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Wstęp
W Komunikacie Komisji Europejskiej Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii
bazując na strategii ramowej na rzecz utworzenia unii energetycznej podkreślono potrzebę
ochrony „stawiającej obywateli w samym centrum, w której obywatele biorą odpowiedzialność
za transformację sektora energetycznego, czerpią korzyści z nowych technologii, aby
zmniejszyć swoje rachunki, biorą czynny udział w rynku, oraz w której konsumenci podatni na
zagrożenia są chronieni”1. Zadanie ochrony przed ubóstwem energetycznym wymaga działań
państw członkowskich, w którym splatają się środki polityki społecznej i energetycznej.
„Ubóstwo energetyczne należy zwalczać w szerszym obszarze zabezpieczeń społecznych, nie
zapominając o konieczności ukierunkowanego, skutecznego wsparcia, odzwierciedlającego
najlepsze praktyki w dziedzinie energetyki”2.
Problem ubóstwa energetycznego znalazł odzwierciedlenie w zapisach Projektu Polityki
Energetycznej Polski do roku 20503. Zawiera on ostrzeżenie narastania problemu zagrożenia
ubóstwem energetycznym na skutek niewystarczających dochodów w grupie ludności w wieku
poprodukcyjnym, których stopa konsumpcji jest zwykle wyraźnie mniejsza niż u osób w wieku
produkcyjnym. Zauważono też, że „…można oczekiwać wzrostu odsetka gospodarstw
domowych znajdujących się w stanie ubóstwa energetycznego lub nim zagrożonych, co
implikować będzie potrzebę ustanowienia odpowiednich instrumentów zaradczych
i osłonowych”4.
Uznając

wagę

znaczenia

konsekwencji

społecznych

i

zdrowotnych

ubóstwa

energetycznego w polityce energetycznej Unii Europejskiej (UE) i Polski w raporcie podjęto
próbę zebrania dostępnej wiedzy o tej problematyce oraz przedstawienia rekomendacji, które
mogą inspirująco oddziaływać na politykę ograniczania zagrożeń w rozwoju Polski.
W polskich budynkach spala się więcej węgla w celach grzewczych niż we wszystkich
innych państwach UE razem wziętych. To właśnie koszty ogrzewania, a nie energii elektrycznej
są głównym czynnikiem odpowiedzialnym za ubóstwo energetyczne Polaków. Dodatkowy

1

KOMUNIKAT KOMISJI DO PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO, RADY, EUROPEJSKIEGO KOMITETU EKONOMICZNOSPOŁECZNEGO I KOMITETU REGIONÓW, Stworzenie nowego ładu dla odbiorców energii, COM (2015) 339 final.
2

Ibidem

3

Projekt Polityki energetycznej Polski do 2050 roku, Ministerstwo Gospodarki, W-wa 2015.
https://www.gov.pl/energia/projekt-polityki-energetycznej-polski-do-2050-roku4

Op.cit.
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problem to spalanie śmieci i niskiej jakości węgla (miału), najczęściej warunkowane ubóstwem,
które powoduje wysokie koszty społeczne. Emisje pyłami oraz rakotwórczym benzopirenem
powstające w wyniku ogrzewania budynków powodują, że Polska jest „czerwoną wyspą”
smogu w UE5. W kraju ustabilizował się zaklęty krąg ubóstwa energetycznego – palenie śmieci
+ niedogrzane mieszkania są źródłem zanieczyszczenia powietrza i masowych zagrożeń dla
zdrowia. Te zjawiska są potęgowane rachityczną polityką władz krajowych i samorządowych
w łagodzeniu ograniczania negatywnych skutków ubóstwa energetycznego.

