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socjalizmu, a niemal co czwarty przed  
II wojną światową. 

Źródła ciepła 
Niemal 70% domów ogrzewanych jest ko-
tłem lub piecem węglowym. W dalszych 
11% domów jest to kominek, koza lub ko-
cioł na drewno. 3% badanych deklaruje ko-
rzystanie z kotłów lub kominków na pele-
ty albo inny rodzaj biomasy. 13,5% domów 
jednorodzinnych ogrzewanych jest za po-
mocą kotłów gazowych. W miastach od-
setek budynków opalanych węglem jest 
nieco niższy (60%). Duży udział stanowią bu-
dynki ogrzewane kotłami gazowymi (26%), 
domów zasilanych z miejskich sieci ciepłow-
niczych – 3%. Na terenach wiejskich udział 
budynków ogrzewanych paliwami stałymi 
przekracza 90%. Pozostałe budynki ogrze-
wane są w większości kotłami gazowymi. 
Udział ogrzewania węglowego znacznie 
spada w domach jednorodzinnych wznie-
sionych po 2000 roku. Co czwarty budynek 
jednorodzinny wyposażony jest w kominek 
lub kozę na drewno. Ponad połowa spośród 
tych badanych, którzy używają kominków, 
deklaruje, że w sezonie grzewczym korzy-
sta z nich codziennie lub prawie codzien-
nie. Około 20% właścicieli domów jednoro-
dzinnych z tej grupy wykorzystuje kominek 
sporadycznie. Wśród badanych, którzy nie 
mają kominka lub kozy, co dziesiąty nosi się 
z zamiarem zakupu tego typu urządzenia  
w ciągu najbliższych dwóch lat.

Źródła ciepłej wody   
W strukturze źródeł wykorzystywanych w do-
mach jednorodzinnych również przeważają 

Na zlecenie Instytutu Ekonomii Środowiska 

Raport 2013: 
czym ogrzewamy i jak 
ocieplamy nasze domy?

  Struktura źródeł ogrzewania  
– oszacowanie liczby budynków  

Domy jednorodzinne dominują w zabudo-
wie mieszkalnej nie tylko na terenach wiej-
skich, gdzie stanowią 97% wszystkich obiek-
tów mieszkalnych, ale również w miastach, 
gdzie ich udział sięga 80%. W Polsce użyt-

kowanych jest około 5 mln domów jedno-
rodzinnych, które zamieszkiwane są przez 
ponad połowę obywateli kraju. Sektor ten 
rozwija się w dużym tempie – co roku w Pol-
sce oddaje się do użytkowania około 70- 
80 tys. nowych domów jednorodzinnych. 
Ponad połowa wszystkich budynków wznie-
siona została jednak w okresie realnego  

W Polsce jest ponad 5 mln domów jednorodzinnych, w większości 
słabo ocieplonych bądź nieocieplonych wcale. Polacy ogrzewają je  
za pomocą przestarzałych i niskosprawnych kotłów węglowych,  
w których niejednokrotnie spalany jest węgiel najgorszej jakości.  
To właśnie ogrzewanie domów jest głównym źródłem 
zanieczyszczenia pyłem zawieszonym, wielopierścieniowymi 
węglowodorami aromatycznymi, metalami ciężkimi i dioksynami. 
W tegorocznym „Przeglądzie Efektywności Energetycznej” znajduje 
się raport z unikalnych w skali kraju badań analizujących wzorce 
korzystania z energii cieplnej i podejścia do termomodernizacji  
w domach jednorodzinnych. Badania* zostały przeprowadzone przez 
CEM Instytut Badania Rynku i Opinii Publicznej na zlecenie Instytutu 
Ekonomii Środowiska na reprezentatywnej próbie 500 dobranych 
losowo właścicieli domów jednorodzinnych. 
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budynków nowych pozostawia wiele do życzenia. Zaledwie 
1% wszystkich domów jednorodzinnych w Polsce można 
określić mianem energooszczędnych. 

Standard budynków ze względu na kryterium 
izolacyjności cieplnej – oszacowanie liczby budynków.

 Źródło: Opracowanie własne CEM na podstawie badań; podstawa N = 500

Od 2011 roku zajmuje się 
również analizą rynku ESCO 
w Polsce. Uczestniczył w wielu 
projektach międzynarodowych, 
w tym USAID, GEF oraz 4bio-
mass. Autor i współautor ra-
portów i publikacji dotyczących 
sektora energetyki w Polsce.

BARDZO WYSOKI STANDARD
1,2% / 45 tys.

Zmodernizowana/nowoczesna instalacja
Ocieplenie ścian minimum 15 cm
Ocieplenie poddasza
Okna energooszczędne trój-szybowe

WYSOKI STANDARD
6,7% / 335 tys.

