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Cel badania

Badanie "Konsumenci, ich potrzeby energetyczne i konsumpcja energii” przeprowadzone zostało w ramach

europejskiego projektu ASSIST - Sieć wspomagania oszczędności energii w gospodarstwach domowych. Celem

badania było zebranie informacji na temat wykorzystania energii w gospodarstwie domowym.

W ramach realizowanego projektu pracujemy nad poprawą poziomu usług dla konsumentów energii oraz

zoptymalizowaniem zużycia energii i zmniejszeniem rachunków za energię. Dlatego stworzona zostanie sieć wysoko

wykwalifikowanych Domowych Doradców Energetycznych wspierających konsumentów w codziennym zarządzaniu i

zużyciu energii w gospodarstwie domowym. Doradcy oferować będą unikalne specjalistyczne usługi bezpośrednio

konsumentom, wspierając ich swoją wiedzą i umiejętnościami w celu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu. W

badaniu uwzględnione zostały kwestie związane z oczekiwaniami konsumentów dotyczącymi zakresu usług

świadczonych przez doradców energetycznych.

Zjawisko ubóstwa energetycznego i pojęcie wrażliwego konsumenta nie zostały dotychczas precyzyjnie zdefiniowane.

Wiedza na temat tych zagadnień i wynikających z nich problemów społecznych jest zdecydowanie niewystarczająca,

stąd brak jest efektywnych propozycji przeciwdziałania im.

Dlatego celem badania było zebranie wiedzy, by zrozumieć więcej na temat tego, jak ludzie korzystają z energii w

domu, poznać zależności między potrzebami energetycznymi a zużyciem energii. Wszystko to w celu zdefiniowania

potrzeb i stworzenia modelu usług wspierających konsumentów. aby im efektywnie pomóc.
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Metodologia

W badaniu ankietowym została wykorzystana technika badawcza PAPI - Personal Assisted

Paper Interviewing - wywiad bezpośredni wykonywany tradycyjną metodą z wykorzystaniem

ankiety papierowej, prowadzony przez ankietera. Dzięki bezpośredniemu kontaktowi

ankietera z respondentem uzyskaliśmy możliwość otrzymania pełniejszych i bardziej

wyczerpujących odpowiedzi na postawione pytania. Ankieter miał możliwość pogłębienia

odpowiedzi respondenta przez zadanie dodatkowych pytań. W wybranych zagadnieniach

technika ta pozwalała również na uzyskanie odpowiedzi spontanicznych i wspomaganych.

Wywiady PAPI zostały zrealizowane przez przez pracowników socjalnych warszawskich

ośrodków pomocy społecznej pracujących z osobami, które wymagają systemowego

wsparcia. Kwestionariusz badawczy składał się 36 pytań, tj. 29 pytań zamkniętych

(zdefiniowane odpowiedzi) i 7 pytań półotwartych z możliwością swobodnej odpowiedzi.

Próba badawcza i termin realizacji

W listopadzie 2017 roku zebraliśmy 215 wywiadów metodą PAPI. 

Zbiorcze dane zostały zagregowane w grudniu 2017 roku. 



Podstawowe informacje o konsumencie

W badaniu wzięło udział ogółem 215 respondentów. Respondenci, którzy wzięli udział w 

badaniu to częściej kobiety (64,7%) niż mężczyźni (35,3%). Wszyscy mają obywatelstwo 

polskie. Najwięcej, bo 58 respondentów, to osoby w wieku od 60 do 65 lat, następna grupa, 

44 osoby, to ankietowani w wieku 39 - 49 lat (20,47%), w wieku 50 - 59 lat, stanowili grupę 

32 respondentów, 22 osoby to respondenci w wieku między 71-79 lat (10,23%), w wieku 

powyżej 80 lat było aż 21 respondentów (prawie 10% badanych), a tylko 19 osób, które 

wzięły udział w badaniu, miały poniżej 39 lat. Łącznie ankietowani w wieku 60+ stanowili 

55,82% grupy badawczej. 
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Respondenci to mieszkańcy aglomeracji miejskich, przede wszystkim Warszawy, którą wskazało 

185 osób (86%) na 215 jako miejsce zamieszkania. 

Ankietowani to przede wszystkim osoby stanu wolnego (37,7%). Drugą dużą grupę stanowiły 

osoby w separacji lub rozwiedzione (28,8%), trzecią (20%) osoby owdowiałe. W związku 

małżeńskim lub w wolnym związku pozostaje jedynie 13,5% badanych. Oznacza to, że łącznie 

osób bez partnera wśród respondentów jest aż 86,5% !

Kwestia wykształcenia przedstawia się następująco: wykształcenie podstawowe i średnie ma taka 

sama liczba respondentów, łącznie 84,6% osób, jedynie 13% ma wyksztalcenie wyższe. 
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Respondenci to przede wszystkim osoby niepracujące – emeryci (29,3%) i renciści (23,7%). 

