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1. Introduction – Energy poverty and energy 

vulnerability definition in Poland 

The energy poverty affects even 9.6 percent of Polish households, so over 4 million 

people, as the latest available research shows. The most threatened groups are 

lonely people living in large houses in the countryside, tenants of old, municipal 

buildings, big families living in large houses countryside, and poor inhabitants of 

single-family houses in villages and small towns (IBS, 2016).  

Such a conclusions can also be drawn from the survey conducted as part of the 

ASSIST project. The phenomenon of energy poverty is not always the same with 

economic, general poverty. Actually, some people suffer general poverty and 

energy poverty and both those are combined. But there are much more reasons of 

energy poverty than just income below the official minimum. The sources can be 

also the technical condition of a flat or building, as well as low level of knowledge 

and low consumer activity. Therefore, thinking about energy poverty in the context 

of the project and activities undertaken in it, aimed at reducing and mitigating the 

problem, one should take a broad definition of it: energy poverty is a phenomenon 

resulting from difficulties in meeting basic energy needs, in a place of living, at a 

reasonable price. In this perspective, we will include those groups of people who 

pay bills regularly, but often they do not have enough money to pay for other 

important life needs, like living alone pensioners in large old apartments or houses 

with catastrophic technical parameters. There are also group of people, saving 

energy and feeling very uncomfortable in their home or even badly affecting their 

health. They do not know how to save reasonably and effectively, who can help 

them and how to get dedicated, more effective and long-term aid rather than a 

small monthly energy allowance. The activities of the ASSIST project will be 

addressed also to abovementioned groups of households.  

  



 

 

 

2. Polska  

2.1  Ubóstwo energetyczne w Polsce  

Z dostępnych najnowszych badań wynika, że ubóstwo energetyczne dotyka 9,6 
proc. polskich gospodarstw domowych, czyli ponad 4 mln osób. 

 Zjawiskiem najbardziej zagrożone są osoby samotne mieszkające w dużych 
domach na wsi, lokatorzy starych, komunalnych kamienic w miastach, rodziny 
wielodzietne mieszkające w dużych wiejskich domach oraz ubodzy mieszkańcy 
wolnostojących domów na wsi i w małych miejscowościach (IBS, 20181).  

Takie wnioski można wyciągnąć również z badania ankietowego 
przeprowadzonego w ramach projektu ASSIST. Zjawisko ubóstwa energetycznego 
nie jest tożsame z ubóstwem dochodowym – w części rzeczywiście osoby ubogie 
dochodowo to osoby żyjące w ubóstwie energetycznym. Ale przyczyn ubóstwa 
energetycznego jest dużo więcej, niż dochód niższy niż przyjęty „urzędowo” próg 
ubóstwa. Przyczyn należy upatrywać również w stanie technicznym mieszkania 
bądź nieruchomości, jak i niskim poziomie wiedzy i małej aktywności konsumentów. 
Dlatego dla myślenia o ubóstwie energetycznym w kontekście projektu i przyjętych 
w nim aktywności skierowanych na zmniejszenie i złagodzenie problemu należy 
przyjąć szeroką jego definicję: ubóstwo energetyczne to zjawisko wynikające z 
trudności w zaspokajaniu podstawowych potrzeb energetycznych w miejscu 
zamieszkania za rozsądną cenę. W takim ujęciu włączymy w krąg zainteresowania 
i obejmiemy działaniami projektu ASSIST osoby, które opłacają regularnie 
rachunki, ale często nie starcza im na zaspokajanie innych ważnych potrzeb 
życiowych, żyją samotnie – emeryci i renciści – w dużych starych mieszkaniach lub 
domach o katastrofalnych parametrach technicznych; oszczędzają na energii i 
czują się bardzo niekomfortowo w swoim domu lub wręcz źle wpływa to na ich stan 
zdrowia; nie wiedzą, jak mogę efektywnie oszczędzać, kto może im pomóc i jak 
uzyskać dedykowaną im bardziej efektywną i trwałą pomoc, niż nieduży zasiłek 
energetyczny.  

2.2  Krajowe inicjatywy przeciwdziałania ubóstwu 

energetycznemu – synergia z projektem ASSIST 

W polskiej przestrzeni publicznej na szczęście trwa od kilku lat intensywna 
dyskusja na temat energii w kontekście zjawiska ubóstwa energetycznego i 
związanego z nim pojęcia wrażliwego odbiorcy energii. Wydaje się, że badania i 
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związane z nimi opracowania tego zagadnienia, przygotowane przede wszystkim 
przez podmioty pozarządowe, zbliżyły nas do pełniejszej identyfikacji problemu, 
odwracając niejako podejście – nie skupiając się jedynie na ubóstwie 
ekonomicznym gospodarstw domowych, ale właśnie na pojęciu szeroko 
rozumianego konsumenta wrażliwego, który łatwo może być dotknięty ubóstwem 
energetycznym.  

Wskazanie na przyczyny ubóstwa energetycznego, jako pochodnej ubóstwa 
dochodowego danego gospodarstwa domowego, owocuje zawężonym podejściem 
pomocowym skierowanym wprost do tego typu gospodarstw, tzn. następującymi 
formami wsparcia: 

 dodatki mieszkaniowe i dodatki do energii, 

 dodatkiem specjalnym. 

Zapewnienie wsparcia finansowego osobom potrzebującym zostało ujęte w ustawie 
Prawo energetyczne, poprzez wprowadzenie pojęcia odbiorcy wrażliwego energii 
elektrycznej oraz wprowadzenie świadczenia dla takiego odbiorcy w postaci 
dodatku energetycznego. Prawo energetyczne używa określenia “odbiorca 
wrażliwy energii elektrycznej”2. Zryczałtowany dodatek energetyczny przysługuje 
odbiorcy wrażliwemu energii elektrycznej. Przez odbiorcę wrażliwego energii 
elektrycznej należy rozumieć osobę: 

 której przyznano dodatek mieszkaniowy, 

 która jest stroną umowy kompleksowej lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej zawartej z przedsiębiorstwem energetycznym, 

 która zamieszkuje w miejscu dostarczania energii elektrycznej. 

Wniosek można złożyć we właściwym miejscowo Miejskim Ośrodku Pomocy 
Społecznej. Do wniosku należy załączyć kopię umowy kompleksowej (umowa na 
przesyłanie i sprzedaż energii elektrycznej) lub umowy sprzedaży energii 
elektrycznej (umowa na sprzedaż energii), a także rachunek lub faktura za energię 
elektryczną. Potencjalni beneficjenci muszą spełniać „ostre” kryteria, aby ubiegać 
się o dofinansowanie. Dodatek energetyczny to świadczenie dla najuboższych, 
przyznawane osobom w trudnej sytuacji materialnej, które często mają nie tylko 
problem z terminowym płaceniem za czynsz, ale również za prąd, czyli kto nie ma 
dodatku mieszkaniowego, ten nie dostanie dodatku energetycznego.  

