7.POMOC UBOGIM – włączenie służb opieki społecznej w działania na rzecz wsparcia
wymiany kotłów oraz termomodernizacji budynków osób ubogich, w sposób
uwzględniający poziom generowanych zanieczyszczeń i zapewnienie środków na niezbędne
koszty eksploatacji;
Pytania:
1. Czy uruchomiono programy wspierające osoby ubogie w zakresie wymiany kotłów?
a) Jeśli tak, to jaki jest budżet takiego programu?
b) Jeśli tak, to jaka jest forma tej pomocy?
c) Ile osób skorzystało z tej pomocy?
d) W jakiej formie przekazywana jest pomoc na pokrycie kosztów eksploatacji?
e) Jakie środki na pokrycie niezbędnych kosztów eksploatacji zostały przeznaczone od
stycznia 2017 do daty otrzymania wniosku?
f) Jakie są planowane środki na pokrycie niezbędnych kosztów eksploatacji na 2017,
2018 i 2019? Na co dokładnie mają być przeznaczone?
f.1) Jeśli te środki mają być przeznaczone na ogrzewanie, to na jakie nośniki energii?
2. Czy uruchomiono programy wspierające osoby ubogie w zakresie termomodernizacji
budynków?
a) Jeśli tak, to jaki jest budżet takiego programu?
b) Jeśli tak, to jaka jest forma tej pomocy?
c) Ile osób skorzystało z tej pomocy?

Odpowiedź:
Ministerstwo Pracy: W związku z zapytaniem złożonym w trybie ustawy z 6 września 2001
r. o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1764 z późn. zm.), informuję że
Ministerstwo nie ma informacji na temat pytań zgłoszonych we wniosku. Z przesłanymi
pytaniami powinien Pan wystąpić do Ministerstwa Energii, Ministerstwa Infrastruktury i
Budownictwa oraz Ministerstwa Środowiska.
Jednocześnie informuję, że w dniu 17 stycznia 2017 r. Rada Ministrów przyjęła pakiet
niezbędnych do podjęcia działań, w celu zdecydowanej poprawy jakości powietrza w kraju,
rekomendowany przez Komitet Ekonomiczny Rady Ministrów pod nazwą Program „Czyste
Powietrze". Zgodnie z rekomendacją KERM z dnia 10 lutego 2017 r. w sprawie
harmonogramu zadań do realizacji w związku z Programem „Czyste Powietrze" w zakresie
działania nr 7 Ministerstwo Rodziny Pracy i Polityki Społecznej jako resort wiodący oraz
Ministerstwa Energii (w tym URE), Ministerstwo Infrastruktury i Budownictwa,
Ministerstwo Środowiska zobowiązane zostały do włączenia od 2018 roku pracowników
socjalnych ośrodków pomocy społecznej w działania informacyjne w ramach pracy
socjalnej w zakresie efektywnego wykorzystywania energii w domu/mieszkaniu,
możliwości pozyskania środków na wymianę kotłów, uzyskanie dodatków energetycznych,
środków pieniężnych na dofinansowanie ogrzania domu/mieszkania w ramach dodatków
mieszkaniowych. W związku z tym w chwili obecnej w Ministerstwie trwają prace (przy

udziale ww. instytucji) nad opracowaniem materiału informacyjnego dla pracowników
socjalnych ośrodków pomocy społecznej.