Ta grupa (53%) nie pracuje, ale ma stałe dochody – emeryturę bądź rentę. Grupę osób 

niepracujących objętych badaniem powiększa duży odsetek osób, które nie tylko są 

bezrobotne, ale również deklarują, że nie szukają pracy, jest ich aż 19,1%, to więcej niż 

osób bezrobotnych, ale poszukujących pracy (8,8%). Łącznie osoby niepracujące stanowią 

prawie 81% badanych. To ogromna grupa wobec osób mających zatrudnienie, których jest 

15,3%. Jedynie 3,8% osób nie pracuje zawodowo, bo zajmuje się domem.  
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Osoby pracujące, które brały udział w badaniu to przede wszystkim pracownicy umysłowi 

(51,5%) i fizyczni (42,4%), łącznie 93,9% pracujących. Pozostałe kategorie zawodowe są 

wskazane przez 6,1% respondentów, tj. sprzedawca i kadra kierownicza/zarządzająca, inne w 

ogóle nie występują. 
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Podstawowe informacje o gospodarstwie domowym
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Ponad 60% respondentów prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe - 130 osób na 214 

(jedna nie udzieliła odpowiedzi). Kolejne 40 osób żyje w 2-osobowych gospodarstwach (18,6%), 

a jedynie 30 respondentów prowadzi 3-, 4-, lub 5-osobowe gospodarstwa domowe (łącznie 

18,6%). Z badania wynika, że prawie 80% respondentów prowadzi małe gospodarstwo 

domowe. Tylko 4 ankietowanych żyje w wieloosobowych gospodarstwach. 
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Znacząca większość z pośród 215 ankietowanych stwierdziło, że wśród domowników nie 

ma osób poniżej 15 roku życia (76,3%). W przypadku 10,2% respondentów jest jedna 

takaosoba, dwie u 7%, a 3 w 4,7% gospodarstw domowych. Nie są to wiec rodziny 

wielodzietne.
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Wśród domowników w 68,5% gospodarstw domowych nie ma osób, które mają powyżej 65 

lat, jedynie 63 respondentów wskazało, że jest taka jedna osoba w gospodarstwie 

domowym (w 29,3% przypadków). Dokładnie te dane pokrywają się z odpowiedzią na 

pytanie o sytuację zawodową – 29,3% są to emeryci w gospodarstwach domowych. 

Ponadto porównanie danych o jednoosobowych gospodarstwach domowych z wiekiem 

respondentów wyraźnie wskazuje, że osoby starsze żyją najczęściej samotnie i to osoby 

powyżej 70. roku życia w większości prowadzą gospodarstwo domowe samotnie. Osoby w 

wieku 60 – 65 lat w 67,24% prowadzą gospodarstwo jednoosobowe, 84,21% osób w wieku 

66 – 70 lat mieszka samotnie, w przypadku osób w wieku 71 – 79 lat jest to 86,36% 

respondentów, a aż 76,19% osób 80+ to osoby mieszkające same.
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Odpowiedzi na pytanie o problemy zdrowotne, które w przekonaniu respondentów mogą być 

skutkiem nieodpowiednich warunków mieszkaniowych, rozłożyły się prawie po połowie – 113 

osób stwierdziło, że domownicy nie mają problemów zdrowotnych związanych z 

nieodpowiednimi warunkami w miejscu zamieszkania, a 102 osoby odpowiedziały twierdząco na 

to pytanie. Bardzo wysoki jest więc odsetek (47,4%) osób oceniających swoje warunki 

mieszkaniowe jako przyczyniające się do powstania problemów ze zdrowiem. 
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Jednocześnie nikt poza jedną osobą nie odpowiedział twierdząco na pytanie o

używanie przez domowników urządzeń podtrzymujących życie. Być może wynika to z

faktu, że problemy zdrowotne deklarowane wcześniej przez prawie połowę

respondentów nie wymagają tego typu urządzeń, a być może osoby te są zbyt

niezaradne, by starać się o tego typu urządzenia, szukać pomocy w systemie opieki

zdrowotnej np. z powodu wieku i ogólnie nieumiejętności artykułowania swoich

potrzeb bądź nieznajomości odpowiednich instytucji świadczących tego rodzaju usługi.

Są to stwierdzenia z dużym znakiem zapytania, być może ta tematyka powinna

pojawić się w zestawie tematów dla doradców.
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Aż 66% ankietowanych odpowiedziało, że całkowity dochód gospodarstwa domowego jest 

niższy niż 1 500zł, to stanowi grupę 142 osób na 215 badanych. Następną grupę stanowią 

osoby (17,7%) o całkowitym dochodzie gospodarstwa domowego w przedziale 1500zł do 

2500zł, trzecią grupą respondentów były osoby, których gospodarstwa domowe 

dysponowały całkowitym dochodem miesięcznym w wysokości od 2 500zł do 5 000zł 

(9,8%). 