Jest to w świetle licznych badań, również przeprowadzonych w ramach projektu 
ASSIST, zawężenie zjawiska i pominięcie problemów, prowadzących do pojawiania 
się ubóstwa energetycznego.  

Z zadowoleniem należy przyjąć, że trwają prace analityczne oraz legislacyjne 
związane z przygotowaniem rozwiązań mających na celu poprawę warunków 
ekonomicznych wykorzystania energii elektrycznej na cele ogrzewania w 
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ustaw, Dz.U. z 2013 r. poz. 984 



 

 

 

gospodarstwach domowych. Wynikają one z programu rządowego poświęconego 
poprawie jakości powietrza „Czyste powietrze”3 i pośrednio powinny przyczynić się 
również do zmniejszenia zużycia energii, takie jak termomodernizacje budynków, 
wymiana pieców - zmodernizowanie nieekologicznych źródeł ciepła opalanych 
paliwem stałym, czy przyłączanie do sieci ciepłowniczej. Nawet ustalenie zasad, 
form czy źródeł finansowania tego typu przedsięwzięć nie oznacza, że zostaną one 
efektywnie wprowadzone, bowiem wiele zależy od samorządu terytorialnego, na 
samorządzie gminnym spoczywa bowiem zaspokajanie zbiorowych potrzeb 
mieszkańców m.in. w energię elektryczną i cieplną należy do zadań własnych gmin. 
Jeżeli pewne działania zmierzające do poprawy jakości życia konsumentów mają 
być skierowane do osób niezamożnych, jednostki samorządu terytorialnego (JST) 
muszą zdiagnozować zarówno tego typu osoby, jak i do nich dotrzeć i to dotrzeć o 
osób nie tylko o dochodach kwalifikujących ich do pomocy socjalnej – zdefiniowany 
próg ubóstwa, ale mieszczących się w szerszej społecznie definicji osób 
zagrożonych lub dotkniętych ubóstwem energetycznym.  

Inicjatywy lokalne w części wpisują się już w opracowywane działania dotyczące 
programu „Czyste powietrze”. Skoro jednym z możliwych sposobów walki z 
ubóstwem energetycznym jest zwiększenie efektywności energetycznej budynku, 
co doprowadzi do zmniejszenia zapotrzebowania na energię w budynku, a tym 
samym do zmniejszenia wydatków na rachunki za energię, to należy wspomnieć o 
istniejących inicjatywach.  

Należy jednak podkreślić , że problem polega na tym, że większość konsumentów 
dotkniętych zjawiskami ubóstwa energetycznego nie wydaje znacznych kwot na 
zwiększenie efektywności energetycznej budynku, a co za tym idzie ograniczenie 
strat energii cieplnej. Niewielka więc liczba konsumentów dotkniętych problemem 
ubóstwa energetycznego skorzysta z możliwości dopłat czy kredytów, ale warto 
dotrzeć przynajmniej do części z nich z taką poradą czy informacją, np. do 
przedstawicieli wspólnoty mieszkaniowej.  

Przykładem takich działań o charakterze krajowym jest częściowe finansowanie 
inwestycji w efektywność energetyczną, które można otrzymać jako premię 
termomodernizacyjną przyznawaną przez Bank Gospodarstwa Krajowego (BGK) w 
ramach Funduszu Termomodernizacji i Remontów.4 Stworzenie tej możliwości było 
związane z koniecznością poprawy norm efektywności energetycznej dla instalacji 
przemysłowych, sektora publicznego i gospodarstw domowych. 

Subwencja finansowa przyznawana jako premia stanowi 20% pożyczki 
przeznaczonej na inwestycje termomodernizacyjne, ale nie może przekroczyć: 
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3
 Rządowy Program Czyste Powietrze, 2018, obowiązki operatora programu pełni 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 
4
 Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2017 r. 

poz. 130), z uwzględnieniem zmiany wprowadzonej ustawą z dnia 20 lipca 2017 r. o Krajowym 
Zasobie Nieruchomości (Dz. U. poz. 1529) oraz zmian wynikających z przepisów ogłoszonych przed 
dniem 8 maja 2018 r. 



 

 

 

 16% kosztów termomodernizacji. 

 podwójnej kwoty pieniędzy, którą można zaoszczędzić dzięki 
oszczędnościom energii zgodnie z audytem energetycznym. 

Przyznana dotacja nie jest przyznawana bezpośrednio beneficjentowi, ale jest 
przekazywana do banku, który przydzielił pożyczkę odbiorcy. Należy wykonać 
audyt energetyczny budynku, aby ubiegać się o dofinansowanie. W ciągu 30 dni 
roboczych od złożenia wniosku BGK decydował o przyznaniu premii. 

Do premii termomodernizacyjnej szczególnie uprawnione są: 

 podmioty prawne (np. spółdzielnie mieszkaniowe lub firmy), 

 jednostki samorządu terytorialnego, 

 stowarzyszenia mieszkaniowe, 

 osoby prywatne. 

Taka dotacja finansowa jest dostępna dla różnych rodzajów inwestycji. Z drugiej 
strony, konieczność skorzystania z pożyczki w celu skorzystania z premii może być 
czynnikiem zdecydowanie ograniczającym do ubiegania się o nią przez osoby 
dotknięte ubóstwem energetycznym, które mogą być niechętne do dokonywania 
inwestycji.  

Inicjatywy opracowane na szczeblu lokalnym uzupełniają inicjatywy krajowe. 
Ponadto na niższym poziomie mechanizm można dostosować do lokalnej 
charakterystyki. W dzisiejszych czasach wiele gmin boryka się z problemami 
związanymi z zanieczyszczeniem powietrza. Przeciwdziałanie temu negatywnemu 
zjawisku jest złożonym zadaniem. Program Ograniczania Niskiej Emisji (PONE)5 to 
ustrukturyzowana forma, która może przyczynić się do poprawy jakości powietrza. 
PONE to spersonalizowany plan dla każdej gminy, ponieważ skala i 
charakterystyka problemu zanieczyszczeń jest różna w poszczególnych regionach. 

Kraków, który jest jednym z najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce w 
ramach PONE oferuje dotację, którą można wydać na: 

 modernizacja kotła, 

 połączenie z siecią ciepłowniczą, 

 instalacja odnawialnych źródeł energii. 

