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Cele programu STOP SMOG
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3. Wsparcie osób dotkniętych tzw. 
ubóstwem energetycznym

1. Ograniczenie emisji zanieczyszczeń pochodzącej z domów 
jednorodzinnych – termomodernizacja, wymiana źródeł ciepła

2. Poprawa jakości powietrza w najbardziej 
zanieczyszczonych miejscowościach



Co wyróżnia program STOP SMOG?
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Program STOP SMOG jest unikatowy z kilku powodów:

• Gmina występuje w roli inwestora

• Mieszkaniec podpisuje umowę z gminą i udostępnia swój dom na potrzeby 
realizacji prac

• Beneficjentem są osoby ubogie energetycznie, które często nie mają innej 
możliwości na sfinansowanie inwestycji

• Maksymalne ułatwienie dla mieszkańców ubogich energetycznie, którzy zwykle 
mają ograniczoną wiedzę nt. efektywności energetycznej, źródeł finansowania

• Realne wsparcie w walce z ubóstwem energetycznym



Ubóstwo energetyczne
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Ubóstwo energetyczne
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Gospodarstwo domowe jest ubogie energetycznie, jeżeli ma trudności

w zaspokojeniu swoich potrzeb energetycznych z powodu:

• niskiego dochodu lub

• charakterystyk mieszkania.

Jeśli koszt zaspokojenia potrzeb energetycznych jest tak wysoki, że członkowie
gospodarstwa domowego stają przed dylematem, czy ograniczać te potrzeby, czy
też oszczędzać kosztem innych dóbr, np. żywności, leków czy edukacji, to mówimy
o ubóstwie energetycznym.



Ubóstwo energetyczne – przyczyny
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• Nieefektywne korzystanie z energii i urządzeń
• Wietrzenie pomieszczeń przy grzejących kaloryferach, 

włączone oświetlenie w pustych pomieszczeniach itp.

• Niskie dochody gospodarstw domowych
• Pokrycie rachunków za energię, niezależnie od ich 

wysokości jest trudne – ubóstwo ekonomiczne

• Niska efektywność energetyczna budynków i urządzeń 
• Zbyt słaba izolacja budynku
• Mało efektywne źródło ciepła
• Nieefektywne energetycznie urządzenia 

(lodówka, pralka itp.) itp.



Ubóstwo energetyczne
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Zróżnicowanie terytorialne 
ubóstwa energetycznego w 
Polsce.

Przyczyny:

• Poziom dochodu gospodarstw

• Ceny nośników energii

• Wiek budynków

ŹRÓDŁO: IBS, 2017; ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE.



Ubóstwo energetyczne

9

ŹRÓDŁO: IBS, 2017; JAK OGRANICZYĆ SKALĘ UBÓSTWA 
ENERGETYCZNEGO W POLSCE.
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Ubóstwo energetyczne 
w Polsce - 2016 rok

niedochodowo dochodowo

▪ 12,2% - mieszkańców Polski, czyli 4,6 mln osób (1,3 mln 
gospodarstw domowych), żyje w ubóstwie energetycznym

▪ 5,6% - mieszkańców Polski, czyli 2,1 mln osób, to ubodzy 
energetycznie, którzy nie są ubodzy dochodowo

▪ 6,6% - mieszkańców Polski, czyli 2,5 mln osób, jest 
jednocześnie ubogich dochodowo i energetycznie

▪ 20% - mieszkańców wsi jest ubogich energetycznie; łącznie 
stanowią oni 2/3 wszystkich ubogich energetycznie

▪ 25% - osób żyjących w ubóstwie energetycznym to 
emeryci i renciści



Ubóstwo dochodowe a energetyczne
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7,9% 6,6% 5,6%
ubóstwo 

dochodowe
ubóstwo 
energetyczne

ŹRÓDŁO: IBS, 2017; ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE.