16

Osoby, które wcześniej odpowiedziały twierdząco na pytanie, czy którykolwiek z domowników ma

problemy zdrowotne, na które wpływ może mieć zbyt niska lub wysoka temperatura albo

wilgotność panujące w miejscu zamieszkania (47,4% respondentów), to jednocześnie w 82,9%

badanych, których całkowity dochód gospodarstwa domowego nie przekracza 2,5 tys. zł.

Jaki procent stanowią emeryci i renciści w grupie respondentów o najniższych dochodach?

W grupie badanych (66% w całej grupie badawczej), którzy deklarowani, że całkowity dochód ich 

gospodarstwa domowego jest poniżej 1,5 tys. zł emeryci stanowili 25,4%, a renciści 31,7%, 

pozostałe osoby to 43%. 

W całej grupie badawczej 215 osób emeryci i renciści stanowili 53% respondentów, czyli 114 osób. 

W grupie 142 respondentów o najniższych deklarowanych dochodach całkowitych gospodarstwa 

domowego emeryci i renciści to 57,1%, czyli aż 81 osób. 
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Wracając do deklarowanego całkowitego dochodu gospodarstwa domowego, dwie grupy 

respondentów z najniższymi dochodami (do 2,5 tys. zł), w tym z bardzo niskimi poniżej 1 500zł, 

stanowią 83,7% badanych, czyli 180 osób na 215 badanych. Zestawienie tych danych z 

odpowiedzią na następne pytanie dotyczące otrzymywania pomocy socjalnej – potwierdziło 

otrzymywanie jej 187 respondentów, czyli 87% - wskazuje, że grupa osób o najniższych 

dochodach miesięcznych gospodarstw domowych jest zapewne też grupą beneficjentów 

pomocy socjalnej zarówno finansowej, jak i niefinansowej. 
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Analiza wieku osób otrzymujących pomoc socjalną pokazuje, że fakt jej otrzymywania w

mniejszym stopniu zależy od tego, czy dotyczy ona osób w wieku produkcyjnym, czy też

nie – tu wyznacznikiem jest dochód i zatrudnienie. Osób otrzymujących pomoc w wieku

<31 do 59 lat jest 82, a osób 60+ 105, przy czym największą grupę, 53 osoby, stanowią

ankietowani w wieku 60-65 lat, choć duża jest również grupa w wieku 39-49 lat – 40

osób.

Jakie gospodarstwa otrzymują pomoc socjalną? Zdecydowanie jednoosobowe.

Jest ich dwukrotnie wiecej niż pozostałych – 121 (64,7%) w stosunku do 65 (34,8%).
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Jedynie 6 osób (2,8%) stwierdza, że w ich gospodarstwie domowym bez problemu 

zaspokajane są podstawowe potrzeby i  często pozwalają sobie na inne wydatki. To 

znikoma grupa osób. Gros stanowią te, które mają problemy finansowe i wskazały, 

że nie posiadają jako gospodarstwo domowe wystarczających dochodów do 

zapewnienia podstawowych potrzeb, takich jak pożywienie, woda i energia (50,2%)! 

Posiadanie dochodów pozwalających zaspokoić te absolutnie podstawowe potrzeby 

życiowe deklaruje 37,2% respondentów, ale jednocześnie wskazują oni, że nie 

wystarcza im na nic ponadto. 
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Gospodarstwo domowe, które czasem może pozwolić sobie na inne wydatki poza

zaspokojeniem podstawowych potrzeb życiowych reprezentowało 21 respondentów,

to tylko 9,8%. „Nie posiadamy wystarczających dochodów do zapewnienia

podstawowych potrzeb, takich jak pożywienie, woda i energia”, „nie wystarcza na nic

poza zaspokojeniem podstawowych potrzeb”, – tak, na ogólną liczbę 215

ankietowanych, 188 respondentów ocenia sytuację swojego gospodarstwa

domowego.

Niezależnie od definicji ubóstwa czy skrajnego ubóstwa, przyjętych dla potrzeb badań

statystycznych przez Główny Urząd Statystyczny, należy określić sytuację i

możliwości finansowe gospodarstw domowych 87,4% respondentów jako

niekorzystne.