Forma wsparcia jest ciągła. Jednakże, jeżeli roczny limit wydatków zostanie 
osiągnięty, zaproszenie do składania wniosków zostaje zakończone. W przypadku 
przyznania programowi dodatkowych środków nabór jest ponownie otwarty. W 
ciągu ostatnich 2 lat program ulegał zmianom, również dotyczącym form rozliczeń i 
wysokości dotacji, więc nie ma sensu jego szczegółowe opisywanie. Co warto 
podkreślić, stworzono system wsparcia dla podopiecznych Miejskich Ośrodków 
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Pomocy Społecznej – pracownicy Wydziału Kształtowania Środowiska i MOPS 
odwiedzają osoby objęte pomocą socjalną, posiadające czynne paleniska węglowe 
– pomagają w skompletowaniu oraz wypełnieniu i złożeniu wniosku o dotację. 

Innym sposobem walki z zanieczyszczeniem powietrza, a tym samym ubóstwem 
energetycznym, jest dotacja dla tych, którzy decydują się na przejście ze źródła 
ciepła opartego na paliwach kopalnych na mniej zanieczyszczające źródło energii, 
takie jak gaz, energia elektryczna, ropa naftowa lub ogrzewanie miejskie. Tego 
rodzaju programy są tworzone lokalnie, np. w Krakowie. Beneficjenci otrzymują 
częściowy zwrot kosztów ogrzewania. 

Wysokość dotacji jest obliczana zgodnie z ogrzewanym obszarem mieszkania, 
rodzajem źródła ciepła i dochodem beneficjenta. Jest wypłacana raz w roku 
bezpośrednio do dostawcy ciepła lub przy użyciu indywidualnych sposobów 
pomocy uzgodnionych z beneficjentem. Potencjalni odbiorcy są zobowiązani do 
wzięcia udziału w Programie Ograniczania Niskiej Emisji (PONE). 

Proces składania wniosków wymaga wypełnienia formularza wniosku i 
dostarczenia go do lokalnego centrum pomocy wraz z niezbędnymi dokumentami, 
np. : 

 powierzchnia mieszkania, 

 umowę na dostawę ciepła (lub inny dokument potwierdzający, że 
wnioskodawca opłaca rachunki za ogrzewanie), 

 dowód zmiany źródła ciepła (w przypadku działań wykonywanych poza 
PONE), 

 dokumenty określające dochód. 

Decyzja o przyznaniu została podjęta w ciągu miesiąca. Jedynie źródła ciepła, 
które zmieniły się po 14.09.2011, są uzasadnione, aby mogły być stosowane w 
ramach subwencji. Zaproszenie do składania wniosków jest ciągłe, a program ma 
trwać do 2022 r. 

Kolejnym przykładem mechanizmu finansowego mającego na celu zmniejszenie 
lokalnej niskiej emisji jest Program Modernizacji Kotłów, który utworzyło miasto 
Warszawa. Mieszkańcy Warszawy mogli otrzymać dofinansowanie na zamianę 
kotłów węglowych na kotły gazowe lub olejowe lub ciepłownictwo. 

Aby ubiegać się o dofinansowanie, należało dostarczyć następujące dokumenty do 
Departamentu Ochrony Środowiska (DEP) w Warszawie: 

 wypełniony wniosek, 

 dokumentacja dotycząca zakresu inwestycji wraz z prawem własności i 
pozwoleniem na budowę. 

Następnie DEP podpisywał umowę o dofinansowanie z beneficjentem. Po 
zrealizowaniu inwestycji należało przedstawić dowody i dokumenty, takie jak 
umowa z wykonawcą inwestycji i faktury inwestycyjne. 



 

 

 

Regionalny Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (WFOŚiGW) we 
Wrocławiu oferuje program mający na celu zmniejszenie zanieczyszczenia 
powietrza poprzez wymianę starych źródeł ciepła na paliwo stałe bardziej wydajne. 

Beneficjent musi złożyć wniosek o wsparcie wraz z niezbędnymi dokumentami w 
WFOŚiGW we Wrocławiu. Po podpisaniu umowy odbiorca może rozpocząć 
realizację inwestycji, która po wykonaniu musi zostać udowodniona poprzez 
dostarczenie dokumentacji (tj. faktur, zdjęć) związanych z inwestycją. 

Proces składania wniosków jest ciągły i potrwa do października 2018 roku lub do 
wyczerpania środków. Beneficjent może otrzymać do 50% kosztów inwestycji z 
pożyczek, które mogą zostać umorzone. Z programu mogą korzystać dowolne 
jednostki samorządu terytorialnego lub mieszkańcy województwa dolnośląskiego. 

Ponieważ ta forma wspierania przede wszystkim walki ze smogiem, ale również 
powodująca zmniejszenie kosztów korzystania z energii i poprawę komfortu życia, 
wydaje się efektywna, będzie zapewne sposobem na przynajmniej częściowe 
ograniczenie szeroko rozumianego zjawiska ubóstwa energetycznego. Jak 
pokazuje przykład Krakowa, należy podejmować wspólne działania pracowników 
urzędu miasta, ośrodków pomocy społecznej, ekodoradców, by aktywizować 
ubogich konsumentów, identyfikować potrzeby mieszkańców zdekapitalizowanych 
domów, docierać do osób, którym trzeba pomagać poradą, wyjaśniać konkretne 
działania, nawet pisać wnioski – to jest właśnie rola, która ma między innymi 
spełniać HEA.  

Jak stwierdzono na wstępie, nie ma kompleksowej strategii walki z ubóstwem 
energetycznym w Polsce i chyba nie będzie, dopóki nie zostanie stworzona 
definicja prawna tego typu ubóstwa. Jednak szczególnie na poziomie lokalnym 
coraz więcej inicjatyw związanych jest z jakością powietrza. Inicjatywy te mają nie 
tylko wpływ na środowisko, ale także pomagają łagodzić problem ubóstwa 
energetycznego.  

2.3  Bariery w łagodzeniu ubóstwa energetycznego  

Pojęcie ubóstwa energetycznego zdecydowanie, jak już powiedzieliśmy, wykracza 
poza ramy tradycyjnie rozumianego ubóstwa. Na powstanie tego zjawiska składa 
się wiele elementów. Nawet ubóstwo dochodowe może mieć różne oblicza. Może 
dotknąć kogoś chwilowo z powodu utraty pracy lub choroby. Może być trwałe i – co 
gorsza dziedziczone – na skutek pasywnych postaw społecznych. Ubóstwo 
energetyczne może obejmować osoby czy rodziny zdefiniowane jako nienależące 
do najbiedniejszych, bo o stałych dochodach, ale relatywnie niskich ze względu na 
ponoszone wysokie koszty utrzymania i to najczęściej koszty stałe – mieszkania, 
ogrzewania itp. Czasem wysokie koszty, np. ogrzewania, wynikają z „kondycji” 
budynków – starych, zbyt dużych, niemodernizowanych, a czasem z wyposażenia 
gospodarstwa w sprzęt czy oświetlenie w lokalu pożerające prąd lub nawyków 
dotyczących użytkowania urządzeń.  



