Ubóstwo
energetyczne
w Polsce

Gospodarstwo domowe jest ubogie energetycznie,
jeżeli ma trudności w zaspokojeniu swoich potrzeb
energetycznych (ogrzewania, ciepłej wody, elektryczności)
z powodu niskiego dochodu lub charakterystyki mieszkania.
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*Obliczenia własne na podstawie Badania Budżetów Gospodarstw Domowych 2012-2016 (GUS).
*Eksperci Instytutu Badań Strukturalnych badają zjawisko ubóstwa energetycznego od 2015 roku. Wypracowaliśmy i zaadaptowaliśmy
do polskich warunków miary zjawiska stosowane w Unii Europejskiej, udoskonalamy metodologię pomiaru, badamy grupę dotkniętą
zjawiskiem oraz przedstawiamy propozycje jego ograniczenia. Więcej: www.ibs.org.pl/research/ubostwo-energetyczne/

25% osób ubogich
energetycznie
to emeryci i renciści

40% ubogich

energetycznie mieszkańców
budynków wielorodzinnych
to mieszkańcy
przedwojennych kamienic

Jak ograniczyć skalę ubóstwa
energetycznego w Polsce?
Potrzebne są nowe, bardziej skuteczne rozwiązania.

CENTRALNIE

RZĄD:
projektuje
politykę

koordynuje
działania

monitoruje
i ocenia efekty

dodają kryterium
dotyczące stanu budynku

uzależniają wysokość
przyznawanej pomocy
od dochodu oraz czynników
wpływających na koszty
ogrzewania (np. metraż,
typ ogrzewania)

LOKALNIE

Modyfikacja zasiłku
celowego na opał

RADY GMIN:

Doradztwo
i usprawnienia
energooszczędne

DORADCY ENERGETYCZNI
rekrutowani i szkoleni przez gminy lub lokalne NGO:

Termomodernizacja

podwyższają
próg dochodowy

uczą efektywnego
korzystania z energii podczas
wizyt w domach rodzin
ubogich energetycznie

instalują drobne usprawnienia
(np. energooszczędne
żarówki, włączniki prądu
regulowane czasowo,
termometry pokojowe)

informują o możliwościach
uzyskania szerszego
wsparcia

PROFESJONALNI DORADCY ENERGETYCZNI
zatrudnieni przez gminy:
weryfikują uprawnienia
do dofinansowania
termomodernizacji

wybierą optymalne
rozwiązanie techniczne
(w ramach dostępnych
środków)

wspierają beneficjentów
w procedurach formalnych

GMINY:
decydują o wkładzie
finansowym lub wkładzie
pracy beneficjentów

Jakie są wyzwania?

Możliwe rozwiązania

identyfikacja gospodarstw
domowych ubogich
energetycznie

ocena stanu wybranych
budynków przez
profesjonalnych doradców

wzmocnienie zdolności gmin
do przeciwdziałania ubóstwu
energetycznemu

zatrudnienie przez gminy
doradców energetycznych

finansowanie

zlecają przeprowadzenie
termomodernizacji

środki unijne

współpraca OPS z innymi
instytucjami

środki z budżetu centralnego

samoidentyfikacja
gospodarstw domowych