Podstawowe informacje o zamieszkiwanej nieruchomości/mieszkaniu 
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Wszyscy respondenci mieszkają w największej aglomeracji miejskiej w Polsce lub (2,8%) na jej 

przedmieściach.
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Mieszkanie/nieruchomość jest własna – dotyczy to 38,6% respondentów. To bardzo niski 

wskaźnik, bowiem z danych statystycznych wynika, że aż 83,5 proc. Polaków posiada 

mieszkania lub domy na własność (dane Eurostatu) i jest to jeden z najwyższych wskaźników w 

całej Unii Europejskiej. Ale dotyczy to całego kraju (wsi, małych miast) nie stolicy. Przyczyn jest 

wiele, jedną z nich jest fakt, że długoterminowy wynajem po prostu jest kosztowny i nie opłaca 

się, rata kredytu mieszkaniowego jest porównywalna lub niższa w stosunku do opłaty za 

wynajem. Nie bez znaczenia była też oferta taniego wykupu mieszkań spółdzielczych 

oferowana przez wiele spółdzielni mieszkaniowych. 
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Jeżeli dane uzyskane z odpowiedzi na to pytanie zestawimy z danymi dotyczącymi

dochodów miesięcznych gospodarstwa domowego respondentów, to nie dziwi fakt,

że kolejną grupę respondentów stanowią mieszkańcy lokali socjalnych (27%).

Wynajmujących jest 10,2% badanych i prawie równej wielkości (9,8%) jest grupa

mieszkańców nieruchomości komunalnych (niewielki odsetek osób wskazało lokale

kwaterunkowe, które zostały uzyskane na podobnych zasadach od samorządu co

lokale komunalne będące własnością gminy – łącznie więc lokale z zasobów gminy

zamieszkuje ponad 10% respondentów). Należy zwrócić uwagę, że mieszkańców

lokali socjalnych i komunalnych jest łącznie prawie 40% respondentów. Warunki

związane z zajmowaniem tego typu nieruchomości/mieszkań są specyficzne.

Najemca musi spełnić różne kryteria – trochę odmienne w przypadku obu typów

lokali – ale generalnie są one przyznawane osobom w trudnej sytuacji finansowej lub

życiowej.
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Dwie grupy wiekowe częściej niż pozostałe zajmują mieszkania komunalne przyznane z

zasobów gminy – 50-59 lat (22,2%) i 60-65 lat (25,9%).

Aż 85,2% respondentów zajmujących mieszkania komunalne/kwaterunkowe to emeryci i

renciści.

Nieco inaczej wygląda sytuacja w przypadku mieszkań socjalnych. Również najwięcej

respondentów znalazło się w grupie wiekowej 60-65 lat (27,6%), ale taki sam odsetek osób

(27,6%) to respondenci w wieku produkcyjnym – 39-49 lat. Osoby te musiały spełnić kryteria,

przede wszystkim dochodowe, ale również czasem wynikające z trudnej sytuacji życiowej,

przyznawania tego typu lokali, o niskim zarówno standardzie, jak i z niskim czynszem, są to

zazwyczaj lokale przyznawane na czas określony, nie przewidziane do wykupu, w których

nie są przeprowadzane przez lokatorów remonty czy przeróbki we własnym zakresie
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Gdzie mieszkają osoby biorące udział w badaniu? Respondenci zajmują mieszkanie na 

którymś piętrze budynku (51,6%), inaczej – wewnątrz budynku, co zazwyczaj rzutuje np. na 

temperaturę w mieszkaniu czy potrzeby „grzewcze”. W lokalu na parterze zamieszkuje 

15,3% ankietowanych, a 9,3% mieszka w mieszkaniu na najwyższym piętrze. Duży odsetek 

respondentów (20%) na tle wszystkich ankietowanych mieszka w domu lub bliźniaku. 
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W większości przypadków respondenci mieszkają w starych bądź dość starych 

nieruchomościach.  Aż 19,5% ankietowanych mieszka w nieruchomości, która została 

zbudowana przed 1945 rokiem. W tak zwanym starym powojennym budownictwie 

(zbudowanym pomiędzy 1946 a 1960 rokiem) mieszka 28,4% respondentów. 
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W aglomeracji miejskiej, w której mieszka zdecydowana większość ankietowanych, prawie 

cała struktura mieszkaniowa miasta została w okresie powojennym stworzona od nowa. 

Budownictwo było tanie, szybkie i wydajne - nastawione na jak największą liczbę 

oddawanych mieszkań i budynków, niskobudżetowe. Osiedla mieszkalne powstałe od 

końca lat pięćdziesiątych do lat dziewięćdziesiątych budowane były z prefabrykowanej 

wielkiej płyty, charakteryzującej się niską izolacyjnością termiczną. 62,4% respondentów 

odpowiedziało, że nieruchomość, w której mieszkają, powstała między 1946 a 1980 

rokiem, a wiec w czasach, kiedy obowiązywały inne normy dotyczące budownictwa, np. 

kilkakrotnie niższe wymogi termiczne. 
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59,5% osób twierdzi, że nieruchomość, w której mieszkają, była remontowana.  20% 

respondentów nie ma na ten temat wiedzy. 19,5% twierdzi, że nieruchomość nie była 

remontowana. 
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Najczęściej jest to nieruchomość poniżej 40 m2 – odpowiedziało tak 50,2% respondentów. 