 

 

 

Uporządkujmy więc sytuacje i czynniki, które chcemy wziąć pod uwagę, opisując 
bariery w łagodzeniu problemu ubóstwa energetycznego: 

Nieodpowiednie warunki mieszkaniowe, generujące problemy z osiągnięciem 
komfortu cieplnego, stare kamienice lub domy nie rewitalizowane zgodnie z 
obecnymi normami budowlanymi, o niskiej efektywności energetycznej, często 
wiejskie, duże, zbudowane bez uwzględnienia norm termoizolacyjnych, nieszczelne 
okna, drzwi, klatki schodowe, wilgotne, często z nieefektywnym systemem 
grzewczym, nawet przyłączone do sieci ciepłowniczej mogą mieć stare 
„oprzyrządowanie” itp.  

Sytuacja demograficzna – osoby samotne, często emeryci i renciści – 
jednoosobowe gospodarstwa domowe o stałych, ale małych lub średnich 
dochodach przy wysokich stałych kosztach, wielodzietne lub osoby niezaradne 
życiowo. W związku ze starzeniem się społeczeństwa grupa osób, przede 
wszystkim emerytów, będzie się powiększać.  

Konsumenci ubodzy dochodowo – też zróżnicowana grupa, tak jak mogą być różne 
przyczyny ubóstwa. Ubóstwo dochodowe można potraktować zgodnie z kryterium 
dochodowym wynikającym z przepisów umożliwiających staranie się o pomoc 
socjalną lub dodatek mieszkaniowy i energetyczny. Ale może być również ubóstwo 
odczuwane subiektywnie – płacę rachunki, ale na nic innego mi nie starcza, muszę 
się bardzo ograniczać.  

Wyposażenie domu – energochłonne urządzenia  

Poziom wiedzy ogólnej, skłonność do pozyskiwania nowej wiedzy, świadomość 
dotycząca zachowań konsumenckich wpływających na obniżenie rachunków, 
często po prostu niski poziom wykształcenia.  

Jak widać wypracowanie spójnej definicji zjawiska ubóstwa ekonomicznego jest 
zadaniem trudnym, bowiem trzeba uwzględnić czynniki ekonomiczne, techniczne, 
jak i świadomościowe. A brak jest narzędzi, by do tego zagadnienia podejść 
systemowo. Polityka na poziomie krajowym może dawać instrumenty – prawne, 
finansowe, np. w ramach programów (obecnie nakierowanych przede wszystkim na 
proekologiczne zmiany związane z ograniczeniem niskiej emisji, a tym samym z 
walką z zanieczyszczeniem powietrza), ale ich realizacja zawsze przebiegać 
będzie regionalnie, a nawet bardzo lokalnie. Na JST spada obowiązek 
odpowiedniej implementacji konkretnych działań, które włączać będą konsumentów 
dotkniętych ubóstwem energetycznym. Wydaje się, że obecnie gminy, poprzez 
gminne ośrodki pomocy społecznej, są w stanie wskazać osoby ubogie 
dochodowo, które objęte są pomocą społeczną, w tym dodatkiem mieszkaniowym i 
energetycznym, ale również zasiłkami celowymi, ryczałtem energetycznym. 
Umykają im osoby, które mogą mieć problemy również z innych przyczyn, niestety 
słabo rozpoznanych. Aby lepiej adresować instrumenty polityki publicznej należy 
rozszerzyć grupę beneficjentów, nie tylko kierując się wskaźnikiem ubóstwa 
dochodowego, a nawet wskaźnikiem niskich dochodów w stosunku do wysokich 
kosztów. Brak jest jednak danych na temat sytuacji gospodarstw domowych, gdy te 
nie zgłaszają same potrzeb pomocowych w stosunku do gminy. Dlatego konieczne 



 

 

 

jest stworzenie narzędzia identyfikacji gospodarstw domowych narażonych na 
ubóstwo energetyczne i kwalifikujących się do różnych form wsparcia, zależnych od 
zdiagnozowanych przyczyn, czego w tej chwili brakuje. W tym celu do 
konsumentów należy wyjść, by pozyskać dane o sytuacji gospodarstwa domowego, 
obejmujące nie tylko strukturę wydatków, analizę rachunków, np. za prąd, ale 
również informacje o stanie technicznym budynku/mieszkania i jego wyposażeniu. 
W przypadku starych domów wielorodzinnych, kwaterunkowych czy socjalnych, 
będących w zasobach gminy, ta ostatnia kwestia wydaje się zdecydowanie 
prostsza i wręcz niezbędna. Tym bardziej, że ewentualne przyłączenia do sieci 
ciepłowniczej, co często rozwiązuje problemy związane z ubóstwem 
energetycznym, czy też programy termomodernizacyjne realizowane w gminach, a 
skierowane do ubogich mieszkańców, obecnie raczej w fazie pilotażowej, są 
uchwalane przez gminy, zgodnie z założeniami do planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe. Aktywne pozyskiwanie danych 
„administracyjnych” wydaje się warunkiem koniecznym do adresowania 
jakichkolwiek działań pomocowych, doradczych i naprawczych w stosunku do 
zidentyfikowanych konsumentów.  

2.4  Propozycje skutecznych działań 

przeciwdziałąjących ubóstwu energetycznemu 

Zagadnienie ubóstwa energetycznego dotychczas postrzegane było w kontekście 
ubóstwa i jego diagnozowanie spoczywało i pomoc spoczywały na ośrodkach 
pomocy społecznej, siłą rzeczy zawężając problem, a na pewno nie zapobiegając 
mu. Zbyt wąskie podejście powoduje nadal, że działania ograniczają się do 
doraźnej pomocy, nie zmieniającej trwale jej efektywności. Debata ostatnich lat 
wokół ubóstwa energetycznego, prowadzona przede wszystkim przez organizacje 
trzeciego sektora, oraz dotycząca bardziej systemowych działań na rzecz poprawy 
jakości powietrza w kraju, a szczególnie dane dotyczące kilkudziesięciu 
miejscowości w Polsce, zaowocowały również tym, że zaczęto widzieć kwestie 
ograniczenia czy też łagodzenia zjawiska ubóstwa energetycznego w szerszym 
kontekście, nie tylko jako wypadkową ubóstwa ekonomicznego. Powodzenie wielu 
działań i stopień ich efektywności zależeć będzie od spełnienia kilku warunków. 
Plany termomodernizacji budynków, szczególnie w miastach, obejmujące budynki 
zamieszkałe przez osoby o niskich dochodach (w tej chwili trudno oszacować skale 
przedsięwzięcia, działania planowane są jako pilotażowe, np. w jednym z 
najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce) mogą przynieść pozytywne efekty, 
ale paradoksalnie mogłyby dać jeszcze lepsze rezultaty, gdyby zostały 
wspomożone przez np. doradztwo dotyczące energooszczędnych zachowań 
konsumenckich, umiejętności zarządzania budżetem, czytania rachunków, 
wprowadzenia dodatkowych usprawnień. Gminy i ich służby nie mogą ograniczać 
się do systemu dopłat, jako „lekarstwa na całe zło”.  



