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Oświadczenie skierowane do minister przedsiębiorczości i technologii Jadwigi Emilewicz 

Szanowna Pani Minister! 

Z dużą uwagą zapoznałem się z przedstawionym przez Panią programem „Energia Plus”, który może zna-

cząco przyczynić się do implementacji nowoczesnych niskoemisyjnych technologii i rozwiązań w gospodar-

stwach domowych, przede wszystkim instalacji fotowoltaicznych czy też mikroelektrowni wodnych. 

Promowany przez Panią model prosumencki posiada duży potencjał i z pewnością ma szansę wpłynąć na 

wzrost sprzedaży lub przekazywania do sieci nadmiaru energii z tych gospodarstw domowych, które będą ją 

nie tylko konsumować, ale i wytwarzać. Szczególnie ważne wydaje się międzysektorowe podejście do pro-

blemu wytwarzania energii i zaangażowanie w ten proces nie tylko samorządów, przedsiębiorców czy uczelni 

wyższych, ale także właśnie gospodarstw domowych. 

Poszukiwanie nowych rozwiązań w zakresie produkcji i konsumpcji energii powinno prowadzić do prze-

ciwdziałania zjawisku ubóstwa energetycznego, a także powinno czynić Polaków bardziej przedsiębiorczymi 

na polu korzystania z odnawialnych źródeł energii i obniżania kosztów zużycia energii. To także kolejne 

istotne działanie w ramach walki ze smogiem. Właśnie ta ostatnia kwestia jest przedmiotem mojej szczegól-

nej troski. Jako reprezentant Żywiecczyzny i Śląska Cieszyńskiego w parlamencie Rzeczypospolitej Polskiej 

na co dzień obserwuję tragiczne skutki występowania w tym regionie smogu, bardzo negatywnie wpływają-

cego na wiele aspektów społeczno-gospodarczych rozwoju tego regionu. 

Moje kontakty z wyborcami potwierdzają, że mimo wielu inicjatyw podejmowanych na poziomie lokal-

nym i regionalnym, a nawet krajowym, nie zbudowaliśmy dotychczas wysokiej świadomości społecznej na 

temat mechanizmów zwalczania smogu. Mieszkańcy mają rozeznanie co do skutków smogu, ale pozostają 

dość bierni w jego zwalczaniu – oczekują przede wszystkim aktywności ze strony gmin oraz innych upraw-

nionych organów i instytucji, które powinny przed smogiem chronić i go likwidować. Jeśli chodzi o dostępne 

rozwiązania dotyczące spadku ilości zanieczyszczeń emitowanych do atmosfery (np. program „Czyste powie-

trze”, programy NFOŚiGW, programy WFOŚiGW oraz regionalne programy operacyjne), to cieszą się one 

zainteresowaniem mieszkańców, o ile są przystępne cenowo i wiążą się ze wsparciem ze strony np. gmin lub 

konsultantów wypełniających formalności. Wciąż jednak nie są wystarczająco dostępne dla ogółu mieszkań-

ców, którzy oczekują większego zakresu wsparcia. Problemy stwarza m.in. prawidłowe przygotowanie audy-

tów energetycznych budynków, jak też dokumentacji technicznej i kosztorysowej np. do termomodernizacji, 

a nawet wypełnienie wniosków aplikacyjnych i zgromadzenie załączników. Reasumując, trzeba przyznać, że 

mieszkańcy w niewystarczającym zakresie korzystają z możliwości, jakie stwarza rozwój gospodarki nisko-

emisyjnej na poziomie konsumenta energii. 

Aktualnie większość mieszkańców posiada jedynie podstawową wiedzę na temat modelu prosumenckiego 

i podchodzi do takich rozwiązań z ostrożnością, szczególnie wówczas, gdy ich wdrożenie wymaga zaanga-

żowania środków własnych. W mojej ocenie na tle zasygnalizowanych problemów nowatorskie rozwiązania 

proponowane przez Panią Minister powinny zyskać wsparcie w postaci intensywnej edukacji mieszkańców 

w zakresie samej istoty polityki prosumenckiej, ale także rozwiązań, jakie mogą w tym zakresie wdrażać 

właśnie gospodarstwa domowe, w jaki sposób powinny to realizować, jakie korzyści mogą tą drogą uzyskać. 

Wdrożenie rozwiązań prosumenckich na masową skalę może przynieść polskiej energetyce, ale także sa-

mym gospodarstwom domowych, szereg korzyści, dlatego tak ważna jest ich efektywna promocja wśród 

mieszkańców. W mojej ocenie bardzo korzystny wpływ na realizację programu „Energia Plus” może mieć 

wsparcie go działaniami informacyjno-szkoleniowymi dla mieszkańców, z użyciem języka niespecjalistycz-

nego, prezentującymi konkretne warianty wdrożenia rozwiązań prosumenckich w gospodarstwach domo-

wych, konieczne do podjęcia działania i uzyskane dzięki temu korzyści. Takie rozwiązania można wdrożyć, 

przynajmniej w ramach pilotażu, na wybranym obszarze (np. Żywiecczyzny i Śląsku Cieszyńskiego, gdzie 

odnotowujemy bardzo wysoki poziom smogu), tak aby na podstawie zdobytych doświadczeń zoptymalizo-

wać ten proces i rozszerzyć go na cały kraj. 

 

 



Chciałbym zapytać, czy Ministerstwo Przedsiębiorczości i Technologii planuje takie działania edukacyjne 

towarzyszące wdrożeniu programu „Energia Plus”, które w mojej ocenie mogą znacząco wzmocnić oddzia-

ływanie społeczno-gospodarcze związane z implementacją modelu prosumenckiego. 

Z wyrazami szacunku 

Tadeusz Kopeć 

 
 