Drugą grupę (34,4%) stanowią osoby mieszkające w nieruchomości o powierzchni między 41 a 

60 m2. Łącznie respondentów mieszkających w nieruchomości do 60 m2 jest 84%. Pozostałe 

nieruchomości, jak na statystyczne polskie warunki i coroczne dane Głównego Urzędu 

Statystycznego, są duże i sugerowałoby to, że chodzi o budownictwo indywidualne.  W 

odpowiedzi na wcześniejsze pytanie charakteryzujące typ nieruchomości, w której mieszkają 

badani, 20% respondentów stwierdziło, że jest to bliźniak lub dom. Zapewne jakaś większa 

część ankietowanych mieści się w tej wspólnej kategorii – nieruchomość indywidualna (w tym 

bliźniak) oraz o większej powierzchni – od 91 m2 do powyżej 150 m2. 
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Nieruchomość posiada tylko centralne ogrzewanie  - tak wskazało 64,2% respondentów. Druga 

grupa to ankietowani, którzy korzystają wyłącznie z niezależnego ogrzewania w każdym 

pomieszczeniu, piecy, kominków czy piecyków (25,6%). Dotyczy to na pewno licznych lokali 

wybudowanych dawno temu i takich, które nie przeszły modernizacji czy remontów kapitalnych. 
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Czy w związku z wyposażeniem lokalu możliwe jest osiagniecie komfortowej/dobrej dla 

zdrowia temperatury w domu? Zdecydowanie najliczniejsza grupa  respondentów 

odpowiedziała, że tak – prawie 70%. Ale 30 % ankietowanych stwierdziło, że nie, w tym 

prawie 20 % stwierdziło, że nie bo koszty ogrzewania są zbyt wysokie. Pozostałe 10 procent 

podało różne przyczyny, takie jak: zapowietrzone grzejniki, brak regulacji, brak ogrzewania, 

nieszczelne okna, wady budynku lub po prostu poprzestali na subiektywnym określeniu 

nieodpowiedniej dla zdrowia temperatury, bez podawania konkretnej przyczyny. 



Jak zarządza Pani/Pan zużyciem energii?

33
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Na pytanie dotyczące modernizacji – przeróbek remontów i ulepszeń, mających na celu  

obniżenie kosztów zużycia energii - zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, 

że nie, aż ponad 80%. W poprzednim pytaniu trochę ponad 30% badanych stwierdziło, że 

nie jest możliwe osiągnięcie dobrej dla zdrowia temperatury. 
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Poniżej 20% respondentów (18,6%)  wskazało, że były w nieruchomości podejmowane tego 

typu działania (np. modernizacje, remonty), ale przyniosły one zamierzony skutek według 

jedynie 66% ankietowanych, 34% stwierdziło, że nie. 
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Jakie to były przeróbki, remonty lub ulepszenia?

Należy wskazać, że były to najbardziej typowe działania, a wyprzedzając późniejsze pytanie

dotyczące stosowania pomiarów, wyliczania oszczędności za pomocą np. specjalnych urządzeń,

można stwierdzić, że przeróbki i remonty miały charakter intuicyjny. Zdecydowanie najczęściej

wskazywano na wymianę okien (12 wskazań), następnie – w kolejności od najczęstszych wskazań

do pojedynczych, czasem modernizacje i remonty obejmowały kilka rzeczy – ocieplenie budynku,

występujące z ociepleniem dachu i klatki schodowej (7), wymiana pieca co, postawienie pieców

kaflowych (5), wymiana żarówek na energooszczędne (4) – relatywnie rzadko, postrzegane są

nadal jako za drogie czy zbyt mała wiedza o alternatywnych do tradycyjnych żarówek źródłach

światła (?), instalacja kominka (3), założenie centralnego ogrzewania (3), wymiana drzwi (2),

pomiernik ciepła (2). Pozostałe działania wymienione zostały raz: wymiana instalacji, instalacja

nowoczesnych grzejników na energię elektryczną, wymiana grzejników, wymiana sprzętu na

energooszczędny, remont dachu i komina, uszczelnienie okien, założenie dwutaryfowego licznika.
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Prawie 2/3 respondentów stara się używać energii elektrycznej i ogrzewania tak, by 

oszczędzić na rachunkach (64,7%). Ale również stosunkowo duży odsetek badanych 

(35,3%) tego nie robi. 
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139 osób na 215 badanych deklaruje, że próbuje tak używać energii, żeby zaoszczędzić na 

rachunkach, a zarazem aż 178 osób deklaruje, że wyłącza oświetlenie w pokojach,  w których 

nikt nie przebywa. To najczęściej wskazywane zachowanie mające na celu oszczędzić energię, 

co jest z kolei najbardziej oczywistym i nieskomplikowanym, intuicyjnym, zachowaniem. Wiecej 