5

Bukowski M., Efektywność energetyczna i niskoemisyjne ciepło dla polskich miast, Warszawski Instytut Studiów
Ekonomicznych, Warszawa 2016.
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1. Istota zjawiska ubóstwa
energetycznego
Ubóstwo energetyczne to zjawisko polegające na doświadczaniu trudności w zaspokojeniu
podstawowych potrzeb związanych z energią cieplną i elektryczną w miejscu zamieszkania. Do
podstawowych potrzeb energetycznych zaliczamy zarówno ogrzanie mieszkania, jak i jego
oświetlenie oraz energię potrzebną do przygotowywania posiłków i użytkowania
podstawowych sprzętów AGD i RTV. Ubóstwo energetyczne występuje w przypadku nałożenia
się przynajmniej dwóch z następujących czynników: wysokich cen energii, niskich dochodów
oraz niskiej efektywności energetycznej zamieszkiwanego budynku.
Ubóstwo energetyczne ma wpływ na:


Zdrowie fizyczne (głównie odbiorców wrażliwych społecznie);



Zdrowie

psychiczne

(stany

niepokoju,

poczucie

wykluczenia,

izolacja,

negatywna samoocena);


Degradację budynków;



Nadmierne zadłużenie lokatorów;



Zwiększenie emisji dwutlenku węgla (niski standard techniczny budynków
prowadzi do wzrostu zużycia energii) i inne.

Pojęcie to oznacza zatem brak dostępu do energii rozumianej jako prąd, ciepło i gaz,
głównie z powodów finansowych, a także niemożność opłacenia rachunków, dokonania
odpowiednich modernizacji, zakupu systemów czy urządzeń grzewczych.
Ubóstwo energetyczne, poza czynnikami ekonomicznymi, obejmuje też aspekty
rozwojowe i intelektualne. Uniemożliwia bowiem m.in. korzystanie z nowoczesnych
technologii informacyjnych np. Internetu. Ma ono również znaczący wpływ na zdrowie.
Z jednej strony, złe warunki mieszkaniowe, zbyt niska temperatura, duża wilgotność, zacieki,
grzyb, zawilgocenia mogą powodować m.in. liczne choroby układu oddechowego, astmę,
alergię, wpływać na spadek odporności i występowanie częstych przeziębień. Z drugiej strony,
ubóstwo energetyczne wpływa na samopoczucie i zdrowie psychiczne. Gorsze warunki bytowe
i problemy z zapłatą za rachunki powodują stres, wywołują niepokój, pogarszają nastrój.
Czynniki te mogą prowadzić do spadku odporności, zaburzeń hormonalnych oraz problemów
zdrowotnych związanych z układem krążenia. Jak pokazują badania, takie ogólne pogorszenie
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stanu zdrowia zwiększa poziom stresu, a to z kolei może zwiększać prawdopodobieństwo
podejmowania działań niekorzystnych dla zdrowia - palenia, nadużywania alkoholu czy
przejadania się często niezdrowym pożywieniem. Pętla się zamyka, ponieważ takie zachowania
uszczuplają budżet gospodarstwa domowego, stan ubóstwa energetycznego jeszcze się
pogłębia6.
Pierwsza definicja ubóstwa energetycznego, do tej pory najczęściej cytowana, pochodzi
z Wielkiej Brytanii. Jako ubogie energetycznie wskazuje się w niej gospodarstwa domowe,
w

których

koszty

utrzymania

komfortowych

warunków

cieplnych

(około

21 oC

w pomieszczeniach głównych i 18oC w pomieszczeniach, w których przebywa się sporadycznie)
stanowią co najmniej 10% ogółu wydatków. Przyjęto również modelowy wskaźnik ubóstwa
energetycznego – stosunek kosztów paliw rozumianych jako iloczyn zużycia paliwa i jego ceny,
oraz dochodu gospodarstwa domowego:

𝑤𝑠𝑘𝑎ź𝑛𝑖𝑘 𝑢𝑏ó𝑠𝑡𝑤𝑎 𝑒𝑛𝑒𝑟𝑔𝑒𝑡𝑦𝑐𝑧𝑛𝑒𝑔𝑜 =

𝑘𝑜𝑠𝑧𝑡𝑦 𝑝𝑎𝑙𝑖𝑤 (𝑧𝑢ż𝑦𝑐𝑖𝑒 ∗ 𝑐𝑒𝑛𝑎)
𝑑𝑜𝑐ℎó𝑑

W przypadku, gdy wartość wskaźnika jest większa od 0,1, gospodarstwo domowe, dla
którego dokonywano obliczeń, znajduje się w sytuacji ubóstwa energetycznego7. Zastosowanie
tej definicji do oszacowania skali problemu w Polsce prowadzi do stwierdzenia, że dotyczy on
40% rodzin. Oczywiście mało odpowiednie byłoby odnoszenie

angielskich mierników

warunków do polskiej rzeczywistości, warunkowanej zarówno klimatem jak i poziomem
zamożności.

