dla mieszkańców chcących skorzystać 
z programów dotyczących termomodernizacji lub 
wymiany źródła ciepła (np. zgłoszenie gminy do 
programu Stop Smog) 

Wprowadzenie obowiązku przeprowadzenia 
lokalnych konsultacji społecznych nt. programów 
pomocowych obejmujących problem ubóstwa 
energetycznego 

Produkcja energii przez gminę w oparciu 
o odnawialne źródła energii (np. panele słoneczne, 
geotermia) 
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3. ROZWIĄZANIA NA SZCZEBLU REGIONALNYM

Zapewnienie przez urzędy 
wojewódzkie kompleksowego wsparcia 
doradczego dot. zwalczania ubóstwa 
energetycznego dla gmin i powiatów

Twój pomysł:

Twój pomysł:

Diagnoza: zbadanie skali ubóstwa 
energetycznego w województwie, 
inwentaryzacja stanu budynków 
i źródeł ciepła, określenie potrzeb

Uelastycznienie i dopasowanie do 
lokalnego kontekstu programów, 
finansujących termomodernizację 
i wymianę źródła ciepła (Czyste 
Powietrze i Stop Smog oraz 
powstającego programu Ciepłe 
Mieszkanie)

Wymóg konsultacji społecznych 
i rozwiązań osłonowych dla regionu
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4. ROZWIĄZANIA NA SZCZEBLU KRAJOWYM

Uproszczenie procedury i poprawa 
dostępności programów finansujących 
termomodernizację i wymianę źródła 
ciepła (Czyste Powietrze, Stop Smog, 
Ciepłe Mieszkanie)

Zabezpieczenie większych środków 
finansowych, np. otrzymywanych 
w ramach handlu uprawnieniami do 
emisji (tzw. ETS) na działania na rzecz 
niwelowania ubóstwa energetycznego

Wprowadzenie ogólnokrajowego 
systemu doraźnego wsparcia dla osób 
w ubóstwie energetycznym (działania 
osłonowe, dodatki, ulgi)

Twój pomysł:

Stworzenie w/przy rządzie 
międzyresortowego zespołu ds. walki 
z ubóstwem energetycznym

Zbieranie i udostępnianie samorządom 
bazy danych o źródłach ciepła 
w budynkach, by mogły prowadzić 
bardziej dopasowane działania na 
poziomie lokalnym (diagnozę)