Zmodernizowana/nowoczesna instalacja
Ocieplenie ścian minimum 11 cm
Ocieplenie poddasza
Okna z szybami zespolonymi

NISKI STANDARD
34,0% / 1,7 mln

Budynki ze ścianami ocieplonymi
warstwą izolacyjną cieńszą niż 8 cm

BARDZO NISKI STANDARD
38,0% / 1,9 mln

Budynki nieocieplone

ŚREDNI STANDARD
20,1% / 1 mln

Zmodernizowana/nowoczesna instalacja
Ocieplenie ścian minimum 8–10 cm
Ocieplenie poddasza
Okna z szybami zespolonymi

Systemy grzewcze i izolacja termiczna w sektorze 
domów jednorodzinnych w Polsce 

* Badania wykonano techniką wywiadu telefonicznego CATI przeprowadzonego przez przeszkolonych ankieterów z pracowni CATI zlokalizowanej w siedzibie Instytutu CEM w Krakowie, 
w dniach od 3 do 20 marca 2014 roku. Badania wykonano na reprezentatywnej ogólnopolskiej próbie 500 właścicieli domów jednorodzinnych.

http://www.instalreporter.pl
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kotły i piece węglowe. Użytkowane są  
w tym celu w ponad połowie budynków.  
W co czwartym domu jednorodzinnym cie-
pła woda przygotowywana jest z wykorzy-
staniem kotłów gazowych, a w co dziesią-
tym bojlerów i podgrzewaczy elektrycznych. 
Dalsze 5% badanych deklaruje wykorzysta-

nie instalacji so-
larnych. Rzadziej 
wskazywane są ko-
tły na drewno i bio-
masę. W miastach 
struktura źródeł słu-
żących do przy-
gotowywania cie-
płej wody znacznie 
różni się od ana-
logicznej struktury 
na terenach wiej-
skich. Kotły węglo-
we i kotły gazowe 
wykorzystywane 
są przez zbliżoną 
liczbę badanych 
(po 38%), znacz-
nie mniejszy niż 
na wsiach jest też 
udział solarów i, co 
naturalne, część 

budynków korzysta z ciepłej wody sieciowej. 
Na terenach wiejskich dominują kotły węglo-
we, choć w prawie co piątym budynku jed-
norodzinnym korzysta się z kotłów gazowych. 
Udział domów, w których ciepła woda przy-
gotowywana jest za pomocą solarów wyno-
si niemal 7%.

Charakterystyka wykorzystywanych  
kotłów węglowych   
Wśród kotłów węglowych zainstalowanych  
w domach jednorodzinnych zdecydowanie 
dominują kotły zasypowe (88%), charaktery-
zujące się bardzo wysoką emisją zanieczysz-
czeń pyłowych i niską sprawnością.  
W miastach odsetek tego typu kotłów jest 
nieco niższy, a udział kotłów retortowych się-
ga 17%. Na terenach wiejskich w kocioł re-
tortowy wyposażony jest zaledwie co dzie-
siąty budynek ogrzewany węglem. Wśród 
kotłów węglowych przeważają urządzenia 
wiekowe. Udział stosunkowo nowych kotłów 
(do 3 lat) wynosi 25%. Dalsze 29% kotłów to 
już urządzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozosta-
łe 45% kotłów ma 10 lat i więcej. Średni wiek 
kotłów retortowych (8 lat) jest nieco wyższy 
niż zasypowych (12 lat). 

Przegrody zewnętrzne  
62% badanych wskazuje, że ich domy mają 
ocieplone ściany zewnętrzne. Wśród wła-
ścicieli domów wzniesionych przed wojną 
udział deklarujących ocieplenie ścian wyno-
si 51%, w latach 1989-2000 do 79%, po 2000 
roku – 90%. W przypadku ocieplenia ścian 
dominującym materiałem izolacyjnym jest 
styropian (90%). Warstwa zastosowanego 

ocieplenia jest zazwyczaj cienka bądź bar-
dzo cienka. Zaledwie w 16% ocieplonych 
budynków inwestorzy zastosowali warstwę 
przekraczającą 10 cm, a co piąty budynek 
ocieplony jest materiałem izolacyjnym, które-
go grubość nie przekracza 5 cm. 
76% badanych deklaruje posiadanie w bu-
dynku ocieplonego stropu lub poddasza. 
Najczęściej wykorzystywany materiał izola-
cyjny stanowi wełna mineralna. Co trzeci ba-
dany z analizowanej grupy deklaruje zastoso-
wanie warstwy o grubości 20 cm lub więcej. 
Jednocześnie w co piątym budynku warstwa 
ocieplenia nie przekracza 9 cm. Średnia gru-
bość ocieplenia przegród dachowych wy-
nosi 15 cm, a w najnowszych domach kształ-
tuje się na poziomie 20 cm. 
Okna z szybami zespolonymi stanowią już 
swoistego rodzaju standard. Wyposażenie 
domu w ten typ okien deklaruje bowiem po-
nad 90% badanych.

