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KOMU ZAGRAŻA UBÓSTWO ENERGETYCZNE?

WHO CAN BE TOUCHED BY THE ENERGETIC POVERTY?

SUMMARY: The term ‘energetic poverty’ describes a situation when a household faces a problem with keeping 

adequate home temperature at a reasonable cost. Fighting this kind of poverty is a way of fulfi lling concepts of 

social pillar of sustainable development paradigm for it is a manifestation of concern, not only for the people but 

also for the economy as well as for the environment.

The aim of the paper is to indicate social groups at risk of fuel poverty in spatial, demographic (household’s 

structure) and material aspect. Statistical data for the analysis was aquired from European Union Statistics on 

Income and Living Conditions (EU-SILC) surveys provided by Central Statistical Offi  ce (GUS) and Eurostat. 

Statistical analysis was conducted on most recent data available (2011) for 26 EU Member States (data for Ireland 

not being available at the time of research).
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Wstęp

 Zrównoważony rozwój to taka strategia rozwoju społeczno-gospodarczego, 
która zakłada odpowiednio i świadomie ukształtowane relacje pomiędzy wzro-
stem gospodarczym, dbałością o środowisko i sferę społeczną. Według tej kon-
cepcji, rozwój gospodarczy powinien prowadzić do zwiększania spójności spo-
łecznej (w tym między innymi zmniejszania rozwarstwienia społecznego, wy-
równywania szans, przeciwdziałania marginalizacji i dyskryminacji) oraz podno-
szenia jakości środowiska naturalnego. Szczególnie ważny jest wymiar społeczny 
zrównoważonego rozwoju, który obejmuje między innymi następujące gwaran-
cje (według dokumentów ONZ): zaspokojenia podstawowych potrzeb społeczeń-
stwa, sprawiedliwej dystrybucji dochodów i zabezpieczeń socjalnych, sprzyjają-
cych niwelowaniu różnic społecznych, zapobiegających tworzeniu się znaczących 
obszarów ubóstwa oraz marginalizacji jednostek i grup społecznych. W wymiar 
ten wpisuje się walka z ubóstwem energetycznym, jako przejaw dbałości zarów-
no o ludzi jak i gospodarkę oraz środowisko naturalne. Celem artykułu jest wska-
zanie, komu zagraża ubóstwo energetyczne w przekroju przestrzennym oraz 
demogra icznym. Analizowane dane statystyczne dotyczące tego zjawiska po-
chodzą głównie z Europejskiego Badania Dochodów i Warunków Życia Gospo-
darstw Domowych (EU-SILC) i są udostępnianie przez GUS oraz Eurostat. Anali-
zie poddano najnowsze dane (2011 rok) dla 26 krajów unijnych (bez Irlandii, dla 
której dane te nie były dostępne).

Ubóstwo energetyczne – defi nicja oraz wybrane zmienne 
opisujące badane zjawisko