 

 

 

Dlatego, uwzględniając wcześniej wskazane bariery w łagodzeniu zjawiska 
ubóstwa energetycznego, w ramach projektu ASSIST trzeba wzmocnić istniejące 
już instrumenty identyfikacji ewentualnych beneficjentów i form pomocy, której 
należy im udzielić, oraz stworzyć nowe formy pomocy, korzystając z istniejących, a 
nie wykorzystanych w tym celu podmiotów.  

Ponieważ najbliższe konsumentom, działające lokalnie JST, przede wszystkim 
gminy wraz ze swoimi wyspecjalizowanymi strukturami i służbami, zajmują się 
konkretnym wsparciem socjalnym, udzielanym mieszkańcom w trudnej sytuacji 
życiowej (nie tylko ekonomicznej), należy włączyć tę sieć w działania na rzecz 
identyfikacji i pomocy konsumentom dotkniętym bądź zagrożonym ubóstwem 
energetycznym. Dotychczasowy problem dotyczący braku danych na temat kwestii 
technicznych, ekonomicznych, a nawet świadomościowych, wskazywany wcześniej 
jako podstawowa bariera w dotarciu do osób potrzebujących różnego typu pomocy, 
może być przezwyciężony dzięki odpowiednio przeprowadzonej wstępnej diagnozie 
w ramach prowadzonych przez służby socjalne wywiadach środowiskowych. 
Ponieważ wymagać to będzie rozbudowania kwestionariusza o dodatkowe pytania i 
informacje, Federacja Konsumentów, KAPE oraz przedstawiciele VCSC dostarczą 
odpowiednie narzędzia oraz zapewnią szkolenia w celu podniesienia kwalifikacji 
pracowników socjalnych w obszarze szeroko rozumianych problemów 
energetycznych oraz konsumenckich. Dodatkowo samorząd może wykorzystać 
opracowane dane do przygotowania założeń planu zaopatrzenia w ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe, co jest jego obowiązkiem, o czym pisaliśmy 
wcześniej, ale dzięki aktualnej diagnozie dotyczącej gospodarstw domowych 
będzie można lepiej dedykować konkretne działania. Bardzo wiele gmin nie ma 
danych niezbędnych do racjonalnego przygotowania plany zaopatrzenia 
mieszkańców w energię, co skutkuje brakiem realnych i racjonalnych decyzji. 
Pilotażowo przeprowadzimy te działania w Warszawie i Słupsku. 

Doradcy konsumenccy z oddziałów Federacji Konsumentów, najczęściej prawnicy, 
są znakomicie rozpoznawalni wśród mieszkańców swojego regionu, jako 
świadczący nieodpłatną pomoc i poradnictwo prawne wszystkim konsumentom. 
Zgłaszający się konsumenci są w dużej części konsumentami wrażliwymi, a 
problemy, z którymi się zgłaszają również dotyczą kwestii energetycznych, bardzo 
często problemy wynikają z nieumiejętności czytania swoich rachunków, 
nieznajomości umów, zawierania umów w systemie sprzedaży bezpośredniej 
związanej z nieuczciwymi praktykami rynkowymi naruszającymi zbiorowe interesy 

konsumentów. Doradcy są w stanie po przeszkoleniu wyłuskać tych konsumentów, którzy 

mogą być potencjalnie narażeni z różnych względów na problemy związane z 
ubóstwem energetycznym. Najczęściej są w stanie poświęcić więcej czasu na 
rozmowę z konsumentem o jego sytuacji życiowej, mieszkaniowej, warunkach 
bytowych, czyli szerokim spektrum spraw, które mogą mieć wpływ na sytuację 
ekonomiczną konsumenta i jego komfort życia w kontekście konsumpcji energii. 34 
oddziały naszej organizacji konsumenckiej zostaną zaopatrzone w materiały 
dotyczące szerokiego zakresu problematyki ubóstwa energetycznego, tematyki 
poruszanej w FS (przygotowanych w WP6), działań projektowych – zakresu 



 

 

 

wywiadów środowiskowych dotyczącego tematyki ubóstwa energetycznego, choć 
same nie będą go przeprowadzać, ale będzie to rodzajem wytycznych do rozmowy. 
Jedna trzecia pracowników oddziałów terenowych – centrów doradczych FK – 
zostanie dodatkowo przeszkolona w ramach sieci HEA.  

Wytypowani doradcy konsumenccy – miejscy/powiatowi rzecznicy konsumentów – 
jako pracownicy JST będą również po przeszkoleniu włączeni w sieć doradców 
HEA i, podobnie jak doradcy FK, “uzbrojeni” w wiedzę zarówno na szkoleniach, jak 
i poprzez dostarczane materiały i dostęp do bieżącej informacji on-line. Dodatkowo, 
jako pracownicy samorządu mogą współpracować i przekazywać dane i informacje 
o mieszkańcach do odpowiednich jednostek w samorządzie, gdy zidentyfikują 
konkretne problemy lub oczekiwania konsumentów.  

Nieco inne kompetencje już posiadają doradcy regionalnych struktur NFOŚiGW – 
wojewódzkich funduszy ochrony środowiska i gospodarki wodnej. Udzielali 
wsparcia doradczego sektorowi publicznemu, mieszkaniowemu oraz 
przedsiębiorstwom w zakresie efektywności energetycznej. Przede wszystkim 
dotyczyło ono dużych inwestycji, np. termomodernizacji budynków publicznych, ale 
również inwestycji związanych z OZE. Mają więc wiedzę na temat programów 
pomocowych na poziomie krajowym i lokalnym, pozyskiwania funduszy, kwestii 
związanych z audytem energetycznym. Nie zajmowali się problemami 
konsumentów wrażliwych lub dotkniętych bądź narażonych na ubóstwo 
energetyczne, w ogóle nie zajmowali się problematyką konsumencką, prawami 
konsumenta czy działaniami w interesie konsumenta. Dlatego wezmą udział w 
szkoleniach HEA opisanych w punktach dotyczących doradców, dzięki czemu 
będzie możliwa do wykorzystania w doradztwie ich profesjonalna wiedza 
techniczna oraz z zakresu programów finansowania energooszczędnych inwestycji, 
jak i na tematy konsumenckie, wrażliwego konsumenta, zbierania danych do 
efektywnego identyfikowania osób wymagających doradztwa, biorącego pod uwagę 
wszystkie kwestie mogące mieć wpływ na powstanie problemów ubóstwa 
energetycznego.  