W UE w 2007 roku powołano European Fuel Poverty and Energy Efficiency Project (EPEE), w
którym zaproponowano definicję „ubóstwa energetycznego”, które oznacza „brak możliwości
utrzymania ogrzewania na odpowiednim poziomie po przystępnej cenie”.

Ubóstwo energetyczne to realny problem, który obejmuje coraz większe grono

6

Liddel C., The Benefits of Tackling Fuel Poverty. Mental Health Impacts and why these Exist, prezentacja ze spotkania
Roundtable on Health and Well-being Impacts, 18-19 kwietnia 2013, Kopenhaga; cyt. za: Stępniak A., Tomaszewska A.,
Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna - analiza problemu i rekomendacje, s. 2014, Warszawa.
7

Stępniak A., Tomaszewska A.; Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna analiza problemu i rekomendacje”,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014, s.
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użytkowników energii. W jakimś stopniu co czwarte lub co piąte gospodarstwo domowe ma
kłopoty z domknięciem swojego budżetu, a udział wydatków na energię zaczyna stanowić
dominującą pozycję w wydatkach niezbędnych.
Na rysunku 1 przedstawiony jest trend wzrostu udziału wydatków na nośniki energii w
budżetach gospodarstw domowych8.

Rysunek 1. Udział w wydatkach na nośniki energii w ogóle wydatków budżetów gospodarstw
domowych w latach 2000-2013.
Źródło: Sytuacja gospodarstw domowych w 2013 r. w świetle wyników badania budżetów gospodarstw
domowych, GUS, Warszawa 2014.

W 2016 roku 12,2% mieszkańców Polski było dotkniętych ubóstwem energetycznym
według miary Wysokie Koszty – Niskie Dochody (WK-ND). W ujęciu absolutnym oznaczało to
4,6 mln osób zamieszkujących 1,3 mln gospodarstw domowych. Wśród osób ubogich
energetycznie, nieznaczna większość (2,5 mln) była równocześnie uboga dochodowo (według
stosowanej przez Eurostat definicji ubóstwa relatywnego – dochody ekwiwalentne poniżej
60% mediany). Ponad 2,1 mln osób doświadczało ubóstwa energetycznego, choć nie było
ubogie dochodowo. Unaocznia to fakt, że ubóstwo energetyczne nie powinno być postrzegane
jako aspekt ubóstwa dochodowego, lecz jako odrębny wymiar deprywacji9.
Ubóstwo energetyczne wpływa na pogorszenie konsumpcji żywności i opieki zdrowotnej.
Z analizy elastyczności reakcji wydatków na energię na zmianę cen i dochodów wynika, że dla
elektryczności i nośników energii wraz ze wzrostem dochodu maleje ich udział w strukturze

8

Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie;
Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Katowice–Warszawa, 2014.
9

Sałach K., Lewandowski, P. (2018). Pomiar ubóstwa energetycznego na podstawie danych BBGD – metodologia i
zastosowanie. IBS Research Report 01/2018.
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konsumpcji. Zużycie energii spada wolniej niż zmiana cen - wzrost cen o 1% powoduje wzrost
wydatków o mniej niż 1%. Na zmiany cen energii stosunkowo silnie reaguje konsumpcja
żywności i zdrowia - wydatki na oba dobra rosną w wyniku wzrostu cen energii. Oznacza to
również, że rosnące ceny energii elektrycznej przełożą się na wzrost udziału konsumpcji
żywności i opieki zdrowotnej w największym stopniu. Ubóstwo energetyczne silnie zależy od
cen, dochodów i tkanki mieszkaniowej, w mniejszym stopniu od starzenia się ludności10.
Osoby ubogie energetycznie najczęściej podejmują jedną z dwóch podstawowych
strategii. Część z nich ogranicza (nierzadko drastycznie) zużycie energii, skazując siebie i swoje
rodziny na mieszkanie w niedogrzanych pomieszczeniach. Pozostali nie oszczędzają na energii,
ale za to ograniczają zaspokajanie innych podstawowych potrzeb, takich jak zakup żywności,
leków czy wydatki na edukację11.