 Znaczenie pojęcia „ubóstwo” jest powszechnie znane. To inaczej bieda, nie-
dostatek, niewystarczająca ilość lub brak środków materialnych potrzebnych do 
zaspokojenia podstawowych potrzeb jednostki. Jest to tak zwane ubóstwo abso-
lutne. Jest też podejście relatywne (względne) – gdy występują nierówności 
materialne między członkami społeczności. Można mówić również o ubóstwie 
obiektywnym – ocenianym przez ekspertów oraz subiektywnym, czyli ocenie 
własnego położenia przez jednostkę. Pojęcie ubóstwa, poza aspektami ekonomicz-
nymi, może odnosić się również do kwestii rozwojowych czy intelektualnych.
 Czym jest ubóstwo energetyczne? Nie ma jednoznacznej de inicji tego zjawi-
ska, tak jak nie ma jednolitej polityki wobec tego problemu. Nie wszystkie państwa 
członkowskie Unii Europejskiej zajmują się tą kwestią, a te, które to czynią, działają 
w sposób niezależny od siebie (z pewnymi wyjątkami), co utrudnia ocenę i rozwią-
zanie tego problemu na poziomie ponadkrajowym, na przykład europejskim.
 Przykładowo, de inicja stosowana przez Wielką Brytanię, która jest prekur-
sorem w badaniach nad tym zjawiskiem, różni się od de inicji przyjętej przez 
pozostałe państwa członkowskie. Według brytyjskiego Departamentu do spraw 
Energii i Zmian Klimatu z ubóstwem energetycznym mamy do czynienia wtedy, 
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gdy odbiorca przeznacza ponad 10% swoich dochodów na utrzymanie odpo-
wiedniej temperatury mieszkania.1 Na potrzeby analizy tego zjawiska stworzono 
wskaźnik ubóstwa energetycznego, liczony jako stosunek kosztów energii 
(gaz, energia elektryczna) oraz dochodu gospodarstwa domowego. Jeśli chodzi 
o koszty energii, to przyjmuje się w obliczeniach wybrany model, a nie rzeczywi-
ste opłaty. Jest on oparty na połączeniu wymagań dotyczących zużycia paliw i ich 
ceny. Podejście to ma pewne słabości, na przykład nadmierną wrażliwość na ceny 
energii oraz kwestie techniczne związane z obliczeniami – co to znaczy odpo-
wiednia temperatura, jak ujmować dochód – z transferami społecznymi czy też 
bez nich. Może to powodować błędy w rozpoznaniu tego zjawiska – część gospo-
darstw zostanie nieprawidłowo zakwali ikowanych jako ubogie energetycznie, 
a w rzeczywistości problem ubóstwa energetycznego nie będzie ich dotyczył.
 Zdecydowanie lepszą de inicją jest mniej zawężona de inicja: ubóstwo ener-
getyczne odnosi się do sytuacji, gdy istnieje problem z utrzymaniem odpowied-
niej (komfortowej) temperatury2 w domu/mieszkaniu. Powodem jest tu brak 
środków inansowych, na przykład na opłacenie rachunków za energię, czy na-
prawę lub wymianę systemu grzewczego. Skutkiem takiego stanu rzeczy jest 
zimne i zawilgocone mieszkanie, co negatywnie odbija się na stanie zdrowia i sa-
mopoczuciu jego mieszkańców (syndrom chorego budynku).
 Ubóstwo energetyczne występuje też wtedy, gdy niemożliwe jest korzysta-
nie z innych niezbędnych usług energetycznych, takich jak podgrzanie wody, 
oświetlenie lub pobieranie energii na potrzeby różnych, podstawowych urzą-
dzeń domowych – lodówki, pralki, kuchenki, radia, telewizora, komputera, po 
rozsądnych cenach3. Pojęcie to oznacza zatem brak dostępu do energii rozumia-
nej jako prąd, ciepło i gaz, głównie z powodów inansowych4.
 Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie „ubogie” gospodarstwa do-
mowe są również „ubogie energetycznie”, chociaż prawdopodobieństwo bycia 
ubogim energetycznie wzrasta wraz ze spadkiem dochodów. Często o iarami wy-
kluczenia energetycznego są najuboższe rodziny, które mieszkają w budynkach 
zużywających najwięcej energii. Rodziny te są podwójnie ukarane: złym komfor-

