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https://www.google.com/search?client=firefox-b-ab&biw=1366&bih=632&tbm=isch&sa=1&ei=SxSpW628EoiRmgXp3pUY&q=stara+praga&oq=stara+praga&gs_l=img.3..0
l4j0i30k1l2j0i24k1l4.2359.3972.0.4090.11.11.0.0.0.0.181.882.8j2.10.0....0...1c.1.64.img..1.10.878...0i67k1.0.UFgASodbGcc#imgrc=SZrvYjQP_yNs1M:



https://www.google.com/search?q=stare+budynki+na+woli+warszawa&client=firefox-b-ab&sour
ce=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwil75LU4tXdAhVDGCwKHTvrDi8Q_AUICigB&biw=1366&bih=632#imgrc=p4EMzUM442wKGM:



https://www.google.com/search?q=stare+domy+na+wsi&client=firefox-b-ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjwpI6n5dXdAhVGBSwKHZptC1kQ_AUICigB&biw=1366&bih=632#imgrc=gEol1eCbpMPgxM:



Około 12% 
mieszkańców Polski 

dotyka problem ubóstwa 
energetycznego 
(około 4,5 mln)



Dalsze dane o skali zjawiska
mieszkańców Polski (2,1 mln) to osoby ubogie 
energetycznie, które nie są ubogie dochodowo

mieszkańców Polski (2,5 mln) to osoby 
jednocześnie ubogie energetycznie i 
dochodowo

mieszkańców wsi jest ubogich energetycznie, 
co stanowi 2/3 wszystkich ubogich 
energetycznie

ubogich energetycznie to emeryci i renciści

5,6%

6,6%

20%

25%

Źródło:	http://ibs.org.pl//app/uploads/2018/01/IBS_Policy_Paper_01_2018_pl.pdf



UBÓSTWO ENERGETYCZNE 

to zjawisko polegające na doświadczaniu trudności 
w zaspokojeniu podstawowych potrzeb związanych 

z energią cieplną i elektryczną w mieszkaniu.

nie jest to definicja legalnaJ

http://ibs.org.pl/publications/ubostwo-energetyczne-w-polsce-diagnoza-i-rekomendacje/



Ubóstwo energetyczne 
w dokumentach UE

Opinia of the European 
Economic and Social 

Committee 

Energy poverty in the 
context of liberalisation
and the economic crisis

Trudności lub niemożność zapewnienia 
odpowiedniego ogrzewania w mieszkaniu oraz 

dostępu do innych podstawowych usług 
energetycznych po rozsądnej cenie.

Stwierdzono, że chodzi o niemożność 
utrzymania temperatury na poziomie 21 °C w 

pokoju dziennym i 18 °C w pozostałych 
pokojach, natomiast w przypadku usług 

energetycznych o niemożność korzystania z 
niezbędnych usług energetycznych po 

rozsądnych cenach, takich jak oświetlenie, 
transport lub energia elektryczna na potrzeby 

Internetu bądź innych urządzeń 



Najbardziej 
charakterystyczne 

przypadki grup 
społecznych

Miejskie 
enklawy biedy

piece węglowe



Najbardziej
charakterystyczne

przypadki grup
społecznych

Starsze osoby w 
dużych domach na

wsi
Rodziny 

wielopokoleniowe 
na wsi



Ubóstwo energetyczne a rewitalizacja

W ustawie o rewitalizacji art. 9 ust. 1 pkt 4:

• Obszar gminy znajdujący się w stanie kryzysowym z powodu koncentracji
negatywnych zjawisk społecznych, w szczególności bezrobocia, ubóstwa,
przestępczości, niskiego poziomu edukacji lub kapitału społecznego, a także
niewystarczającego poziomu uczestnictwa w życiu publicznym i
kulturalnym, można wyznaczyć jako obszar zdegradowany w przypadku
występowania na nim ponadto co najmniej jednego z następujących
negatywnych zjawisk:

• technicznych - w szczególności degradacji stanu technicznego obiektów
budowlanych, w tym o przeznaczeniu mieszkaniowym, oraz
niefunkcjonowaniu rozwiązań technicznych umożliwiających efektywne
korzystanie z obiektów budowlanych, w szczególności w zakresie
energooszczędności i ochrony środowiska.



Co zatem jest 
najczęściej 

powodem ubóstwa 
energetycznego?

1. sytuacja ekonomiczna 
osoby (ale okazuje się, 
że to nie jest 
najważniejsze)

2. wysokie koszty energii

3. słaba efektywność 
energetyczna budynku



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego 

danego obiektu, urządzenia technicznego lub 
instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania 
lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten 
obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, albo w 
wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania 

tego efektu



https://sprzedajemy.pl/temat/kamera+termowizyjna+cena



Jak wpłynąć na efektywność 
energetyczną?

http://s3.egospodarka.pl/grafika/efektywnosc-energetyczna/Czy-dbamy-o-efektywnosc-energetyczna-e8qG87.jpg



Środkami poprawy efektywności 
energetycznej na podstawie ustawy o 

efektywności energetycznej  2016 r.: są:

• realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego 
poprawie efektywności energetycznej;

• nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, 
charakteryzujących się niskim zużyciem energii oraz 
niskimi kosztami eksploatacji;

• wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub 
pojazdu na urządzenie, instalację lub pojazd

• realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w 
rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 
wspieraniu termomodernizacji i remontów



Problem ubóstwa energetycznego a 
polska regulacja prawna

Odbiorca	wrażliwy

System	dodatków

Rewitalizacja

Pomoc	doraźna	i	dotacje

SYSTEM
POMOCY?



Udział partnerów prywatnych

http://ibs.org.pl/publications/jak-ograniczyc-skale-ubostwa-energetycznego-w-polsce/



Modernizacja kotłowni
https://www.google.com/search?q=modernizacja+kot%C5%82owni&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwjI7rDn7tXdAhWLs4sKHTBVBNYQ_AUICigB&biw=1366&bih=632#imgrc=JvLwvy5f_eAE8M:



Likwidacja zbiorników 
bezodpływowych wraz z 
budową przyłącza 
kanalizacyjnego do 
nieruchomości

https://www.google.com/search?q=likwidacja+zbiornik%C3%B3w+bezodp%C5%82ywowych&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwi_sK6h79XdAhUyiYsKHWkrAK8Q_AUICigB&biw=1366&bih=632#imgrc=udBGH4ilEUhnIM:



Usuwanie i 
unieszkodliwianie 
wyrobów/odpadów 
zawierających azbest

https://www.google.com/search?q=azbest&client=firefox-b-
ab&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=0ahUKEwj80t7p79XdAhUHqIsKHaW7DdIQ_AUICigB&biw=1366
&bih=632#imgrc=7Ag3vuyjDQU7EM:



Wykorzystanie i promowanie OZE



II	Kongres	energetyki	lokalnej,	
Warszawa	21	stycznia	2019	r.
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