Włączenie dedykowanych pracowników biur obsługi klienta dwóch dużych 
przedsiębiorstw energetycznych, przeszkolenie ich i współpraca z nimi pozostałych 
uczestników sieci HEA oraz przepływ know – how między reprezentantami różnych 
instytucji dysponujących różnymi instrumentami i formami działania będzie dużą 
wartością. Aktywne działanie ze strony przedsiębiorstw energetycznych zwiększy 
możliwość identyfikacji gospodarstw domowych – beneficjentów działań założonych 
w projekcie ASSIST.  

Propozycje działań w Polsce - poniżej w tabeli 

 



 

 

 

 Uzasadniony czas/koszt w stosunku do spodziewanych efektów 
uzyskanych w projekcie ASSIST 

 Stosunek Czasu/kosztów do spodziewanych efektów uzyskanych w 
projekcie ASSIST musi zostać dodatkowo oceniony 

 Wysoki wskaźnik czas/koszt w stosunku do spodziewanych efektów 
uzyskanych w projekcie ASSIST 

 

 



 

 

 

Tabela 1 Propozycje działań w Polsce 

Lp Kategoria Akcja/działanie/miejsce Czas Koszty Uwagi - ograniczenia Możliwe rozwiązania i 
synergie 

1. Poradnictwo 
doradców 
konsumenckich z 
oddziałów Federacji 
Konsumentów i 
ankiety 

Siedziba organizacji 
konsumenckiej – biura 
porad konsumenckich 

  

W dniach i 
godzinach dostępu 
do doradców – 
prawników, minimum 
20 godzin 
tygodniowo 

W ramach działań 
poradniczych i pomocy 
prawnej udzielanej 
pracowników FK we 
współpracy z pozostałymi 
HEA oraz instytucjami 
zainteresowanymi tą 
problematyką.  

2. Pogłębione wywiady 
środowiskowe i 
poradnictwo 
energetyczne 
(szeroko rozumiane) 

Służby socjalne – 
pracownicy MOPS i 
GOPS 

pracujący w siedzibach 
JST 

  

Pracownicy socjalni 
są bardzo 
zapracowani i 
tematyka, której 
dotyczy ich praca 
jest delikatna, dane, 
które dodatkowo 
mają zbierać są dla 
wielu osób wrażliwe 
(struktura wydatków 
gospodarstwa 
domowego) 

Pracownicy socjalni 
zawsze mogą 
„przekierować” 
konsumenta do 
odpowiedniego HEA o 
innych dodatkowych 
kompetencjach. 

3.  Poradnictwo udzielane 
przez wytypowanych 
doradców 
konsumenckich – 

W JST stworzone są 
biura rzeczników 
konsumentów, w 
których przyjmują 

  

Rzecznicy 
konsumentów są 
wysoko 
wykwalifikowanymi 

Rzecznicy, jako 
pracownicy JST mają 
możliwość analizy 
dostępnych funduszy, 



 

 

 

miejskich/powiatowych 
rzeczników 
konsumentów i 
ankiety 

konsumentów doradcami, którzy 
chętnie włączają się 
w działania na rzecz 
konsumentów. 

grantów, linii 
pomocowych, o których 
mogą informować 
konsumentów, a zebrane 
dane od konsumentów 
mogą przekazywać jako 
uwagi do tworzenia 
planów lokalnych 
dotyczących zaopatrzenia 
mieszkańców w energię, 
gaz i ogrzewanie, w tym 
planowane modernizacje. 

4. Doradztwo 
prowadzone przez 
przeszkolonych 
doradców lokalnych 
struktur funduszu 
ochrony środowiska i 
gospodarki wodnej 

W miejscu pracy lub 
we wskazanych przez 
pozostałe grupy HEA 
miejscach 
zamieszkania 
konsumentów – 
poradnictwo face to 
face 

  

Kwalifikacje tych 
doradców są nieco 
inne niż pozostałych 
– mogą pomóc w 
zorientowaniu się na 
temat istniejących 
funduszy i 
aplikowania o nie, 
wypełnianiu 
dokumentów, kwestii 
związanych z 
audytem.  

Możliwa współpraca z 
gminnym energetykiem, 
którego rolą jest 
opracowanie i aktualizacja 
projektu założeń do planu 
zaopatrzenia gminy w 
ciepło, energię 
elektryczną i paliwa 
gazowe, a celem działania 
obniżenia zużycia i 
kosztów energii.  

 

 



 

 

 

5. Poradnictwo udzielane 
przez dedykowanych 
pracowników 
przedsiębiorstw 
energetycznych 

W biurach obsługi 
klienta przedsiębiorstw 

  

Są to osoby, które 
mają dobre 
rozeznanie 
dotyczące swoich 
konsumentów, którzy 
mają problemy z 
płaceniem 
rachunków – będą 
się z nimi 
kontaktować, w celu 
zdiagnozowania 
przyczyn problemów 
i możliwości ich 
rozwiązania.  

Możliwość przekazania im 
przez pozostałych HEA, 
przede wszystkim 
doradców konsumenckich 
FK, problemów 
konsumentów, np. w 
dochodzeniu roszczeń 
konsumenckich lub 
sytuacji mogących mieć 
wpływ na niepłacenie albo 
nieterminowe płacenie 
rachunków, jeśli są ich 
klientami. 

6. Energy Cafe’ – 
spotkania z 
konsumentami w 
trakcie imprez 
plenerowych 

W namiocie 
obrandowanym Energy 
Cafe’ w trakcie imprez, 
pikników itp. 
organizowanych przez 
miasto, gminę itp. 

  

Trudno jest 
przewidzieć, czy w 
odpowiednim z 
punktu widzenia 
projektu ASSIST 
odbywać się będą 
niekomercyjne 
wydarzenia 
plenerowe dla 
mieszkańców i czy 
udostępnione 
zostaną miejsca dla 
namiotu 
bezkosztowo 

Możliwość przyłączenia 
się do organizacji eventu 
przygotowywanego przez 
miasta/gminy, jeżeli w tym 
mieście będzie HEA – 
pracownik JST, czyli 
miejski/powiatowy 
rzecznik konsumenta. 



 

 

 

(również 
dociągniecie prądu, 
by prezentować 
przygotowane w 
projekcie vide i FS 
oraz stronę) .  

7.  Energy cafe’ – 2 
spotkania – pikniki 
rodzinne 

Spotkania rodzinne 
plenerowe zorganizują 
w ramach CSR 
przedsiębiorstwa 
energetyczne 
zaangażowane w 
stworzenie ze swej 
strony sieci HEA 

  

Trudno jest 
przewidzieć, czy w 
odpowiednim z 
punktu widzenia 
projektu ASSIST 
przedsiębiorstwa 
dysponować będą 
budżetem i czasem 
na organizację 
imprez 

Możliwość prezentacji 
przez przedsiębiorstwa 
ich działań na rzecz 
podniesienia efektywności 
energetycznej i działań 
prospołecznych.  