1 De inicja zaczerpnięta ze strony www.gov.uk [31-05-2013]. Obecnie są prowadzone dyskusje 
nad zmianą tej de inicji na rzecz de inicji propagowanej przez Komisję Europejską. 
2 Jako punkt odniesienia można tu przyjąć ustalenia Światowej Organizacji Zdrowia, według 
których za komfortową można uznać temperaturę 21ºC w pokoju dziennym i 18ºC w pozosta-
łych pokojach.
3 A. Stępniak, A. Tomaszewska, Ubóstwo energetyczne, a efektywność energetyczna, Wyd. Fun-
dacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2013, s. 6.
4 Ubóstwo energetyczne w języku angielskim to „fuel poverty”, czyli właściwie ubóstwo „pali-
wowe”, w odróżnieniu od angielskiego „energy poverty”, które oznacza raczej brak dostępu do 
usług energetycznych, na przykład z powodu braku odpowiedniej infrastruktury energetycz-
nej. Według Międzynarodowej Agencji Energetycznej (MAE) prawie 1,3 mld ludzi(z ponad 
siedmiu mld żyjących na świecie, co stanowi około 19%) nie ma możliwości korzystania 
z energii elektrycznej z powodu braku dostępu do niej. Problem ten w największym stopniu 
dotyka krajów Afryki – boryka się z nim około 57% populacji (najtrudniej jest w Ugandzie – 92% 
obywateli bez dostępu do prądu, w Republice Konga i Tanzanii – 85%, w Kenii – 82%), w krajach 
rozwijających się: Azji – 18%, na Bliskim Wschodzie – 9% i w Ameryce Łacińskiej – 6%.
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tem życia i wysokimi rachunkami za energię. Jednakże przynależność do nie-
-ubogich gospodarstw domowych automatycznie nie eliminuje takiego gospo-
darstwa z grupy gospodarstw ubogich energetycznie – zaprezentowano to na 
rysunku 1. Wynika to z prostego faktu – ubóstwo energetyczne pojawia się nie 
tylko tam, gdzie dochody są niskie, ale też tam, gdzie występuje kombinacja 
trzech czynników: niski poziom dochodów, nieodpowiednia jakość budynków 
i wysokie ceny energii.
 Odsetek gospodarstw domowych o dochodach powyżej (niezagrożonych 
ubóstwem) i poniżej (zagrożonych ubóstwem) progu ubóstwa5, w których wystę-
puje problem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury domu/mieszkania 
przedstawiono na rysunku 1. Zmienna ta pochodzi z EU-SILC i jest ona miarą su-
biektywną – ankietowani sami decydują czy są w stanie utrzymać w domu odpo-
wiednią temperaturę, czy też nie. Sami też podejmują decyzję co do tego, co zna-
czy ta „odpowiednia temperatura”. Dlatego też zmienna ta nie powinna występo-
wać sama, ale współistnieć z innymi, obiektywnymi zmiennymi6, takimi jak na 
przykład odsetek gospodarstw z zaległościami w zapłacie rachunków za media, 
czy mieszkających w domach o niskiej jakości (zawilgocone ściany, przeciekający 

5 60% mediany dochodów ekwiwalentnych.
6 Szerzej na temat zmiennych identy ikujących to zjawisko w artykule: I. Szamrej-Baran, Zmien-
ne charakteryzujące ubóstwo energetyczne w krajach UE, w: Trendy i wyzwania zrównoważone-
go rozwoju, red. B. Kryk, Wyd. ZAPOL, Szczecin 2011.

Rysunek 1 

Odsetek gospodarstw domowych o dochodach poniżej i powyżej 60% mediany dochodów 

ekwiwalentnych w wybranych krajach w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC (Eurostat).
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dach, brak ocieplenia budynku). Jednakże ze względu na niewielką objętość ni-
niejszego artykułu zostanie przeanalizowana tylko zmienna subiektywna – brak 
możliwości utrzymania odpowiedniej temperatury w domu/mieszkaniu, wśród 
gospodarstw żyjących poniżej progu ubóstwa.