Polityka lokalna a ubóstwo energetyczne
W dokumencie Krajowa Polityka Miejska 2023 przyjętym przez Radę Ministrów w 2015
roku problematyka ubóstwa energetycznego w zasadzie nie została uwzględniona, albowiem
nie można uznać za wystarczający zapis „W tym kontekście niezbędne jest przeanalizowanie
zasad wprowadzania dodatkowych rozwiązań, zabezpieczających przed możliwościami
wystąpienia tzw. ubóstwa energetycznego, a tym samym ochrony odbiorcy wrażliwego”.
W raporcie o gospodarce niskoemisyjnej polskich miast Obserwatorium Polityki Miejskiej
Krajowego Instytutu Polityki Przestrzennej i Mieszkalnictwa stwierdzono, że istotnym
elementem przeciwdziałania niskiej efektywności energetyki jest wspieranie i rozwój
mechanizmów

partycypacji

społecznej.

Istotne

potwierdzenie

zmarginalizowania

problematyki ubóstwa energetycznego w praktyce polityki społeczno-gospodarczej gmin
przyniosły wnioski z prac Fundacji Poszanowania Energii12. W realizacji zadań związanych z
planowaniem zaopatrzenia w energię gmin (ZZCE, PGN) identyfikowano skalę i rodzaje
ubóstwa energetycznego oraz uwarunkowania tego problemu.
Fundacja diagnozując w konkretnych gminach miejskich i wiejskich problemy

10

Lis M., Ramsza M., Miazga A., Dynamiczne własności miar ubóstwa energetycznego, Instytut Badań Strukturalnych,
Research Report 01/2016.
11

Lis M., Miazga A., Sałach K. (2016), Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce, IBS Working Paper
09/2016.
12 Lendzion, J., Wnioski z prac ekspertów Fundacji Poszanowania Energii w Gdańsku, ekspertyza, Gdańsk 2018.
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nieefektywnej gospodarki energetycznej identyfikowała też skalę i obszary niedostatecznego
poziomu korzystania z energii cieplnej i elektrycznej, widoczne zwłaszcza w gorszych okresach
ekonomicznych (jak np. spadek dochodów w Polsce w pierwszych latach aktualnej dekady).
FPE sygnalizowała te problemy w dokumentach planistycznych i rekomendowała w nich
odpowiednim władzom lokalnym podjęcie działań dla ich rozwiązania. Jednak niejednokrotnie
(można nawet powiedzieć, że z reguły), nie spotykano się z właściwym docenieniem potrzeby
takich działań, co wpisuje się w ogólnie obserwowaną tendencję władz publicznych do
koncentracji na dużych zadaniach infrastrukturalnych w rozwoju lokalnym, i/lub centralnie
„narzuconych” i dlatego wspomaganych. Problemy lokalnej społeczności traktuje się
schematycznie i biurokratycznie (działania ośrodków pomocy społecznej np. GOPS i MOPS
adresowane są do wybranych gospodarstw domowych, tylko niektórzy otrzymują tzw. dodatki
energetyczne), w szerszym wymiarze prowadząc głównie ich łagodzenie poprzez pasywne
formy informacji (często niezrozumiałej dla zwykłego odbiorcy) i różne akcje typu święta ulicy,
itp. „igrzyska”.
Problematyka roli władz lokalnych odnośnie ilości i jakości dostarczanej energii jest
najczęściej