 

 



 

 

 

2.5 Informacja dotycząca pozostałych rozważanych 

kategorii działań 

W tabeli zaimplementowano zaproponowane działania, które w naszej 
rzeczywistości mogą być zrealizowane.  

 W przypadku wizyt domowych – door to door – możliwe jest to tylko w 
odniesieniu do pracowników socjalnych, którzy mają prawo przeprowadzić 
wywiad środowiskowy w domu konsumenta. W innych przypadkach może się 
to odbywać tylko na wyraźne życzenia konsumenta, co w przypadku 
poradnictwa konsumenckiego nigdy dotąd nie występowało i wątpliwe jest 
aby miało nastąpić. 

 Poradnictwo konsumenckie będzie się odbywało face to face. Nawet gdy 
konsument zadzwoni lub napisze maila, poproszony zostanie w niektórych 
przypadkach o kontakt osobisty, np. o przyjście z fakturami lub umową. 

 Propozycje dotyczące rzeczywistych pomiarów w domu ujęto w kategorii 
poradnictwa technicznego, ale niedokonywanego “fizycznie” przez HEA, 
raczej jako lokalne wsparcie kompetencyjne.  

 W przypadku dofinansowania modernizacji, termomodernizacji budynków i 
innych działań lokalnych jak np. przyłączania do sieci ciepłowniczej, czy 
wymiana kotłów, Doradcy będą informować o potencjalnych możliwościach i 
pomagać w zebraniu dokumentacji itp.  

 Przypuszcza się, że działania związane ze smart meteringiem w większości 
przypadków nie będą dotyczyły beneficjentów zakładanych działań. Niemniej 
jednak w tym przypadku sytuacja będzie monitorowana na bieżąco.  

2.5.1 Metody proponowanych działań 

Metody, jakimi będą prowadzone działania, zostały szczegółowo opisane w punkcie 
dotyczącym propozycji efektywnych działań zmierzających do złagodzenia, 
zapobiegania lub zwalczania ubóstwa energetycznego. Ponadto w tabeli zostały 
opisane dodatkowe działania (poza poradnictwem). Z naszego doświadczenia 
wynika, że w warunkach imprez plenerowych nie będą udzielane wnikliwe i 
szerokie porady, tylko proste, miękkie, raczej zapraszać będziemy do opisanych w 
tabeli miejsc z dokumentami, rachunkami itp. a pikniki służyć będą reklamie akcji i 
jej tematyki. Inny jest nastrój tego typu wydarzeń, w których już wielokrotnie 
uczestniczyliśmy z naszym namiotem. Kosztem w takiej akcji jest baner z 
logotypami na namiocie – może być Energy Cafe’ + ASSIST oczywiście – oraz 
materiału „do ręki” dla konsumentów.  

2.5.2 Ramy czasowe 

Działania rozpoczną się już po przeszkoleniu HEA. 



 

 

 

 Pogłębione wywiady środowiskowe i poradnictwo energetyczne (szeroko 
rozumiane) dokonywane przez służby socjalne – pracowników MOPS i 
GOPS pracujących w siedzibach JST. 

Tabela 2 Ramy czasowe poradnictwa 

Lp. Działanie Dni Czas/dzień Łącznie czas 

1. Zebranie materiałów, 
współpraca z 
pracownikami 
socjalnymi 

5 8 40 

2. Rozbudowanie 
kwestionariusza 
wywiadu 
środowiskowego o 
dodatkowe pytania i 
informacje - napisane 

4 8 32 

3. Przetestowanie – 1 lub 
2 rodziny 

2 4 8 

4. Ewaluacja testu, 
ewentualne poprawki 
kwestionariusza 

2 8 16 

4. Przygotowanie 
materiałów do 
formularza agregacji 
danych  

2 8 16 

5. Zebranie i przekazanie 
danych do 
odpowiednich 
adresatów – JST, 
innych doradców lub 
działania poradnicze 
pracowników socjalnych 

Praca ciągła w 
ramach 
czasowych 
przewidzianych 
w projekcie 
ASSIST 

  

6. Monitoring działań – 
stworzenie 
kwestionariusza 

Co miesiąc 
zebranie 
danych od 
HEA i ocena 
działań oraz 
ewentualna 
modyfikacja 

  

 Poradnictwo doradców konsumenckich z oddziałów Federacji Konsumentów  



 

 

 

 Poradnictwo udzielane przez wytypowanych doradców konsumenckich – 
miejskich/powiatowych rzeczników konsumentów  

 Doradztwo prowadzone przez przeszkolonych doradców lokalnych struktur 
funduszu ochrony środowiska i gospodarki wodnej 

 Poradnictwo udzielane przez dedykowanych pracowników przedsiębiorstw 
energetycznych 

Czynności poprzedzające te działania będą podobne, jak w przypadku działań 
pracowników socjalnych, ale te wymienione powyżej 4 kategorie nie będą odnosiły 
się do „pracy w terenie”, lecz do poradnictwa face to face i agregacji danych oraz 
pozyskiwania kontaktów długofalowych z tym samym konsumentem. Dlatego 
przygotowane muszą być materiały do pracy z konsumentem, rodzaj handbooka 
wraz z ankieta dla konsumenta, którą wypełnia doradca, i sprawna sieć współpracy 
pomiędzy doradcami wraz z zakresem ich dodatkowych posiadanych kompetencji z 
możliwością przekierowania konsumenta bądź uzyskania porady przez jednego 
HEA u drugiego HEA. Wszystkie działania muszą być cyklicznie monitorowane i 
ewentualnie wzmacniane lub modyfikowane. 

 Energy Cafe’ – spotkania z konsumentami w trakcie imprez plenerowych 

 Energy Cafe’ – 2 spotkania – pikniki rodzinne 

Tabela 3 Ramy czasowe przygotowania pikników 

Lp. Działanie Dni Godz./dzień Łącznie 

1. Przygotowanie 
materiałów, banerów 

5 8 40 

2. Organizacja - logistyka 5 4 20 

3. Przeprowadzenie 
pikników 

16 6 96 

4. Przeprowadzenie 
pikników wspólnie z 
przedsiębiorstwami 
energetycznymi 

2 10 20 

2.5.3 Spodziewane rezultaty działań 

Od miękkich działań doradczych oczekujemy wyników w oparciu o poprawę 
zachowania w celu optymalizacji zużycia energii. Dodatkowo różne kompetencje 
doradców zostaną wykorzystane w celu aktywizacji zaangażowanych 
konsumentów w działania trwałe, np. skierowane na polepszenie termoizolacji 
budynków lub poprawę ogrzewania dzięki uzyskanej informacji o dofinansowaniu 
tego typu działań. Część konsumentów, którym udzielono porady, pozostających w 
kontakcie długofalowym z doradcami przedstawi do analizy i weryfikacji faktury za 
prąd i/lub gaz do oszacowania oszczędności.  