Zagrożenie ubóstwem energetycznym w krajach Unii Europejskiej

 Z analizy wyników badania EU-SILC wynika, że największy problem z utrzy-
maniem odpowiedniej temperatury w mieszkaniu mają Bułgarzy. Ponad 45% 
z nich odczuwa dyskomfort związany z zimnym mieszkaniem. 70% gospodarstw 
o dochodach poniżej progu ubóstwa i aż 40% gospodarstw „nie-ubogich” zgłosiło 
ten problem. Paradoksalny może wydawać się fakt, że kraje południowe, przykła-
dowo Portugalia, Cypr i Grecja, o ciepłym i łagodnym klimacie, mają tak duże 
problemy z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w domach. Prawdopodob-
ną przyczyn takiego stanu rzeczy jest to, że tylko niewielki odsetek domów jest 
przygotowany na spadki temperatur (rysunek 2). W większości brakuje ocieple-
nia ścian, podwójnych szyb w oknach czy szczelnych dachów oraz systemu 
grzewczego, którego zainstalowanie jest nieopłacalne – przecież tylko kilka tygo-
dni w roku jest chłodno. Mieszkańcy tych krajów nie są przygotowani na gorsze 
warunki pogodowe i mogą nie mieć świadomości skutków zdrowotnych wyzię-
bienia organizmu.
 Na drugim końcu osi znajdują się między innymi kraje skandynawskie, w któ-
rych odsetek niewystarczająco ogrzanych domów jest znikomy. W Szwecji czy 
Finlandii problem ubóstwa energetycznego jest niezauważalny, a odsetek niedo-
grzanych mieszkań, nawet wśród najuboższych jest niewielki – 3-4%.
 Największe zróżnicowanie odpowiedzi występuje w Holandii, w której odse-
tek odpowiedzi gospodarstw ubogich jest ponad siedmiokrotnie wyższy niż tych 
o dochodach powyżej linii ubóstwa. W wartościach bezwzględnych jest to niecałe 
sześć punktów procentowych, a na przykład w Bułgarii – aż 28 punktów procen-
towych (względnie – 1,8-krotnie wyższy, czyli o 80%). Najmniejsze różnice wy-
stępują natomiast na Litwie – w liczbach absolutnych to nieco ponad 6 punktów 
procentowych, ale odsetek odpowiedzi dla gospodarstw ubogich jest tylko o 18% 
wyższy.
 Średnio w UE co dziesiąte gospodarstwo domowe zgłaszało problem niedo-
grzanego mieszkania – 20% ubogich gospodarstw i niewiele ponad 7% z gospo-
darstw o dochodach powyżej progu ubóstwa. W Polsce te odsetki były wyższe 
i wynosiły odpowiednio 14% (ogółem) oraz 29% i 10%.
 Najwyższy odsetek gospodarstw domowych obejmujących mieszkania o nie-
odpowiedniej jakości, w tym między innymi z przeciekającym dachem, zawilgo-
conymi ścianami, podłogami lub fundamentami, nieszczelnymi oknami – (rysu-
nek 2) jest na Słowenii – ponad 45% gospodarstw żyjących w ubóstwie i aż po-
nad 32% gospodarstw „nieubogich”. Szczególnie niepokojąca jest ta druga war-
tość – jest ona najwyższa ze wszystkich państw UE dla tej grupy gospodarstw 
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domowych, a nawet dla 20 krajów UE – wyższa niż odsetek odpowiedzi w gospo-
darstwach ubogich. Na kolejnych miejscach plasują się Węgry, Łotwa i Cypr.
 Najniższy odsetek gospodarstw żyje w krajach skandynawskich, na Malcie 
i na Słowacji. Polska w tym zestawieniu plasuje się na ósmym miejscu, zaraz za 