marginalizowana,

dominuje

bierność

wobec

działań

przedsiębiorstw

energetycznych (często stanowiących element dużych korporacji). Zauważyć trzeba, że w
dłuższej perspektywie organizacje te są potencjalnie zainteresowane konstruktywnym
rozwiazywaniem problemu „ubóstwa” ze względu na możliwość wzrostu bazy (zadowolonych)
klientów, rozszerzenia zakresu usług oraz ogólnej poprawy wizerunku (CSR).
W gminach najczęściej nie prowadzi się nie tylko działań, ale też nawet wykazu
gospodarstw domowych faktycznie zagrożonych problemem ubóstwa energetycznego, w tym
osób, które z powodu niskiego statusu finansowego, podeszłego wieku lub z innych powodów
oszczędzają na wydatkach w zakresie użytkowania energii elektrycznej i cieplnej, powodując
szkody takie jak: niedogrzanie, czy zawilgocenie budynku, jednocześnie narażając swoje życie
i zdrowie. Inne grupy, które należałoby monitorować i wspierać to gospodarstwa domowe, w
których wydatki na cele energetyczne stanowią znaczącą pozycje w budżetach domowych, ze
względu na energochłonne budynki i urządzenia, a więc niską efektywność w korzystaniu
z energii, a także takie, które z wymienionych wyżej powodów nie podejmują inwestycji
modernizacyjnych, chociaż obiektywnie ich sytuacja ekonomiczna i energetyczna powinna
skłaniać do takich działań.
Władze lokalne nie widzą korzyści z angażowania mieszkańców. Jeżeli decydują się na
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konsultowanie opracowywanych Planów Gospodarki Niskoemisyjnej to przeważnie
komunikacja jest ograniczana do Internetu. Spotkania konsultacyjne oraz edukacyjne rzadko
są wykorzystywane. Dlatego udział mieszkańców w opracowaniu dokumentów jest często
ograniczony. Autorzy raportu przekonują, że powodzenie w przejściu na gospodarkę
niskoemisyjną uzależnione jest w dużej mierze od poziomu zaangażowania w cały proces
mieszkańców miast. Problematyka ubóstwa energetycznego w polityce lokalnej sprowadza się
do symbolicznych wypłat dodatku energetycznego przez instytucje pomocy społecznej.
W sondażu przeprowadzony przez BISER w 2018 roku ta sytuacja została zdecydowanie
potwierdzona.

Ubóstwo energetyczne w gminach na podstawie badań
ankietowych Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii
Wiedzę o tym, jak widziane jest ubóstwo energetyczne w gminach i w organizacjach
pozarządowych, przynosi raport Fundacji Efektywnego Wykorzystania Energii.13
Organizatorzy badań podjęli się znalezienia odpowiedzi na następujące pytania:


Czy jednostki samorządu terytorialnego, które są odpowiedzialne za organizację
rynku energii i pomoc najuboższym mieszkańcom, są świadome istnienia zjawiska
ubóstwa energetycznego?



Jak przeciwdziałają temu zjawisku?



Jakimi dysponują narzędziami i na jakie natrafiają przeszkody?

Raport podsumowuje wyniki i stwierdza wprost - problem ubóstwa energetycznego na
poziomie lokalnym jest słabo rozpoznany. Problem jest badany w sposób intuicyjny.
Odpowiedzi wskazują, że problem istnieje, ale nie wiadomo, jak go zmierzyć i jak dobrać
adekwatne środki przeciwdziałania. Dlatego tak istotne jest wypracowanie spójnej definicji.
Nie jest to proste zadanie, ponieważ na występowanie ubóstwa energetycznego wpływają
różne czynniki:


techniczne, związane ze złymi warunkami mieszkaniowymi i nieefektywnym
systemem grzewczym oraz energochłonnymi urządzeniami elektrycznymi,

13

Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie;
Fundacja Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE), Katowice–Warszawa, 2014.
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ekonomiczne, wynikające ze złej sytuacji materialnej,



świadomościowe, wynikające z niewiedzy i skutkujące brakiem poszanowania
energii przy korzystaniu z niej w życiu codziennym14.