Komfort cieplny 
Analiza odpowiedzi na pytania o przeciętną 
temperaturę panującą w budynku w okresie 
grzewczym oraz o temperaturę pożądaną 
wskazuje, że mieszkańcy domów jednoro-
dzinnych generalnie są zadowoleni z kom-
fortu cieplnego, jaki panuje w ich budyn-
kach. Generalnie wartości dla temperatury 
aktualnej i pożądanej pokrywają się. Śred-
nia deklarowana temperatura panująca  
w domach jednorodzinnych to 21oC, nato-
miast przeciętna pożądana nie jest wiele 
wyższa, gdyż przekracza aktualną o zaled-
wie 0,4oC. W co siódmym budynku jednoro-
dzinnym mieszkańcy rezygnują z ogrzewa-
nia części powierzchni mieszkalnej w sezonie 
grzewczym. W domach, w których wykorzy-
stuje się tego typu rozwiązanie, przeciętnie 
ogrzewa się tylko 60% powierzchni użytkowej. 
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STRUKTURA
ŹRÓDEŁ CIEPŁA 
Kotły i piece na paliwa stałe to główne źródło ogrzewania 
w domach jednorodzinnych w Polsce. Niemal 70% domów 
ogrzewanych jest kotłem lub piecem węglowym. W dal-
szych 11% domów jest to kominek, koza lub kocioł na drew-
no. 3% badanych deklaruje korzystanie z kotłów lub ko-
minków na pelety albo inny rodzaj biomasy. Należy jednak 
pokreślić, że biomasa i drewno są często wykorzystywane 
również przez badanych użytkujących kotły węglowe, stąd 
przytoczony powyżej odsetek odnoszący się do biomasy 
w rzeczywistości jest zaniżony. 13,5% domów jednoro-
dzinnych ogrzewanych jest za pomocą kotłów gazowych. 
Niewielki udział stanowią budynki wykorzystujące kotły 
olejowe, ogrzewanie elektryczne, miejską sieć ciepłowni-
czą (MSC) oraz źródła ekologiczne (kolektory słoneczne, 
pompy ciepła). 

Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 500

W jaki sposób ogrzewa Pan(i) dom? Proszę podać główne źródło ciepła.
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STRUKTURA ŹRÓDEŁ
CIEPŁEJ WODY
Podobnie jak w przypadku ogrzewania budynków, w struk-
turze źródeł wykorzystywanych w domach jednorodzinnych 
również przeważają kotły i piece węglowe. Użytkowane są 
w tym celu w ponad połowie budynków. W co czwartym 
domu jednorodzinnym ciepła woda przygotowywana jest 
z wykorzystaniem kotłów gazowych, a w co dziesiątym boj-
lerów i podgrzewaczy elektrycznych. Dalsze 5% badanych 
deklaruje wykorzystanie instalacji solarnych. Rzadziej wska-
zywane są kotły na drewno i biomasę. W miastach struktura 
źródeł służących do przygotowywania ciepłej wody znacznie 
różni się od analogicznej struktury na terenach wiejskich. Ko-
tły węglowe i kotły gazowe wykorzystywane są przez zbliżo-
ną liczbę badanych (po 38%), znacznie mniejszy niż na wsiach 
jest też udział solarów i, co naturalne, część budynków korzy-
sta z ciepłej wody sieciowej. Na terenach wiejskich dominują 
kotły węglowe, choć w prawie co piątym budynku jedno-
rodzinnym korzysta się z kotłów gazowych. Udział domów, 
w których ciepła woda przygotowywana jest za pomocą 
solarów wynosi niemal 7%. Wśród innych źródeł najczęściej 
wymieniane są pompy ciepła. 

Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 500
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Z jakiego źródła korzysta Pan(i) do podgrzewania wody? Proszę podać główne źródło.

Węgiel, stare piece i brak ocieplenia… Raport z badań  |  23

Wśród wykorzystywanych kotłów węglowych przewa-
żają urządzenia wiekowe. Udział stosunkowo nowych ko-
tłów, do 3 lat, wynosi 25%. Dalsze 29% kotłów to już urzą-
dzenia w wieku 4 do 10 lat. Pozostałe 45% kotłów ma 10 lat 
i więcej. Średni wiek kotłów retortowych (8 lat) jest nieco 
wyższy niż zasypowych (12 lat). 

Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 338 (100%: korzystający z kotła węglowego)

Najczęstszym typem paliwa używanego w kotłach węglo-
wych jest węgiel typu orzech (32%). Co czwarty użytkownik 
pieca węglowego najczęściej korzysta z węgla typu kostka. 
Dalsze 17% badanych wykorzystuje eko-groszek, a 14% miał. 
Około 8% badanych deklaruje, że najczęściej wykorzystywa-
nym przez nich w kotle węglowym paliwem jest drewno.

Źródło: opracowanie własne; podstawa N=338 (100%: korzystający z kotła węglowego)
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Jakiego rodzaju paliwo kupuje Pan(i) najczęściej?

http://www.instalreporter.pl
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Dlaczego Polska ma najbardziej zanieczyszczone powietrze w całej Europie? 