Wielką Brytanią, ale odsetek gospodarstw „nie-ubogich”, zmagających się z pro-
blemem mieszkania o nieodpowiednim standardzie energetycznym jest w tym 
drugim kraju wyższy o ponad 5 punktów procentowych niż w Polsce.
 Największe różnice pomiędzy gospodarstwami ubogimi i „nieubogimi” 
 wynoszą: ponad 27 punktów procentowych (Węgry), 22 punkty procentowe 
w Rumunii i ponad 20 punktów procentowych w Bułgarii, a najmniejsze – 1,8 
punktów procentowych na Malcie, 3,6 punktów procentowych w Finlandii i po-
nad 4 punkty procentowe w Wielkiej Brytanii. Średnia różnica w odpowiedziach 
pomiędzy tymi gospodarstwami to ponad 11 punktów procentowych.
 W następnym kroku zbadano wpływ składu demogra icznego gospodarstwa 
domowego na zjawisko występowania subiektywnie odczuwanego ubóstwa 
energetycznego. Po pierwsze przeanalizowano liczbę osób w rodzinie, następnie 
wpływ wieku i płci w gospodarstwach jednoosobowych, a także wpływ posiada-
nia bądź nieposiadania zależnych dzieci na utrzymaniu. Rozważania te oparto na 
danych dla gospodarstw zagrożonych ubóstwem materialnym, czyli tych o do-
chodach poniżej 60% mediany dochodów ekwiwalentnych.
 Porównanie odpowiedzi na pytanie o nieodpowiednio dogrzane mieszkanie/
dom, dla gospodarstw z różną liczbą mieszkańców przedstawiono na rysunku 3. 
W 17 z 26 krajów najbardziej zagrożone przebywaniem w nieodpowiednio 
ogrzanym mieszkaniu są gospodarstwa jednoosobowe, między innymi w krajach 
skandynawskich, w Austrii, Niemczech, Wielkiej Brytanii i Polsce. Najwyższy od-
setek odpowiedzi dla tych gospodarstw dotyczy Bułgarii, Portugalii (ale tu naj-
bardziej zagrożone są gospodarstwa z trzema lub więcej osobami dorosłymi), 
Grecji, Łotwy oraz Litwy. Gospodarstwa dwuosobowe są bardziej narażone na 
ubóstwo energetyczne tylko w trzech krajach UE. Są to Luksemburg, Estonia 
i Czechy. W pozostałych 6 krajach (Holandia, Francja, Słowacja, Włochy, Cypr, 
Portugalia) najbardziej zagrożone są gospodarstwa składające się z trzech lub 
więcej osób dorosłych.
 Co ciekawe, inaczej przedstawia się sytuacja dla wszystkich 27 krajów unij-
nych analizowanych łącznie oraz dla 12 nowych krajów członkowskich. W tym 
pierwszym zestawieniu najbardziej zagrożone są gospodarstwa składające się 
z trzech lub więcej osób dorosłych, pomimo tego, że to zagrożenie wykryto jedy-
nie w 6 krajach UE, jednakże skala tego zjawiska jest tak znaczna, że zawyża śred-
nią dla wszystkich państw. Natomiast w państwach, które weszły do UE po 2004 
roku, najbardziej zagrożonymi przebywaniem w mieszkaniach nieodpowiednio 
dogrzanych są gospodarstwa jednoosobowe. Biorąc pod uwagę wszystkie gospo-
darstwa domowe, nie tylko te żyjące poniżej progu ubóstwa materialnego widzi-
my, że jednak problem ten dotyka częściej gospodarstw jednoosobowych – 12% 
odpowiedzi we wszystkich krajach UE (11,6% dla gospodarstw trzy i więcej 
osobowych oraz 7,6% dla gospodarstw dwuosobowych) oraz niemal 23% dla 
nowych krajów członkowskich (wobec odpowiednio 15% i 15,5%).
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Rysunek 2 