osób wyłącza ogrzewanie w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa (104), niż tych, który 

twierdzą, że tego nie robią (76). Podobnie wygląda sytuacja w przypadku stwierdzenia -

obniżam temperaturę, kiedy nikogo nie ma w domu, tak twierdzi 97 respondentów, nie - 83. 
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Ankietowani są mniej skłonni, by oszczędzać, obniżając docelową temperaturę w 

pomieszczeniach lub części pomieszczeń – jest ich 92 w stosunku do 88, którzy 

deklarują, że to robią. Podobnie wygląda kwestia ograniczania  korzystania ze zmywarki 

i/lub pralki – 91 osób twierdzi, że nie wprowadza ograniczeń, a 78, że tak. Nieco wiecej 

osób, bo 98 zupełnie wyłącza urządzenia elektroniczne, nie pozostawiając ich w stanie 

czuwania, a 82 osoby stwierdzają, że tego nie robią. Jak wynika z badań, jedynie 

wyłączanie oświetlenia w pokojach, w których nikogo nie ma,  jest postrzegane przez 

zdecydowanie największą liczbę ankietowanych jako sposób oszczędzania. 
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Z ogólnej liczby ankietowanych na pytanie o stosowanie jakichkolwiek pomiarów dotyczących 

wyliczenia energooszczędności jedynie 10 osób odpowiedziało twierdząco, aż 95,3% 

respondentów stwierdziło, że nie. 
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Dlaczego? Respondenci najczęściej wskazywali, że po prostu nie znają takich możliwości 

(60,5%), jest to zbyt skomplikowane (28,2) i zbyt drogie (9,2%). Jak widać barierą jest 

przede wszystkim brak wiedzy. Na trzecim miejscu wymieniane są koszty – takie pomiary 

uznawane są za drogie, choć być może tylko jest to wyobrażenie badanych, że takie 

pomiary muszą być drogie, a nie wynika to z faktu, że sprawdzili rzeczywiste koszty. Choć 

64,7% respondentów we wcześniejszych odpowiedziach deklaruje, że podejmują działania, 

które powodują oszczędności w rachunkach, to jednocześnie te działania wprost odnoszą 

się do gaszenia oświetlenia w pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Nie są 

poparte żadnymi pomiarami i wiedzą. 
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Czy w ciągu ostatnich 12 miesięcy otrzymał Pan/otrzymała Pani którekolwiek z

poniższych rodzajów wsparcia finansowego związanego ze zużyciem energii elektrycznej

lub gazu?

Na 215 ankietowanych osób 84 (39,1%) odpowiedziały, że nie otrzymały żadnego wsparcia

finansowego związanego ze zużyciem energii elektrycznej lub gazu.

Pozostałym 131 osobom (60,9%) wypłacono zasiłek celowy, którego formą jest tzw. dodatek

energetyczny, którego celem jest częściowa rekompensata wydatków na energię elektryczną,

ponoszonych przez najuboższe gospodarstwa domowe. Z tej grupy ankietowanych aż 121 osób

otrzymało wsparcie od jednostek samorządu terytorialnego – ośrodków pomocy społecznej.

Pozostałe 10 osób otrzymało pomoc z różnych źródeł: od dostawcy energii lub gazu 5 osób

(2,3%), od organizacji pozarządowych 3 osoby (1,4%), jedna osoba ankietowana wskazała

wsparcie od rodziny, również jedna wymieniła dofinansowanie kupna opału. Tak więc gros

respondentów korzysta z form instytucjonalnego wsparcia finansowego wynikającego z zadań

własnych gmin i powiatów o charakterze obowiązkowym, tzn. przyznawania i wypłacania

zasiłków okresowych i celowych.
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Na pytanie, dlaczego ankietowani nie otrzymali jakiegokolwiek wsparcia, tylko 6,5% 

odpowiedziało, że nie spełniają kryteriów finansowych, dla 3,7% procedura jest zbyt 

skomplikowana, a aż 23,7% nie wie o możliwości otrzymania wsparcia finansowego 

związanego ze zużyciem energii elektrycznej lub gazu. 9,8% konsumentów nie jest 

zainteresowanych otrzymywaniem pomocy. Reszta powtórzyła, że pomoc otrzymuje, tzn. 

znacząca większość ankietowanych.
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121 respondentów nie widzi potrzeby otrzymania wsparcia od profesjonalnego Domowego 

Doradcy Energetycznego, to 57,6% osób ankietowanych. Jednocześnie należy pamiętać, że 

zdecydowana większość ankietowanych (95,3%) nigdy nie stosowała jakichkolwiek pomiarów 

lub wyliczania energooszczędności, bo po prostu nie znają takich możliwości (60,5%) lub 

uważają, że jest to zbyt skomplikowane (28,2). Łącznie to 88,7% respondentów, którzy nie mają 

wiedzy na ten temat. Jest to większy odsetek niż tych, którzy nie potrzebują doradcy, więc 

należy przypuszczać, że część z nich chce jednak czegoś się dowiedzieć na temat efektywnego 

wykorzystania energii w swoim gospodarstwie domowym. 
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A jakie tematy by interesowały ankietowanych? Przede wszystkim obniżenie kosztu energii 

– 90% respondentów. Odpowiedź nasuwa się sama, to interesuje większość konsumentów. 