Dominującym źródłem zanieczysz-
czenia powietrza w Polsce pyłem 
zawieszonym, dioksynami, benzo-
[a]pirenem i innymi wielopierście-
niowymi węglowodorami aroma-
tycznymi (WWA) jest tzw. emisja 
powierzchniowa pochodząca z in-
dywidualnych urządzeń grzew-
czych w mieszkaniach i domach 
(piece i kotły na paliwa stałe). Za-
równo stężenia PM10, PM2,5 oraz 
benzo[a]pirenu są u nas znacząco 
wyższe niż w większości krajów UE. 
Pod koniec 2013 roku Europejska 
Agencja Środowiska zaprezentowa-
ła raport pokazujący częstotliwość 
przekraczania dziennych norm  
dla pyłu zawieszonego PM10, tj.  

50 μg/m3 (stężenia 24-godz.) w bli-
sko 400 miastach europejskich. 
Wśród 10 najbardziej zanieczysz-
czonych miast 6 to miasta z Polski.
Unia Europejska wszczęła proce-
durę o nałożenie na Polskę kar fi-
nansowych za niedostosowanie 
się do prawodawstwa UE w zakre-
sie ochrony powietrza (Dyrektywa 
CAFE). Zła jakość powietrza przekła-
da się bezpośrednio na gorszą kon-
dycję zdrowotną społeczeństwa, 
generując koszty zewnętrzne w po-
staci wydatków budżetowych na le-
czenie chorób czy koszty zmniejszo-
nej produktywności, tj. absencje  
w pracy. Choć wciąż brakuje szcze-
gółowych opracowań pokazu-

jących koszty niskiej emisji z go-
spodarstw domowych w Polsce, 
szacunki takie są prowadzone w ra-
mach niektórych wojewódzkich pro-
gramów ochrony powietrza. I tak 
koszty zewnętrzne zanieczyszczone-
go powietrza w Małopolsce oszaco-
wano na poziomie 2,8 mld zł rocznie. 
Przekroczenia dopuszczalnych war-
tości występują najczęściej w okre-
sie zimowym. Ma to związek ze 
zwiększoną emisją pyłu powstają-
cego podczas spalaniu paliw sta-
łych. Według ocen wojewódzkich 
inspektoratów ochrony środowi-
ska ten rodzaj emisji (91% wskazań) 
jest główną przyczyną występowa-
nia stężeń przekraczających dobo-
wy poziom dopuszczalny. Podobnie 
jest w przypadku zanieczyszczenia 
benzo[a]pirenem (96% wskazań). 
Dwa obszary, które wymagają na-
tychmiastowej interwencji państwa 
to uregulowanie: (1) standardów 
emisyjnych dla kotłów na paliwa 
stałe oraz (2) norm jakości paliw 
stałych. Według szacunkowych da-
nych co roku w Polsce sprzedawa-
nych jest ok. 200 tys. kotłów na wę-
giel, a większość z nich (ok. 70%) to 
kotły o bardzo złych parametrach 
emisyjnych. Są to urządzenia, które 
nie powinny być dopuszczone do 
obrotu rynkowego. 
Niestety w Polsce nie obowiązują 
żadne standardy emisyjne dla tego 
typu urządzeń. Fakt, iż w polskich 
domach każdego roku instalowa-

nych jest 140 tys. takich kotłów, blo-
kuje możliwość poprawy jakości po-
wietrza. Kotły te pozostają w użyciu 
przez następnych 10, 15 a nawet  
20 lat. W większości państw UE pro-
blem ten został już rozwiązany. Przy-
kładem są Czechy, które przyjęły 
normy emisyjne dla kotłów – okre-
ślono limity emisyjne oraz minimalne 
wymagania dotyczące sprawności 
kotłów małej mocy (poniżej 300 kW). 
Podstawą do wytyczenia podob-
nych regulacji w Polsce powinny 
być wymagania granicznych war-
tości emisji (GWE) zanieczyszczeń 
pyłu, CO i OGC zawarte w nor-
mie produktowej dla kotłów grzew-
czych na paliwa stałe o mocy do 
500kW, PN EN 303-5:2012. Norma ta 
klasyfikuje kotły na 3 klasy w zależ-
ności od wartości GWE oraz spraw-
ności energetycznej (najwyższa jest 
5 klasa). Już teraz należałoby okre-
ślić dopuszczalne emisyjności dla 
kotłów małej mocy wprowadza-
nych w Polsce na rynek biorąc pod 
uwagę ww. zanieczyszczenia.  
Co ciekawe konieczność stopnio-
wego zaostrzania wymagań do-
strzegają również producenci urzą-
dzeń grzewczych, zrzeszeni w PIE 
(www.pie.pl), którzy wystąpili do 
ministra środowiska i ministra go-
spodarki z propozycją określenia 
standardów emisyjnych. Obecnie 
w UE trwają prace na regulacjami 
dotyczącymi Dyrektywy 2009/125/
EC określającymi wymagania dla 