Odsetek ludności żyjącej w mieszkaniach/ domach

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC (Eurostat).

Rysunek 3 

Liczba osób, a niemożność utrzymania odpowiedniej temperatury w domu/mieszkaniu w wybranych 

krajach w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC (Eurostat).
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 W Polsce problem nieodpowiedniej temperatury w mieszkaniu częściej zgła-
szają gospodarstwa jednoosobowe – ponad 40% takich gospodarstw odpowie-
działo pozytywnie na zadane w badaniu pytanie. Wartości dla pozostałych typów 
gospodarstwa domowego też nie są małe – co trzecie gospodarstwo dwu- oraz 
trzy- i więcej osobowe również uważa się za ubogie energetycznie.
 Kolejną analizowaną zmienną jest wpływ płci na ocenę zagrożenia ubóstwem 
energetycznym. Zostanie to przedstawione na przykładzie gospodarstw jedno-
osobowych. W pięciu krajach UE różnica pomiędzy gospodarstwami samotnego 
mężczyzny i samotnej kobiety, w kontekście utrzymania odpowiedniej tempera-
tury w mieszkaniu, jest niezauważalna. Te kraje to: Szwecja, Estonia, Słowenia, 
Malta i Bułgaria. W pozostałych zauważamy większe lub mniejsze różnice w od-
setkach odpowiedzi na to pytanie. Największe różnice występują w Luksembur-
gu, gdzie gospodarstwa samotnych kobiet są niemal 4-krotnie bardziej zagrożo-
ne wystąpieniem tego problemu niż gospodarstwa samotnych mężczyzn oraz na 
Słowacji, gdzie występuje sytuacja odwrotna – ponaddwukrotnie bardziej nara-
żeni na ubóstwo energetyczne są samotnie gospodarujący mężczyźni. Ponownie 
widać różnicę pomiędzy średnią dla wszystkich krajów UE oraz dla nowych 
państw członkowskich – w tych pierwszych zagrożone są samotne kobiety, 
a w tych drugich – samotni mężczyźni.
 Zależność pomiędzy wiekiem członków wchodzących w skład jednoosobo-
wego gospodarstwa domowego a subiektywnie postrzeganym ubóstwem ener-
getycznym przedstawiono na rysunku 5. Przeanalizowano dane dla dwóch ro-
dzajów gospodarstw – tych, w których osoba jest w wieku do 65 lat i tych powy-
żej tego progu. Na Węgrzech, Cyprze, w Słowenii, Czechach, Niemczech i Francji 
różnica pomiędzy tymi dwoma rodzajami gospodarstw była praktycznie niedo-
strzegalna. W pozostałych krajach różnice były nieraz znaczne, na przykład 
w Holandii – zagrożenie wśród osób do 65 roku życia było prawie siedmiokrotnie 
wyższe niż powyżej tego progu wiekowego, a w Szwecji, Wielkiej Brytanii i Belgii 
– prawie trzykrotnie. Zdecydowanie częściej, bo aż w przypadku 19 krajów, ten 
rodzaj gospodarstwa domowego był bardziej zagrożony subiektywnym ubó-
stwem energetycznym. Odwrotna sytuacja występowała tylko w 3 krajach – Da-
nii, Włoszech i Portugalii – tam częściej zagrożone tym typem ubóstwa były go-
spodarstwa osób starszych. Ponownie jak poprzednio sytuacja różni się w przy-
padku wszystkich krajów unijnych: tu zagrożone są gospodarstwa osób w wieku 
powyżej 65 lat, oraz w przypadku nowych krajów członkowskich – częściej ubó-
stwo energetyczne dotyka tu osób przed 65 rokiem życia, aczkolwiek różnice te 
są nieznaczne. W Polsce odsetki dla obu typów gospodarstw jednoosobowych są 
również dość wysokie.
 Ostatnia część badania dotyczy różnic w subiektywnym odczuciu dotyczą-
cym utrzymania odpowiedniej temperatury w domu a posiadaniem dzieci. Wśród 
krajów unijnych odpowiedzi rozkładają się w zasadzie po równo. Najwyższe od-
setki zanotowano w Bułgarii, ale różnice pomiędzy rodzinami z dziećmi i bez 
dzieci nie są duże (przewaga 1 punktu procentowego w gospodarstwach z dzieć-
mi). Podobnie niewielkie różnice (do 1,5 punktu procentowego) występują jesz-
cze w 6 krajach: w Luksemburgu, w Czechach, we Francji i na Litwie (niewielka 



Studia i materiały 157

Rysunek 4 

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu/mieszkaniu w gospodarstwach jednoosobowych, 

a płeć w wybranych krajach w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC (Eurostat).

Rysunek 5 

Utrzymanie odpowiedniej temperatury w domu/mieszkaniu w gospodarstwach jednoosobowych, 