Wydaje się, że w miarę starzenia się społeczeństwa powiększać się może odsetek
gospodarstw domowych ograniczających konsumpcję energii do sfer absolutnie niezbędnych
w codziennym funkcjonowaniu (np. ogrzewania i oświetlania pomieszczeń, zasilania urządzeń
chłodniczych).

Jeżeli

wysoka

dynamika

PKB

nie

będzie

przyczyniać

się

do

znacznego podnoszenia dochodów ludności, można oczekiwać wzrostu odsetka gospodarstw
domowych znajdujących się w stanie ubóstwa energetycznego lub nim zagrożonych, co
implikować będzie potrzebę ustanowienia odpowiednich instrumentów zaradczych
i osłonowych.
Tabela 1. Rozpoznanie problemu ubóstwa energetycznego wg liczby gmin, które wzięły
udział w badaniu w poszczególnych województwach15.

Źródło: http://www.ine-isd.org.pl/wp-content/uploads/pdf/raport_ubostwo_energetyczne.pdf s.14

Problem został rozpoznany w województwach Polski Północnej na średnim poziomie Z-P
– 10%, w P – 10% i zaskakująco choć relatywnie wysoko w W-M – 16%.

14

Owczarek D. (2014) Koreferat do Raportu z badania ankietowego oraz propozycji działań w zakresie pomocy osobom
ubogim energetycznie, Warszawa, 2014.
15

D. Owczarek, Koreferat do Raportu op, cit s. 14.
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Średni odsetek gospodarstw domowych dotkniętych ubóstwem
energetycznym wg województw w 2014 roku.

Źródło: Pyka M., Liszka S., Czajkowski J., Kukla M., „Ubóstwo energetyczne. Wyniki badania ankietowego oraz
propozycje dotyczące pomocy osobom ubogim energetycznie”, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania
Energii i Instytut na rzecz Ekorozwoju, Katowice– Warszawa 2014.

Województwo Pomorskie jest – według badań ankietowych - liderem ubóstwa
energetycznego w kraju, gdyż dotyka ono ponad 30% gospodarstw. Jednakże gminy
w większości przyznają, że nie rozpoznały wystarczająco stopnia zagrożenia ubóstwem
energetycznym, a zatem wskaźnik ten należy rozumieć jako intuicyjny.
Prawdopodobieństwo występowania ubóstwa energetycznego zmienia się w zależności
od miejsca zamieszkania, struktury i liczby osób w gospodarstwie domowym czy jego
zamożności. Potencjalnie najbardziej zagrożone są: gospodarstwa domowe emerytów
i rencistów, gospodarstwa znajdujące się w małych miastach o liczbie mieszkańców do 20 tys.
i od 20 do 100 tys., zajmujące niewielkie (ale nie najmniejsze) lokale – te o powierzchni 40–54
m2, gospodarstwa jednoosobowe oraz rodziców samotnie wychowujących dzieci.
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Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce na
podstawie badań budżetów gospodarstw domowych wg
Instytutu Badań Strukturalnych16
Celem badań prowadzonych na podstawie badań budżetów gospodarstw domowych
prowadzonych

przez

GUS

było

odkrycie

przestrzennego

zróżnicowania

ubóstwa

energetycznego w Polsce. Zastosowana dwa typy badań. Pierwsze opierało się na miarach LIHC (ang. Low Income High Costs), wskazującej na te gospodarstwa domowe, dla których
wydatki energetyczne stanowią zbyt duże obciążenie budżetu. Drugie badanie miało ujawnić
subiektywne odczuwanie ubóstwa energetycznego. Ubóstwo energetyczne dotyczyło w 2014
roku w Polsce 9,6% gospodarstw domowych (ok. 4,4 mln osób). Problem występował we
wszystkich województwach, jednak w różnym stopniu.

Rysunek 3.

Skala ubóstwa energetycznego według miary LIHC w Polsce według
województw w 2014 roku [%]

Źródło: Lis M., Miazga A., Sałach K. (2016), Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce, IBS
Working Paper 09/2016.