Dalej - polepszenie warunków wpływających na zdrowie w domu (33,3%) i  lepsze 

zrozumienie rachunków za energię (30%). Kolejno - możliwości optymalizacji zużycia 

energii bez skomplikowanych i zawiłych technologii oraz  procedur (28,9%), obniżenie 

zużycia energii bez wpływu na poziom komfortu w domu (26,7%), pozytywny wpływ na 

środowisko (20%), zwiększenie odczuwanego poziomu komfortu w domu (14,4%). 

Oczekiwania wyrażone w stosunku do poradnictwa są interesujące i należy je uwzględnić w 

przygotowywaniu doradców do świadczenia pomocy we wskazanych przez respondentów 

obszarach.  
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Podsumowanie i wnioski z badania

Kim są osoby, które wzięły udział w badaniu?   

 Łącznie ankietowani w wieku 60+ stanowili prawie 56% grupy badawczej. 

 Przeważały kobiety – 65%.

 Łącznie osób bez partnera wśród respondentów jest aż 87%

 Ponad 60% respondentów prowadzi jednoosobowe gospodarstwa domowe; Tylko 4 

ankietowanych żyje w wieloosobowych gospodarstwach. Silna tendencja – im starsze osoby 

tym zdecydowanie częściej mieszkają samotnie. 

Wykształcenie podstawowe i średnie ma taka sama liczba respondentów, łącznie 85% osób, 

jedynie 13% ma wyksztalcenie wyższwyższe.

Respondenci to przede wszystkim osoby niepracujące – emeryci (29%) i renciści (24%). Ta grupa 

(53%) nie pracuje, ale ma stałe dochody – emeryturę bądź rentę. Bezrobotnych nieszukających 

pracy jest aż 19%, szukających – 9%. Stosunek niepracujących do pracujących to 81% do 15%.  
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 Bardzo wysoki jest odsetek (47%) osób oceniających swoje warunki 

mieszkaniowe jako przyczyniające się do powstania problemów ze 

zdrowiem, z powodu zbyt niskiej lub zbyt wysokiej temperatury lub 

wilgotności.

 Aż 66% ankietowanych odpowiedziało, że całkowity dochód gospodarstwa 

domowego jest niższy niż 1 500zł.  

 Osoby, które wcześniej odpowiedziały twierdząco na pytanie, czy 

którykolwiek z domowników ma problemy zdrowotne, na które wpływ 

może mieć zbyt niska lub wysoka temperatura albo wilgotność panujące w 

miejscu zamieszkania (47% respondentów), to jednocześnie 83% 

badanych, których całkowity dochód gospodarstwa domowego nie 

przekracza 2,5 tys. zł. 
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 W grupie respondentów o najniższych deklarowanych dochodach całkowitych 

gospodarstwa domowego emeryci i renciści to 57%.

 Jakie gospodarstwa otrzymują pomoc socjalną? Zdecydowanie jednoosobowe. Jest 

ich dwukrotnie wiecej niż pozostałych - 65% w stosunku do 35%.  

 Gros ankietowanych stanowią osoby, które mają problemy finansowe i wskazały, że 

nie posiadają jako gospodarstwo domowe wystarczających dochodów do 

zapewnienia podstawowych potrzeb, takich jak pożywienie, woda i energia (50,2%)! 

Sytuację i możliwości finansowe gospodarstw domowych 87% respondentów należy 

określić jako niekorzystne. 
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Z racji wieku, poziomu wykształcenia, dochodów i innych czynników, nawet prowadzenia

jednoosobowych gospodarstw domowych, można stwierdzić, że ankietowana grupa osób

to wrażliwi konsumenci. Często wymagający pomocy, nie tylko finansowej czy rzeczowej,

ale również np. ochrony przed nieuczciwymi praktykami rynkowymi.
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 Łącznie prawie 40% respondentów mieszka w lokalach socjalnych i komunalnych (niski

całkowity dochód gospodarstwa domowego > sytuacja życiowa > lokal własnością gminy >

możliwość remontów, przeróbek, trwałych zmian we własnym zakresie).

 Aż 85,2% respondentów zajmujących mieszkania komunalne/kwaterunkowe to emeryci i

renciści.