a wiek w wybranych krajach w 2011 roku

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC (Eurostat).
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przewaga pozytywnych odpowiedzi wśród rodzin bez dzieci), na Litwie i w Wiel-
kiej Brytanii (niewielka przewaga pozytywnych odpowiedzi wśród rodzin 
z dziećmi). We wszystkich krajach unijnych (EU-27) różnica jest również niewiel-
ka – 1 punkt procentowy na korzyść rodzin z dziećmi. Wśród nowych krajów 
członkowskich (NMS-12) przeważają odpowiedzi pozytywne w rodzinach bez 
dzieci – odsetek ten jest o niemal 7 punktów procentowych wyższy niż w rodzi-
nach z dziećmi. Największe różnice (powyżej 10 punktów procentowych) wystą-
piły w 4 krajach: na Cyprze i w Danii (przewaga pozytywnych odpowiedzi wśród 
rodzin z dziećmi) oraz na Słowacji i w Polsce (przewaga pozytywnych odpowie-
dzi wśród rodzin bez dzieci). W pozostałych przypadkach różnice wynosiły śred-
nio 3-4 punkty procentowe.
 Na rysunku 6 zaprezentowano strukturę odpowiedzi na pytanie dotyczące 
możliwości ogrzania mieszkania stosownie do potrzeb w gospodarstwach domo-
wych z dziećmi – porównano odsetki odpowiedzi wśród samotnych rodziców 
oraz rodzin trzy-, cztero- oraz pięcio- i więcej osobowych (odpowiednio z jednym 
dzieckiem, z dwojgiem dzieci, z trojgiem i więcej dzieci). Pierwszą odpowiedzią, 
która przychodzi na myśl na pytanie o zagrożenie ubóstwem energetycznym 
wśród przedstawionych typów rodzin, jest wskazanie samotnych rodziców lub 
rodzin najbardziej licznych jako tych najbardziej zagrożonych tym zjawiskiem. 
I  tak rzeczywiście jest w aż 15 z 26 badanych krajów.
 Największe trudności z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w mieszka-
niu mają samotni rodzice w Danii, Niemczech, Grecji, Holandii, Austrii, Polsce, 
Portugalii, Słowenii, na Słowacji, Węgrzech – przy czym w Grecji i Portugalii 
aż ponad połowa samotnych rodziców zgłaszała występowanie tego problemu, 
a w Polsce niemal 40%. Największe różnice pomiędzy tym odsetkiem odpowie-
dzi, a kolejnym najwyższym występują w Polsce, Grecji Austrii, Danii i na Wę-
grzech. W tych trzech pierwszych krajach w następnej kolejności ubóstwem 
energetycznym zagrożone są rodziny trzyosobowe (z jednym dzieckiem na 
utrzymaniu), a w dwóch ostatnich – rodziny najbardziej liczne: z trojgiem lub 
więcej dzieci. W pozostałych krajach różnice nie są tak znaczne i wynoszą od 1 do 
maksymalnie 4 punktów procentowych.
 W Belgii, Bułgarii, Rumunii we Francji, Włoszech, na Łotwie największe trud-
ności w tym zakresie mają rodziny najbardziej liczne, a w Hiszpanii i na Malcie 
odsetki wśród tych dwóch typów rodzin są bardzo zbliżone.
 W Luksemburgu, Szwecji, Finlandii, Wielkiej Brytanii i na Litwie sytuacja jest 
odmienna – w tych krajach najbardziej zagrożonymi są typowe dla dzisiejszych 
czasów rodziny trzyosobowe: z jednym dzieckiem na utrzymaniu. Najwyższy od-
setek odpowiedzi zanotowano na Litwie – niemal połowa takich rodzin ma pro-
blem z utrzymaniem odpowiedniej temperatury w mieszkaniu. Natomiast tylko 
na Cyprze i w Czechach najbardziej zagrożonymi ubóstwem energetycznym są 
rodzice wychowujący dwoje dzieci, przy czym w tych krajach różnice w struktu-
rze odpowiedzi nie są aż tak duże.
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Rysunek 6 

Odsetek gospodarstw domowych deklarujących brak możliwości utrzymania 

odpowiedniej temperatury w domu/mieszkaniu, w wybranych krajach w 2011 roku 

(podział ze względu na gospodarstwa z dziećmi i bez dzieci)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC (Eurostat).

Rysunek 7 

Odsetek gospodarstw domowych deklarujących brak możliwości utrzymania odpowiedniej 

temperatury w domu/mieszkaniu, w wybranych krajach w 2011 roku 

(podział ze względu na różną liczbę dzieci w gospodarstwie)

Źródło: opracowanie własne na podstawie danych EU-SILC (Eurostat).
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Podsumowanie