Rodzaj ubóstwa
Procent 

mieszkańców 
Polski

Liczba 
mieszkańców 
Polski (mln)

dochodowe 7,9% 3

dochodowe i energetyczne 6,6% 2,5
energetyczne 5,6% 2,1

Razem 20,1% 7,6



Ubóstwo energetyczne
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Struktura ubóstwa energetycznego 
według miejsca zamieszkania

wieś

miasto poniżej 20 tys.

miasto 20-99 tys.

miasto 100-199 tys.

miasto 200-499 tys.

miasto 500 tys. i więcej

ŹRÓDŁO: IBS, 2017; ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE.
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Ubóstwo energetyczne
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ŹRÓDŁO: IBS, 2017; ZRÓŻNICOWANIE REGIONALNE UBÓSTWA ENERGETYCZNEGO W POLSCE.
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Struktura ubóstwa energetycznego 
według grup społeczno-ekonomicznych

pracownicy na stanowiskach robotniczych

rolnicy

emeryci

pracownicy na stanowiskach nierobotniczych

utrzymujący się ze świadczeń społ. i
pozostałych niezarobkowych źródeł
renciści

pracujący na własny rachunek



Program STOP SMOG

Podstawa prawna

Ustawa z dnia 6 grudnia 2018 r. o zmianie ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw

(zmiana z dnia 28.10.2020r., Dz.U. 2020 poz. 2127)
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Instytucja realizująca program

Ministerstwo Rozwoju
(wcześniej Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii)



Program STOP SMOG
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Dla kogo?

Program dla wszystkich gmin/miast, które mają problem z jakością powietrza tj.:
• Udokumentowany zły stan powietrza

Zakres rzeczowy

• Termomodernizacja domów jednorodzinnych osób ubogich energetycznie

Wysokość wsparcia

• Wsparcie dla mieszkańca
• Dotacja do 70% z budżetu państwa
• Środki do 30% z budżetu gminy (w tym ew. wkłady własne mieszkańców)

Dla miast powyżej 100 tys. mieszkańców środki z budżetu powyżej 30%

Nabór wniosków

• Ustawa obowiązuje od 2019 do 2024 r.



Budżet programu
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Środki budżetu państwa – 883,2 mln zł



Warunki przystąpienia dla gmin
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1. Obowiązywanie na obszarze gminy „uchwały antysmogowej” –
zgodnie z art. 96 ustawy Prawo ochrony środowiska



Warunki przystąpienia dla gmin
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2. Przedsięwzięcia niskoemisyjne obejmą nie mniej niż 1% (lub 20
budynków) i nie więcej niż 12% łącznej liczby budynków
mieszkalnych jednorodzinnych w gminie (nie dotyczy miast pow. 100
000).

1%/20 bud.
12%

Budynki 
jednorodzinne

Dodatkowo jednorazowo zniesiono limit jeśli 

gmina wcześniej zawarła co najmniej jedno 

porozumienie. 



Warunki przystąpienia dla gmin
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3. Szacowane zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze
liczone łącznie dla wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych
wyniesie nie mniej niż 30% energii finalnej

Zmniejszenie zapotrzebowania 
na energię finalną

30%

70%



Warunki przystąpienia dla gmin
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4. Zobowiązanie gminy do zabezpieczenia środków w wysokości 30%
kosztów realizacji porozumienia (w przypadku miast
pow. 100 000 mieszkańców, wkład gminy będzie wyższy niż 30%
kosztów realizacji porozumienia)

30%

70%

Środki gminy

Środki z budżetu 
państwa



Zasady współpracy
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• Wypłata dotacji dla Gminy w formie zaliczki

• Średnio 53 000 zł na jeden budynek (czyli 37 100 zł dotacji ze środków FTiR*)

• Gmina pełni rolę inwestora

• Do 5% wartości porozumienia na obsługę programu, m.in. edukację mieszkańców

• Gmina może zażądać wkładu własnego mieszkańców ≤ 10% wartości porozumienia 
(poza porozumieniem z MR)

• Miasta powyżej 100 000 mieszkańców – odrębne warunki 
porozumienia (finansowanie)

• Porozumienie zawierane na 4 lata jeśli >2% budynków (pozostałe na 
3 lata) – w tym okresie Gmina musi wydatkować otrzymane środki

* Środki są wypłacane gminie przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) ze środków zgromadzonych 
w Funduszu Termomodernizacji i Remontów (FTiR) 



Obowiązki gminy – realizacja przedsięwzięcia

✓ Gmina podpisuje umowy z beneficjentami umożliwiające
wykonywanie przedsięwzięć na terenie nieruchomości
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✓ Przedsięwzięcia są planowane, przygotowywane, realizowane przez gminę

✓ Gmina dokonuje inwentaryzacji i selekcji obiektów na przedsięwzięcia 
niskoemisyjne – dobór rodzaju przedsięwzięcia niskoemisyjnego do obiektu

✓ Gmina przeprowadza zamówienie na usługi i dostawy 
oraz roboty budowlane w ramach przedsięwzięć

✓ Gmina zapewnia utrzymanie efektów inwestycji przez okres 5 lat

✓ W uzasad. przypadkach (np. zły stan tech. bud.) gmina ma możliwość kupna 
urządzeń i ich instalacji jako własny środek trwały (następnie udostępnia beneficj.)