urządzeń grzewczych (w tym ko-
tłów) opalanych paliwami stałymi. 
Standardy dla nowych urządzeń 
będą obwiązywać dopiero od 
2018 bądź nawet 2022 roku.  
Do tego czasu bez przyjęcia regula-
cji krajowych w Polsce może zostać 
zainstalowanych nawet ponad 1 mln 
niskosprawnych energetycznie ko-
tłów o bardzo wysokich wartościach 
emisji zanieczyszczeń, pyłu i toksycz-
nych substancji z nim związanych, 
szkodliwych dla zdrowia i środowiska. 
Ustanowienie krajowych standar-
dów emisyjnych dla kotłów ma-
łej mocy jest koniecznym krokiem 
w kierunku poprawy jakości po-
wietrza i zwiększenia efektywności 
energetycznej. Standardy takie sta-
nowiłyby bodziec dla rozwoju no-
woczesnych technologii w Polsce. 
Kolejnym obszarem wymagają-
cym pilnej interwencji jest określe-
nie norm jakości paliw stałych. Emi-
syjność kotłów zależy nie tylko od 
samego kotła i sposobu jego eks-
ploatacji, ale również od jakości sto-
sowanego węgla. Od roku 2004  
w Polsce nie obowiązują żadne nor-
my dla paliw stałych – na rynku dla 
gospodarstw domowych dostępne 
stały się węgle o najgorszej jakości, 
w tym muły, które nie powinny być 
spalane w domowych kotłach. We-
dług szacunków eksperckich w 2012 
roku do indywidualnych gospo-
darstw oraz małych firm i warszta-
tów trafiło blisko 800 tys. ton mułów. 

Bez regulacji czystego powietrza nie będzie  |  43

inspektoratów ochrony środowiska ten rodzaj emisji 
(91% wskazań) jest główną przyczyną występowania stężeń 
przekraczających dobowy poziom dopuszczalny. Podobnie 
jest w przypadku zanieczyszczenia benzo[a]pirenem – jako 
główne źródło wskazano indywidualne ogrzewanie budyn-
ków (96% wskazań). 

Sezonową zmienność zanieczyszczenia benzo[a]pire-
nem, a zwłaszcza wysokie poziomy zanieczyszczenia w se-
zonie grzewczym (listopad–kwiecień), widać wyraźnie na 
wykresie pokazującym przykładowy rozkład zanieczysz-
czeń w poszczególnych miesiącach na stacji tła miejskiego 
w Krakowie. Chociaż poziom zanieczyszczenia różni się 
w poszczególnych miejscowościach to rozkład przedstawio-
ny na wykresie jest reprezentatywny w skali całego kraju. 

 

Źródło: Wojewódzki Inspektorat Ochrony Środowiska w Krakowie

Średnie miesięczne stężenia benzo[a]pirenu na stacji tła miejskiego w Krakowie, 2013
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Zużycie energii i jej źródła w nowych 
budynkach w Polsce   

Na podstawie informacji uzyskanych z bazy 
danych BuildDesk, zawierającej dane na te-
mat około 65 tys. budynków certyfikowa-
nych w latach 2009–2013 można stwierdzić, 
że zapotrzebowanie nowych budynków na 

energię systematycznie spada. W 2013 roku 
polskie budynki jednorodzinne osiągnę-
ły standard Ep równy 120 kWh/(m2 K). W cią-
gu czterech lat efektywność wykorzystania 
energii w nowo powstających budynkach 
jednorodzinnych zwiększyła się o około 13%.  
Na wzrost efektywności energetycznej no-
wych budynków ma wpływ przede wszyst-

Potrzeby i plany w zakresie termodernizacji  
Duża część badanych deklaruje, że ich 
domy wymagają inwestycji termorenowa-
cyjnych. Odsetek respondentów planu-
jących poszczególne działania na rzecz 
zmniejszenia zużycia energii jest jednak 
znacznie mniejszy. Niesłabnącym zaintereso-
waniem cieszą się kolektory słoneczne.  
Aż połowa właścicieli domów jednorodzin-
nych uznaje instalację tego typu urządzeń 
za przydatną, a 17% roz-
patruje inwestycję w in-
stalację solarną w per-
spektywie najbliższych 
dwóch lat. Zbliżona licz-
ba badanych nosi się  
z zamiarem ocieplenia ścian. Wśród tej gru-
py można znaleźć również tych właścicie-
li domów, którzy wskazali, że ich budynki 
mają ocieplone ściany, jednak zwykle nie-
wielką warstwą izolacji. W następnej kolej-
ności wśród planów wymienia się ocieplenie 
stropu lub poddasza. Badani nieco rzadziej 