 W Polsce i innych krajach Europy wraz ze wzrostem cen energii rośnie rów-
nież skala ubóstwa energetycznego. Problem dotyczy przede wszystkim rodzin 
najbiedniejszych, które przeważnie mieszkają w budynkach o niskich standar-
dach energetycznych, co powoduje, że zużycie energii w takich gospodarstwach 
domowych jest wyższe, a niskie dochody nie pozwalają na pokrycie kosztów. 
Nie stać ich na regularne opłacanie czynszu i innych rachunków – brakuje środ-
ków inansowych na zakup opału czy regulowanie rachunków za prąd, co zmusza 
do ograniczenia ogrzewania. Skutek jest taki, ze warunki lokalowe pogarszają się 
– w mieszkaniu jest zimno i wilgotno, co odbija się na zdrowiu i samopoczuciu.
 W krajach Unii Europejskiej spośród gospodarstw o dochodach poniżej unij-
nego progu zagrożenia ubóstwem materialnym, problem ubóstwa energetyczne-
go dotyka głównie gospodarstw jednoosobowych, głównie samotnych kobiet 
(w nowych krajach członkowskich samotnych mężczyzn) oraz osób po 65 roku 
życia (w nowych krajach członkowskich – przed 65 rokiem życia). Często są to 
rodziny posiadające dzieci (w nowych krajach członkowskich – nie posiadające 
dzieci). W tym przypadku zagrożeni są samotni rodzice oraz rodziny, w których 
na utrzymaniu pozostaje troje lub więcej zależnych dzieci. Polska nie różni się 
pod tym względem od nowych państw członkowskich.
 Problem ubóstwa energetycznego jest ważny i złożony. Należy pilnie zająć się 
tym zagadnieniem na szczeblu zarówno krajowym jak i lokalnym. Przede wszyst-
kim wdrażając programy związane z poprawą efektywności energetycznej bu-
dynków, gdyż rodziny lub osoby zagrożone ubóstwem energetycznym to często 
osoby o niskich dochodach, żyjące poniżej progu ubóstwa materialnego. Nie mają 
one możliwości inansowych na zmianę warunków życia – modernizację zajmo-
wanych budynków. Rodziny te są więc podwójnie ukarane: gorszą jakością życia 
i wysokimi rachunkami za energię.
 W prowadzeniu działań zwalczających ubóstwo energetyczne można sięgać 
po przykłady z innych krajów europejskich. Przykładowo, we Francji Cécile Du-
lot, zwana „zieloną”, minister mieszkalnictwa, przeforsowała ambitny program 

termomodernizacji budynków. Do standardu niskoenergetycznego ma być do-
prowadzanych milion mieszkań rocznie, głównie mieszkań socjalnych, ale także 
domów jednorodzinnych i małych rezydencji. Poprawi to nie tylko sytuację ro-
dzin zagrożonych ubóstwem energetycznym, ale wpłynie również na lokalny ry-
nek pracy, promując miejsca pracy dla lokalnych rzemieślników7. Warto korzy-
stać ze sprawdzonych przykładów zwalczania ubóstwa energetycznego, między 
innymi8:
• programów rządowych i funduszy umożliwiających termomodernizację bu-

dynków socjalnych, najstarszych budynków mieszkalnych oraz budynków zaj-
mowanych przez najbiedniejsze rodziny (Francja, Belgia, Wielka Brytania);

7 www.chronmyklimat.pl [01-06-2013].
8 A. Stępniak, A. Tomaszewska, Ubóstwo energetyczne, a efektywność energetyczna, Wyd. Fun-
dacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2013, s. 29.
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• wprowadzenia i egzekwowania, a także regularnego uaktualniania wysokich 
standardów charakterystyki energetycznej dla nowo powstających budyn-
ków (Włochy);

• wprowadzenia zachęt i ulg podatkowych dla gospodarstw domowych inwe-
stujących w efektywność energetyczną (Włochy, Francja);

• prowadzenia doradztwa z zakresu efektywności energetycznej (Belgia).
 W Polsce najważniejszą kwestią w związku z problemem ubóstwa energe-
tycznego jest jego dogłębna analiza. Tylko na podstawie rzetelnie przeprowa-
dzonych badań można będzie oszacować skalę i zasięg tego zjawiska w kraju. 
Potrzebna jest wiedza na temat liczby oraz struktury gospodarstw domowych, 
których on dotyczy, a także tych potencjalnie zagrożonych ubóstwem energe-
tycznym. Tylko w ten sposób uda się wprowadzić takie mechanizmy, które po-
zwolą na skuteczne zapobieganie oraz likwidację tego problemu w Polsce.

Artykuł powstał w ramach grantu NCN: umowa nr 1905/B/H03/2011/40.