✓ Gmina może ustanowić w regulaminie inny tryb realizacji polegający na udzielaniu 
dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji tych 
przedsięwzięć zgodnie z art. 403 ust. 4-6 POŚ



Obowiązki gminy – realizacja przedsięwzięcia
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Dla których mieszkańców

• spełni dodatkowe warunki określone przez gminę
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Gmina może podpisać w ramach Programu umowę z mieszkańcem, który m.in.:

• jest właścicielem/współwłaścicielem/posiadaczem samoistnym 
budynku jednorodzinnego, dotyczy także budynku jednorodzinnego 
z zasobów mieszkalnych gminy

• spełnia wskazany w ustawie próg dochodowy 
(ustawa o dodatkach mieszkaniowych)

• spełnia wskazany w ustawie próg majątkowy 
(ustawa o dodatkach mieszkaniowych)

• faktycznie zamieszkuje w budynku

• wyrazi zgodę m.in. na udostępnienie budynku do celów inwestycji 



Próg dochodowy i majątkowy
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Próg dochodowy – średni miesięczny dochód na jednego członka 
gospodarstwa domowego w ostatnim roku kalendarzowym poprzedzającym 
rok zawarcia umowy nie może przekraczać kwoty najniższej emerytury w 
wysokości:

175% – w gospodarstwie jednoosobowym

125% – w gospodarstwie wieloosobowym

Kryterium majątkowe – 53 000 zł (bez nieruchomości), 
określane zgodnie z ustawą o dodatkach mieszkaniowych.



Zakres rzeczowy

Standard niskoemisyjny:
• wymagania ekoprojektu dla kotłów na paliwo stałe (KE 1189/2015)
• wymagania ekoprojektu dla miejscowych ogrzewaczy (KE 1188/2015)
• wymagania przepisów odrębnych, w tym aktów prawa miejscowego
• dla urządzeń zasilanych energią elektryczną, gazem, pomp ciepła – wymagania

zgodne z normami i odrębnymi przepisami
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Przedsięwzięcie niskoemisyjne: 

1. wymiana urządzeń/systemów grzewczych ogrzewających 
budynki lub wodę użytkową z niespełniających standardów 
niskoemisyjnych na urządzenia spełniające standardy 
niskoemisyjne

2. likwidacja urządzeń jak w 1) + przyłączenie do sieci 
ciepłowniczej, elektroenergetycznej lub gazowej

3. termomodernizacja + ew. 1) lub 2)



Koszty kwalifikowane

• likwidacja/wymiana urządzeń lub systemów grzewczych na spełniające standardy niskoemisyjne
albo wykorzystujące paliwa gazowe albo energię el.

• przyłączenia budynku do sieci ciepłowniczej sieci elektroenergetycznej/gazowej
• docieplenia ścian, stropów, podłóg, fundamentów, stropodachów i dachów
• likwidacja mostków cieplnych
• wymiana stolarki okiennej i drzwiowej
• modernizacja systemu ogrzewania, wentylacji lub systemu c.w.u.
• wyraźne wskazanie możliwości montażu OZE
• instalacja lub wymiana urządzeń pomiarowo – kontrolnych (innych niż OSD)
• projekty budowlane lub techniczne oraz inna dokumentacja
• audyty potwierdzające zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło grzewcze
• koszty innych prac budowlanych niezbędnych do realizacji przedsięwzięć związanych

z efektywnością energetyczną, jednakże stanowiące nie więcej niż 20% łącznych kosztów
• koszty serwisu i konserwacji w okresie utrzymania efektów przedsięwzięć niskoemisyjnych
• koszty nadzoru inwestorskiego
• koszty przygotowania wniosku w okresie do 9 miesięcy przed datą zawarcie porozumienia
• inne koszty do 5% kosztów porozumienia, m.in. koszty usług doradztwa energetycznego, koszty

obsługi/zarządzania programem na poziomie gminy
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Porozumienie – krok po kroku
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1. Przygotowanie zakresu wniosku o dofinansowanie/Porozumienia

2. Złożenie wniosku i ew. uzupełnienia/korekty

3. Działania poprzedzające zawarcie Porozumienia

5. Realizacja inwestycji przez gminę + sprawozdanie do MR

6. Utrzymanie i potwierdzenie przez gminę osiągniętych efektów 
Porozumienia

4. Zawarcie Porozumienia

Jeden z możliwych scenariuszy realizacji porozumienia:



Krok 1
Przygotowanie zakresu wniosku o 

dofinansowanie/Porozumienia
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o Wstępne wytypowanie rodzin ubogich energetycznie zamieszkujących 
gospodarstwa jednorodzinne do danego wniosku o dofinansowanie/porozumienia 
(warunki do spełnienia art. 11d ust.1 ustawy) – pod uwagę muszą być brane 
możliwe do osiągnięcia m.in.:

➢ Kryterium dochodowe i majątkowe

Zakres porozumienia

➢ Kryterium własności lub posiadania samoistnego budynku

➢ Kryterium faktycznego zamieszkiwania w budynku

➢ Kryterium zgód od mieszkańca



Krok 1
Przygotowanie zakresu wniosku o 

dofinansowanie/Porozumienia
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o Wybranie budynków jednorodzinnych ubogich energetycznie do danego wniosku 
o dofinansowanie/porozumienia:

➢ w podziale na typy przedsięwzięć niskoemisyjnych

Zakres porozumienia

➢ możliwości realizacyjne

o Oszacowanie liczby beneficjentów



Krok 1
Przygotowanie zakresu wniosku o 

dofinansowanie/Porozumienia
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o Oszacowanie kosztów realizacji przedsięwzięć w ramach danego wniosku 
o dofinansowanie/porozumienia

➢ dopuszczalny różny montaż finansowy (opcjonalnie do 10% 
wkładu beneficjenta + środki z UM/WFOŚiGW/RPO) 

Szacowanie kosztów porozumienia

o Podjęcie działań i zadeklarowanie zabezpieczenia do 30% środków realizacji 
porozumienia jako wkład własny gminy:

o Planowany harmonogram realizacji przedsięwzięć
(rzeczowy i finansowy) 



Krok 1
Przygotowanie zakresu wniosku o 

dofinansowanie/Porozumienia
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o Zaplanowanie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze łącznie dla 
wszystkich przedsięwzięć niskoemisyjnych w danym wniosku o 
dofinansowanie/porozumieniu na poziomie min. 30%

Zaplanowanie efektów, organizacja

o Zebranie informacji o stopniu zanieczyszczenia powietrza np. Państwowy 
Monitoring Środowiska, POPy, uchwały antysmogowe 

o Zaplanowanie organizacji obsługi realizacji porozumienia np. doradztwo 
energetyczne, stanowiska pracy 



32

o Złożenie przez gminę wniosku o dofinansowanie

o Pozytywna ocena wniosku przez NFOŚiGW

Wniosek i załączniki zostaną 
udostępnione uczestnikom

➢ Gmina może złożyć kilka wniosków
(każdy na min. 1% lub min. 20 budynków, a łącznie 
max. 12% budynków jednorodzinnych znajdujących się 
na terenie gminy) 

Krok 2
Złożenie wniosku i ew. uzupełnienia/korekty



Krok 2
Złożenie wniosku i ew. uzupełnienia/korekty
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o dostępne środki finansowe na realizację przedsięwzięć niskoemisyjnych 

Oceniając wniosek NFOŚiGW bierze pod uwagę

o spełnienie przez gminę warunków ustawowych – w tym zobowiązanie do pokrycia 
kosztów wkładu własnego 

o jakość powietrza na terenie danej gminy lub miasta 

o spodziewane korzyści z realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych, w szczególności 
w zakresie zmniejszenia zapotrzebowania na ciepło grzewcze o nie mniej niż 30% 
energii finalnej, 

o zdolność organizacyjną gminy do realizacji porozumienia 



Krok 3
Działania poprzedzające podpisanie 

Porozumienia
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o Uchwała Rady Gminy ws. regulaminu realizacji przedsięwzięć niskoemisyjnych 

o Uchwała o sposobie i warunkach wnoszenia wkładu własnego przez beneficjenta i 
wysokość tego wkładu (jeśli będzie wykorzystany wkład beneficjentów konieczne) 