 

 

 

2.5.4 Wnioski 

Ze względu na brak definicji pojęcia ubóstwa energetycznego, nie ma też 
obowiązku i metodologii monitorowania tego problemu. Ubóstwo energetyczne jest 
niestety dość powszechnie utożsamiane z ubóstwem ekonomicznym. Dlatego 
pomoc, która jest oferowana, ogranicza się przede wszystkim do doraźnego 
łagodzenia objawów poprzez różnego typu wsparcie o charakterze finansowym. A 
jak opisaliśmy wcześniej w raporcie, jest to zjawisko wielowymiarowe. Nie 
interesuje nas w przewidzianych działaniach projektowych system dopłat 
bezpośrednich, często potrzebnych, ale nie zmieniających niczego, poza doraźną 
pomocą, w sytuacji życiowej konsumenta. To leczenie objawowe, a nie podejście 
systemowe, choć również często wymagające poradnictwa. Zaproponowane 
działania – doradztwo i drobne usprawnienia, a dla części konsumentów 
profesjonalne doradztwo inwestycyjne ma szanse przynieść trwalsze i efektywne 
skutki w postaci: 

 Zmiany zwyczajów konsumenckich dotyczących korzystania z energii 

 Poprawy komfortu życia, nie tylko dotyczącego np. ogrzewania mieszkania 

 Dostarczenia JST aktualnych danych o mieszkańcach i ich rzeczywistych 
potrzebach do analizy działań, takich jak oszacowanie zasobów własnych i 
przygotowanie projektu lokalnego planu energetycznego 

 Zmiany w podejściu do problemu, np. wiele rodzin płaci rachunki za prąd, ale 
na niewiele innych rzeczy im starcza, bowiem znajdują się w sytuacji niskich 
dochodów i wysokich kosztów. Jednocześnie wymykają się jakimkolwiek 
statystykom. Wielowątkowe i zróżnicowane poradnictwo daje szanse na 
dotarcie do nich i efektywne adresowanie pomocy.  

  



 

 

 

3. General Conclusions – Poland  

Due to the lack of definition of energy poverty, there is also no legal obligation or 
methodology to monitor this problem. Unfortunately, the energy poverty is 
commonly equated with economic poverty. Therefore, the solutions offered to 
households in energy poverty are mainly limited to temporary relief of symptoms 
through various types of financial support. As we described earlier in the report, this 
is a multidimensional phenomenon. Therefore, the system of direct benefits, often 
needed, but not changing anything in long-term in the situation of the consumer, is 
outside of the scope of our activities in the ASSIST project. This benefit approach, 
although often also requiring counselling, seems to be a symptomatic, not a 
systemic.  

Proposed actions - consulting and minor improvements for all, professional 
investment advice for some consumers - have the potential to bring lasting and 
effective results such as: 

 Changes in consumer habits regarding the use of energy 

 Improving the comfort of life, regarding, but not only, heating the flat 

 Providing local governments a current data on citizens energy needs for 
analytical purposes and activities like an estimation of own resources, local 
energy plan, etc. 

 Changes in the approach to the problem, for example, many families pay 
energy bills, but they cannot afford very basic other needs because they are 
in a situation of low income and high costs. In such a situation, as they pay 
regularly and the do not benefit from social aid system, they are not 
diagnosed even as an energy vulnerable family and they are missed by 
statistics.  

3.1 Summary of the proposed actions 

In the following tables, a summary of the actions proposed in each country is 
reported. 

Key: 

 Time/costs aligned with ASSIST project development 

 Alignment of time/costs with ASSIST project development to be verified 



 

 

 

 Very high time/costs, can be done only in synergy with other projects 

 



 

 

 

Table 1 Action proposals for Poland 

No Category Action Time Costs Notes - constraints  

 

Possible solutions and 
synergies  

1. Consumer 
consultancy 
provide by 
Consumer 
Federation ‘s (FK) 
advisors. Surveys.  

FK office – FK 
local branches 
offices.  

  

During working hours of 
consumer advisors - a 
minimum of 20 hours a 
week 

As part of advising and legal 
assistance provided by FK in 
cooperation with other HEAs 
and institutions cooperated 
on this project. 

2. In-depth social 
interviews and 
energy consulting 
(in the broad 
sense) 

Social workers – 
offices of the 
local self-
governments  

 

  

Social workers are fully 
occupied and the 
subject of their work is 
connected with touchy 
subjects, the data which 
they have to collect are 
sensitive for many 
people (as a structure 
of household expenses) 

Social workers can always 
"redirect" the consumer to 
the appropriate HEA with 
additional competences. 

3.  Consumer 
consultancy 
provided by the 
city/poviat 
consumers 
ombudsman. 
Survays.  

Local consumers 
ombudsman 
offices.  

  

Consumer Ombudsmen 
are highly qualified 
advisors who willingly 
join in activities for the 
benefit of consumers. 

The local ombudsman as a 
local government employee, 
have the opportunity to 
analyze available funds and 
grants. He can inform 
consumers, and collect data 
from consumers as 
comments to elaborating and 
upgrading local plans for 



 

 

 

supplying residents with 
energy, gas and heating. 

4. Consultancy 
provided by the – 
Energy Advisors of 
NFOŚiGW 
(National Fund for 
Environmental 
Protection and 
Water 
Management)  

Energy Advisors 
offices and in the 
consumers 
houses (face to 
face). 

  

The qualifications of 
these group of advisors 
are slightly different 
than others members of 
HEA - they are audit 
experts.  

The Possibility of 
cooperation with the 
municipal energy engineer. 
His role is to develop and 
update the municipality plan 
for supplying the with heat, 
electricity and gas fuels. The 
objectives of his work is to 
reduce energy consumption 
and energy costs. 

 

5. Consulting 
provided by 
dedicated 
employees of 
energy companies. 

Customer service 
offices 

  

They have a good 
understanding of 
consumers needs and 
behaviours especially in 
the situation related to 
bills paying problems.  

They could work as a contact 
point for vulnerable 
consumers.  

6. Energy Cafe’ –
outdoor events 
(organized by the 
municipality)  

We can join the 
outdoor event 
organized locally 
with our stand.  

  

 

It is difficult to 
determine whether 
there will be non-
commercial outdoor 
local events in the 
appropriate project 
timeline.  

There is possibility to  

join an event organize by 
cities / municipalities 



 

 

 

7.  Energy cafe’ – 
outdoor events 
(organized by the 
power company) 

We can join the 
outdoor event 
organized locally 
with our stand.  

  

It is difficult to 
determine whether the 
companies will have the 
budget and the time to 
organize events in the 
right for project 
moment.  

Companies can present their 
activities to improve energy 
efficiency and pro-social 
activities. 
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