wskazują na plany w zakresie wymiany źródła, 
choć duża część z nich uważa, że warto by-
łoby podjąć takie działania. Badani dążą do 
wymiany obecnie użytkowanych źródeł głów-
nie na nowocześniejsze kotły węglowe (z po-
dajnikiem) oraz nowoczesne kotły gazowe. 
Głównym źródłem środków na przedsięwzię-
cia termomodernizacyjne są własne zaso-
by finansowe. Spora grupę respondentów 
(19%) w realizacji inwestycji posiłkowała się 
kredytem, co dziesiąty badany wskazał do-
tację (głównie związane z montażem kolek-
torów słonecznych oraz wymianą pokrycia 
dachu).
Ponad połowa badanych twierdzi, że do-
stępne są dotacje na prace służące reduk-
cji zużycia energii cieplnej w budynkach 
jednorodzinnych. Zdecydowana większość 
respondentów w tej grupie wskazuje na do-
tacje do instalacji kolektorów słonecznych. 
Co dziesiąty słyszał natomiast o współfi-
nansowaniu wymiany źródeł na bardziej 
ekologiczne. 

Zainteresowanie instrumentami finanso-
wymi wspierającymi termorenowację  
Jednym z celów badania było oszacowa-
nie zainteresowania realizacją inwestycji ter-

morenowacyjnych przy 
różnych poziomach do-
tacji ze strony państwa. 
Sprawdzono również, 
czy właściciele domów 
jednorodzinnych byliby 

skłonni finansować prace przygotowawcze 
do właściwej fazy prac termorenowacyjnych 
w postaci audytu energetycznego budyn-
ku. Przy założeniu, że koszt takiego audytu to 
1000 zł, wyniki badania wskazują, że zainte-
resowanie skorzystaniem z tej usługi kształtuje 
się na poziomie 13%.

Węgiel, stare piece i brak ocieplenia… Raport z badań  |  37

Źródło: opracowanie własne; podstawa N = 190 
(100%: właściciele budynków z nieocieplonymi ścianami)

W celu określenia preferencji wobec form finansowania 
inwestycji badanym zaprezentowano dwie możliwości re-
alizacji inwestycji termorenowacyjnej o wartości 30 tys. zł:
•  dopłata od państwa w wysokości 30% wartości inwestycji 

(czyli 9 tys.) i finansowanie reszty kosztów gotówką,
•  dopłata od państwa w wysokości 30% wartości inwestycji 

i finansowanie reszty kosztów kredytem na 10 lat opro-
centowanym na 5% w skali roku.

Respondenci postawieni przed taką alternatywą czę-
ściej preferują opcję zawierającą finansowanie za pomocą 
kredytu, choć należy zwrócić uwagę, że aż co trzeci bada-
ny twierdzi, iż skłonny byłby finansować inwestycję z wła-
snych środków. W grupie osób, które wyraziły zaintereso-
wanie realizacją inwestycji przy różnych poziomach dotacji, 
odsetek ten wzrasta nawet do 36%. 

 

 

Zainteresowanie realizacją inwestycji termorenowacyjnej
o wartości 30 tys. zł przy różnych poziomach dotacji
– właściciele budynków nieocieplonych
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Każdego roku 140 tys. 
pozaklasowych kotłów 
trafia do polskich domów. 
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ilości ponad 995 mln m³ gazu oraz ponad  
1,6 mln t węgla. 

Kraków – pierwszy zakaz paliw sta-
łych w Polsce   

25 listopada 2013 roku Sejmik Wojewódz-
twa Małopolskiego przyjął uchwałę anty-
smogową, wprowadzającą zakaz stosowa-
nia paliw stałych w domowych instalacjach 
grzewczych na terenie gminy Kraków. Za-
kaz wejdzie w życie we wrześniu 2018 roku. 
Uchwała ta stanowi odpowiedź na fatalną 
jakość powietrza w Krakowie. Unijne normy 
dla pyłu zawieszonego PM10 przekraczane 
są średnio 150 dni w roku, a roczne stężenie 
rakotwórczego benzo[a]pirenu sięga 800% 
normy. Głównym źródłem pyłów zawieszo-
nych oraz benzo[a]pirenu jest niska emisja,  
a więc spalanie paliw stałych w domowych 
instalacjach grzewczych. 
Oddychanie tak zanieczyszczonym powie-
trzem prowadzi do licznych negatywnych 
skutków zdrowotnych: nowotworów, astmy, 
zawałów serca, udarów mózgu, przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc, schorzeń ukła-
du oddechowego oraz układu krwionośne-
go. Każdego roku z powodu nadmiernego 
zapylenia powietrza w Krakowie przedwcze-
śnie umiera około 400 osób. Krakowskie dzie-
ci chorują na astmę 3 razy częściej niż ich ró-
wieśnicy z czystszych regionów kraju. Decyzja 
Sejmiku to odpowiedź na postulaty społecz-
ne. Pod koniec 2012 roku ruszyła oddolna 
kampania społeczna zorganizowana przez 
Krakowski Alarm Smogowy (KAS). Jej celem 
jest informowanie o stanie zanieczyszczenia 
powietrza w mieście, uświadamianie miesz-
kańcom i decydentom skutków zdrowotnych 
związanych ze smogiem oraz propagowanie 
zmian poprawy jakości powietrza w Krako-