Podpisanie porozumienia NFOŚiGW – Gmina 



Krok 4
Zawarcie Porozumienia
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o Zawierane na okres do 3 lat (lub 4 lat gdy objęto co najmniej 2% budynków) 

o Zawiera doszczegółowienie wymogów ustawowych i zobowiązań stron 

o Kwalifikowalność wydatków i wypłacenie środków finansowych z FTiR - po 
podpisaniu porozumienia 

o Finalne ilości poszczególnych rodzajów przedsięwzięć niskoemisyjnych, liczbę 
beneficjentów, szacowane efekty realizacji porozumienia 

o Szczegółowe informacje o koszcie realizacji porozumienia
i finalnym montażu finansowym na poziomie gminy 

o Harmonogram rzeczowo-finansowy (HRF) realizacji
porozumienia (projekt wraz z wnioskiem) 

o Harmonogram wypłat środków finans. z FTiR na rachunek gminy (zgodny z HRF) 

o Zobowiązania sprawozdawcze gminy (kwartalne, końcowe oraz w okresie trwałości) 



o Gmina podpisuje umowy z beneficjentami
umożliwiające wykonywanie przedsięwzięć na
terenie nieruchomości
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o Przedsięwzięcia niskoemisyjne są planowane, 
przygotowywane, realizowane przez gminę

o Gmina dokonuje inwentaryzacji i selekcji 
obiektów na przedsięwzięcia niskoemisyjne –
dobór rodzaju przedsięwzięcia niskoemisyjnego do 
obiektu

Krok 5
Realizacja inwestycji przez gminę
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o Gmina przeprowadza zamówienie na usługi i dostawy oraz roboty 
budowlane w ramach przedsięwzięć niskoemisyjnych:

➢ Zaplanowanie sposobu kontraktacji

➢ Przygotowanie dokumentacji przetargowej, 
warunków udziału, kryteriów wyboru 

Krok 5
Realizacja inwestycji przez gminę



o Weryfikuje, co najmniej raz w roku, przez okres 5 lat
przestrzeganie warunków przez beneficjentów
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Gmina zapewnia utrzymanie efektów inwestycji przez okres 5 lat tj.:

o Zapewnia dostęp do usług doradztwa energetycznego

Krok 6
Utrzymanie i potwierdzenie przez gminę 

osiągniętych efektów Porozumienia

o Gmina organizuje zasoby niezbędne do przygotowania
i nadzoru nad realizacją przedsięwzięć niskoemisyjnych
oraz nad trwałością inwestycji

o Gmina musi potwierdzić osiągnięcie efektów
realizacji porozumienia



5. Czyszczenie przewodów kominowych przez osoby posiadające 
uprawnienia kominiarskie, w terminach określonych w przepisach o 
ochronie przeciwpożarowej oraz w przepisach techniczno-budowlanych
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Gmina weryfikuje czy są przestrzegane m.in. poniższe warunki:

1. Zakaz stosowania jakichkolwiek dodatkowych urządzeń grzewczych 
na paliwo stałe niespełniających standardów niskoemisyjnych

2. Zakaz usuwania lub naruszania integralności urządzeń/systemów grzewczych

3. Zakaz spalania odpadów

4. Eksploatowanie urządzeń/systemów zgodnie z instrukcją

Krok 6
Utrzymanie i potwierdzenie przez gminę 

osiągniętych efektów Porozumienia

Po podpisaniu Porozumienia gmina ma wobec NFOŚiGW zobowiązania sprawozdawcze 
(kwartalne, końcowe oraz w okresie trwałości)



Dokumenty
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Etap złożenia wniosku:

1. Ewentualnie: kontakt z NFOŚiGW –
robocze uzgodnienie wniosku

Etap zawarcia Porozumienia:

1. Porozumienie

a) Harmonogram Wypłat

b) Harmonogram rzeczowo – finansowy

2. Sprawozdanie kwartalne i roczne

3. Sprawozdanie końcowe

4. Raport trwałości

2. Oszacowanie liczby beneficjentów

3. Wniosek, w tym harmonogram    
rzeczowo – finansowy



Zawarte porozumienia
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Tuchów
• Wniosek w trakcie oceny
• 6,4 mln zł
• 121 budynków

Skawina
• Porozumienie podpisane 28.06.2019
• 15,9 mln zł
• 300 budynków

Sucha Beskidzka
• Porozumienie podpisane 26.07.2019
• 2,65 mln zł
• 50 budynków

Pszczyna
• Porozumienie podpisane 21.10.2019 
• 15,6 mln zł
• 286 budynków

Niepołomice
• Wniosek w trakcie oceny
• 7,4 mln zł
• 140 budynków
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Dziękuję za uwagę

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne
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mailto:doradztwo@nfosigw.gov.pl
http://www.doradztwo-energetyczne.gov.pl/
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