 Zamieszkiwanie w lokalu socjalnym nie odzwierciedla tak silnej korelacji z wiekiem

respondentów - osoby te musiały spełnić kryteria, przede wszystkim dochodowe albo

wynikające z trudnej sytuacji życiowej, przyznawania tego typu lokali, o niskim zarówno

standardzie, jak i z niskim czynszem.
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 Prawie połowa respondentów mieszka w starych (20% w przedwojennych) lub dość

starych (28% zbudowanych przed 1960r.) nieruchomościach.

 Nieruchomości, w których mieszkają ankietowani, były remontowane, ale ponad 40%

nie lub ich lokatorzy nic o tym nie wiedzą.

 Nieruchomość posiada tylko centralne ogrzewanie - tak wskazało 68%

respondentów. Druga grupa to ankietowani, którzy korzystają wyłącznie z

niezależnego ogrzewania w każdym pomieszczeniu, piecy, kominków czy piecyków

(26%).

 30 % ankietowanych stwierdziło, że nie jest możliwe osiągniecie dobrej dla zdrowia

temperatury w domu, w tym prawie 20 % stwierdziło, że nie, bo koszty ogrzewania są

zbyt wysokie, pozostali wskazują względy techniczne.

 Jednocześnie zdecydowana większość respondentów odpowiedziała, że nie

wprowadziła żadnych modernizacji w lokalu, aż ponad 80%.
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 Wśród tych, którzy modernizowali lokale, 34% stwierdziło, że nie odniosło to skutku > być

może potrzebne byłoby fachowe poradnictwo?

 Prawie 2/3 respondentów stara się używać energii elektrycznej i ogrzewania tak, by

oszczędzić na rachunkach (65%).

 Prawie wszyscy ankietowani deklarują, że wyłączają w ramach oszczędności oświetlenie

w pokojach, w których nikt nie przebywa. To najczęściej wskazywane zachowanie, co jest

z kolei najbardziej oczywistym i nieskomplikowanym, „intuicyjnym”, zachowaniem.

 Aż 95% respondentów stwierdziło, że nie stosowało żadnych pomiarów/wyliczeń

energooszczędności.

 Choć 65% respondentów deklaruje, że podejmują działania, które powodują oszczędności

w rachunkach, to jednocześnie te działania wprost odnoszą się do gaszenia oświetlenia w

pomieszczeniach, w których nikt nie przebywa. Nie są poparte żadnymi pomiarami i

wiedzą > miejsce na profesjonalną pomoc i doradztwo.
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 Jedynie 39% ankietowanych odpowiedziało, że nie otrzymali żadnego wsparcia finansowego

związanego ze zużyciem energii elektrycznej lub gazu.

 Z grupy osób, które nie otrzymały wsparcia, tylko niecałe 7% odpowiedziało, że nie spełnia kryteriów

finansowych, dla mniej niż 4% procedura jest zbyt skomplikowana, a aż 24% nie wie o możliwości

otrzymania wsparcia finansowego związanego ze zużyciem energii elektrycznej lub gazu >

potrzebna informacja i wiedza.
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 42% ankietowanych chciałoby wsparcia od profesjonalnego doradcy energetycznego,

jednocześnie aż 89% respondentów stwierdziło, że nie ma wiedzy na temat wyliczania

energooszczędności > dotarcie z praktyczną wiedzą nie tylko do tych, którzy deklarują

zainteresowanie nią.

 W ankiecie respondenci wymieniają, jakimi kwestiami byliby zainteresowani > wytyczne

dla domowych doradców energetycznych.
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Niskie dochody, wiek, typ gospodarstwa domowego, stan zdrowia, odczuwalny komfort życia,

związany z zamieszkiwanym lokalem i jego stanem technicznym oraz wyposażeniem, skłonność

do uzyskiwania poradnictwa i pomocy z zewnątrz, dotyczącej oszczędzania energii – to wiele

zmiennych (ich katalog jest szerszy), które trzeba brać pod uwagę w kontaktach z osobami,

którym można pomóc.

Czasem nałożenie się niektórych z nich może powodować, że wrażliwy konsument „wpada” w

ubóstwo energetyczne.
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W tym badaniu ankietowana grupa osób, to osoby, które mają już różne potrzeby wobec instytucji 

pomocowych. Ale jednocześnie badanie pokazuje, że jak wiele czynników może mieć wpływ na 

niekorzystną sytuację różnych osób. Nie tylko niskie dochody, bo osoby, które nie są ubogie 

dochodowo, ale wydają dużą część dochodów na np. ogrzewanie, mogłyby poprawić swoją sytuację, 

uzyskując wiedzę na temat racjonalizacji zużycia energii w swoim domu lub na temat form pomocy w 

modernizacji lokalu, co przyczyniłoby się do podniesienia komfortu życia np. osoby starszej, która 

deklaruje, że ma problemy zdrowotne związane z niską temperaturą i wilgotnością w mieszkaniu, 

które dodatkowo jest relatywnie duże i w bardzo starym bloku. 
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