wie. Pod petycją KAS, domagającą się mię-
dzy innymi wprowadzenia zakazu stosowa-
nia paliw stałych w domowych instalacjach 
grzewczych na terenie Krakowa, podpisa-
ło się ponad 17,5 tys. obywateli miasta. Aby 
pomóc mieszkańcom w realizacji wymogów 
zakazu, władze miasta Krakowa uruchomiły 
dotacje do wymiany pieców węglowych. Po-
krywane jest nawet 100% kosztów inwestycji, 
nie więcej jednak niż 900 zł za każdy kilowat. 
Fundusze na ten cel pochodzą ze środków 
WFOŚiGW, NFOŚiGW oraz budżetu miasta. 
W przyszłości koszt dotacji ma być pokrywa-
ny również z Regionalnego Programu Ope-
racyjnego 2014-2020. Miejski Ośrodek Pomo-
cy Społecznej oferuje najuboższym, którzy 
zdecydują się zlikwidować swój piec węglo-
wy, dopłaty do rachunków za ogrzewanie. 
Prowadzone są obecnie rozmowy na temat 
możliwości dofinansowania poprawy efek-
tywności energetycznej w budynkach pry-
watnych w ramach Regionalnego Programu 
Operacyjnego 2014-2020. 
W Krakowie jest około 33 650 domów jedno-
rodzinnych, z czego blisko 12 tys. wykorzystuje 
węgiel jako główne źródło ciepła. Stanowi to 
35% całkowitego zasobu budynków budyn-
ków jednorodzinnych w Krakowie. Największy 
udział ogrzewania węglowego (aż 45%) za-
obserwowano w budynkach wzniesionych  
w latach 1945–1988, a zatem w charakteryzu-
jących się przeważnie słabymi parametrami 
charakterystyki energetycznej – niską efek-
tywnością energetyczną. W przeważającej 
większości przypadków węgiel jest wykorzy-
stywany w kotłach zasypowych, które stano-
wią technologię przestarzałą, a ich użytko-
wanie prowadzi do wysokiej emisji pyłów 
zawieszonych oraz benzo[a]pirenu. Jedynie 
15,5% budynków jednorodzinnych jest wypo-
sażonych w bardziej nowoczesny kocioł re-

kim systematycznie rosnąca izolacyjność. 
Coraz częstsze stosowanie ponadstandardo-
wej izolacji świadczy o rzeczywistym wzro-
ście wiedzy i umiejętności architektów oraz 
projektantów budynków. Podobny trend 
jest widoczny na rynku okien trójszybowych, 
których udział z roku na rok również systema-
tycznie rośnie. Polscy inwestorzy do ogrzewa-
nia budynków chętnie deklarują stosowanie 
biomasy, natomiast nie stosują ogrzewania 
słonecznego i pomp ciepła. Brak popularno-
ści pomp ciepła w polskich warunkach jest 
oczywiście związany z wysokim kosztem in-
westycyjnym oraz brakiem preferencyjnych 
taryf dla energii elektrycznej.

Deklarowane zużycie paliw 
Na podstawie danych zgromadzonych w ba-
zie BuildDesk można określić „mix energe-
tyczny” nowo powstających budynków.  
Z analizowanych danych wynika, że wciąż 
rośnie udział węgla w ogrzewaniu budyn-
ków jednorodzinnych. Wzrastająca popu-
larność węgla jest spowodowana atrakcyj-
nością cen. Dane dotyczące biomasy są 
trudne do jednoznacznej interpretacji, nato-
miast można z ogromnym prawdopodobień-
stwem stwierdzić, że są zdecydowanie za-
wyżone. Część inwestorów deklaruje użycie 
biomasy, podczas gdy w rzeczywistości bę-
dzie do ogrzewania używać innego paliwa 

(głównie ekogroszku). Nie sposób stwierdzić, 
jaka część budynków rzeczywiście będzie 
opalana biomasą, a jaka innymi paliwami. 
Względny udział energii końcowej uzyskanej 
ze zużycia gazu systematycznie spada – od 
2009 roku obniżył się o około 6 punktów pro-
centowych. 

Nie(d)oceniona termomodernizacja   
W latach 2009-2010 około 40 tys. nowych bu-
dynków miało ogrzewanie gazowe, a kolejne 
35 tys. było wyposażonych w kotły na węgiel. 
Przeciętnie każdy z tych budynków potrze-
buje rokrocznie na ogrzewanie 2530 m³ gazu 
lub 4800 kg węgla. Podczas trzydziestolet-
niego użytkowania ich mieszkańcy zużyją na 
cele grzewcze odpowiednio 76 tys. m³ gazu 
lub ponad 145 t węgla. Czy mogliby mniej? 
Wystarczyłoby, żeby każdy z tych relatywnie 
nowych domów został podczas budowy le-
piej ocieplony. Zaoszczędzono by w ciągu 
roku 550 m³ gazu lub 800 kg węgla. Budo-
wanie w standardzie energooszczędnym po-
zwoliłoby zaoszczędzić w skali kraju w przy-
padku budynków oddanych w jednym tylko 
roku 18 mln m³ gazu i 26 tys. ton węgla. 
A gdyby tak poddać termomodernizacji 
większość starych domów jednorodzinnych? 
Samo docieplenie 3,5 mln budynków jed-
norodzinnych w Polsce przyniosłoby roczne 
oszczędności surowców energetycznych w 

Domy jednorodzinne
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tortowy. Średni wiek kotła zasypowego to  
14 lat. Jedynie niespełna połowa responden-
tów deklaruje, że używa węgla o lepszej ja-
kości, czyli typu orzech. W blisko połowie do-
mów stosowane są najtańsze, a zarazem 
najbardziej emisyjne, rodzaje węgla: miał 
oraz węgiel brunatny, a także ekogroszek.

Dopłaty do nowych domów  
energooszczędnych 
  
We wrześniu 2012 roku NFOŚiGW ogłosił pio-
nierski program dopłat do budowy domów 
energooszczędnych. Niestety jak do tej pory 
zainteresowanie programem wśród osób bu-
dujących domy jednorodzinne jest znikome. 
Do kwietnia 2014 roku do weryfikacji przed-
stawiono około 160 projektów, a podpisano 
27 umów kredytu z dotacją.
Należy zastanowić się, jakie czynniki powo-
dują niskie zainteresowanie programem po 
upływie ponad roku od jego uruchomienia. 
Np. liczba zastosowanych kryteriów mogła-
by być ograniczona co najmniej czterokrot-
nie. Zbyt duża mnogość kryteriów oraz nie-
potrzebne wydzielanie kryteriów dla stref 
klimatycznych powodują, że nie da się roz-
propagować zunifikowanych projektów do-
mów NF-15 i NF-40 dla całej Polski. 

Istotną barierą hamującą rozwój programu 
jest słaba wiedza projektantów i architek-
tów na temat projektowania energooszczęd-
nego. Stworzenie odpowiedniego systemu 
szkoleń dla tych grup zawodowych ma za-
sadnicze znaczenie dla promowania budow-
nictwa energooszczędnego w Polsce. 
Kolejną barierą, która ogranicza popularyzację 
programu, jest niski poziom dotacji oraz wyso-
kie koszty generowane po stronie budujących. 
Dotacja dla domu jednorodzinnego budowa-
nego w standardzie NF-40 w wysokości 30 tys. 
zł oznacza, iż realnie beneficjent otrzyma oko-
ło 15 tys. zł na zakup lepszych elementów i ma-
teriałów do budowy swojego domu. Za szcze-
gólnie nieuzasadniony należy uznać wymóg 
odprowadzania podatku dochodowego od 
dotacji, gdyż jest on „przekładaniem” publicz-
nych pieniędzy z jednej kieszeni do drugiej.
W pełnej wersji raportu przedstawiono m.in. 
przegląd europejskich programów wsparcia 
w zakresie modernizacji budynków (Wielka 
Brytania, Irlandia, Hiszpania, Czechy).  

Instytut Ekonomii Środowiska

Instytut Ekonomii Środowiska jest 
pozarządową organizacją specja-
lizującą się w obszarze efektywno-
ści energetycznej, polityki klimatycz-
nej oraz ochrony powietrza. Obecnie 
działania Instytutu koncentrują się na 
takich zagadnieniach jak: wprowa-
dzanie nowych instrumentów finanso-

wych na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej, planowanie energe-
tyczne, wdrażanie koncepcji budyn-
ków o niemal zerowym zużyciu energii 
oraz kompleksowe rozwiązania w za-
kresie poprawy jakości powietrza.  
Więcej informacji o Instytucie na stronie: 
www.iee.org.pl 

Pełny Raport  
„Przegląd Efektywności 
Energetycznej”

Pobierz

a r t y k u ł  t e c h n i c z n y Armatura Premium + Systemy
Termostat „Uni XH”

 Wielokrotnie wyróżnione wzornictwo

OVENTROP Sp. z o.o.   Bronisze,  ul. Świerkowa 1B   05-850 Ożarów Mazowiecki   tel. (22) 722 96 42   fax. (22) 722 96 41   www.oventrop.pl

Innowacja + jakość

Termostat „Uni XH” i zawór typoszeregu E.

Wszystkim sympatykom firmy Oventrop i Marki Instalatora 
najlepsze życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku 
składają pracownicy firmy Oventrop Sp. z o.o.
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http://www.iee.org.pl/?a=text&b=32#
http://www.oventrop.pl
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