Ubóstwo energetyczne według miary LI-HC najbardziej dotyczyło województw

16

Lis M., Miazga A., Sałach K. (2016), Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce, IBS Working Paper
09/2016.
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wschodnich: podkarpackiego (17% gospodarstw domowych), podlaskiego (17%) i lubelskiego
(14%); oraz województwa opolskiego (15%). W najmniejszym stopniu problem dotyczył
województw: śląskiego (6%), mazowieckiego (7%), dolnośląskiego (7%) i pomorskiego (7%).
Różnica w zagrożeniu ubóstwem energetycznym między skrajnymi województwami była więc
prawie trzykrotna.

Rysunek 4.

Skala ubóstwa energetycznego według miary subiektywnej w Polsce według
województw w 2014 roku [%]

Źródło: Lis M., Miazga A., Sałach K. (2016), Zróżnicowanie regionalne ubóstwa energetycznego w Polsce, IBS
Working Paper 09/2016.

Według subiektywnej miary ubóstwa energetycznego w 2014 roku 11,5% gospodarstw
domowych w Polsce deklarowało mieszkanie w pomieszczeniach niedogrzanych w zimie. Tak
jak w przypadku miary LI-HC, skala zróżnicowania regionalnego ubóstwa subiektywnego była
trzykrotna: od 6% gospodarstw ubogich energetycznie w województwie podkarpackim do 18%
w województwie lubuskim. Do regionów najbardziej zagrożonych subiektywnym ubóstwem
energetycznym

należały

także

województwa:

dolnośląskie

(16%),

łódzkie

(16%),

zachodniopomorskie (15%) i podlaskie (14%).
W większości województw dwa rozpatrywane wymiary ubóstwa energetycznego nie
współwystępowały ze sobą: tam, gdzie ubóstwo energetyczne LIHC było wysokie, tam
subiektywne ubóstwo energetyczne było niskie i odwrotnie. Wyjątek stanowiło województwo
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podlaskie, charakteryzujące się wysokim odsetkiem ubogich energetycznie według obu miar
oraz województwa mazowieckie i pomorskie, w których problem, niezależnie od miary,
występował w niewielkim stopniu.
Koncentracja obiektywnego ubóstwa energetycznego na wschodzie kraju wiąże się więc
z dominacją na tych terenach budownictwa jednorodzinnego o dużych powierzchniach
mieszkalnych. Nie bez znaczenia pozostają także stosunkowo niskie dochody mieszkańców
województw wschodnich. Z kolei wysoki odsetek gospodarstw domowych deklarujących brak
komfortu cieplnego zimą w miejscu zamieszkania w województwach zachodnich ma swoje
źródło w strukturze wieku budynków: w województwach dolnośląskim, lubuskim
i zachodniopomorskim duży procent ludności (31-42% w porównaniu do średniej dla Polski
wynoszącej 20%) mieszka w budynkach wybudowanych przed 1946 rokiem, które
charakteryzują się przeciętnie niższą efektywnością energetyczną.
Poziom urbanizacji wpływa na zagrożenie ubóstwem energetycznym pośrednio, poprzez
cechy budynków (m.in. przeważające budownictwo jednorodzinne na wsiach i wielorodzinne
w miastach; przeciętnie większa powierzchnia domów na wsiach) oraz cechy społecznoekonomiczne gospodarstw domowych (m.in. przeciętnie niższe dochody mieszkańców
terenów wiejskich niż miejskich). Uwarunkowania klimatyczne oraz ceny nośników energii
mają większe znaczenie dla subiektywnego niż dla obiektywnego ubóstwa energetycznego dzieje się tak dlatego, że miara LI-HC w swojej konstrukcji nie uwzględnia różnic
w temperaturach ani cenach. Zróżnicowanie cen ogrzewania sieciowego między
województwami sięgało w 2014 roku 40% (3,18 zł/m2 w woj. opolskim wobec 5,27 zł/m2 w
woj. podlaskim) - w województwach o wyższych cenach centralnego ogrzewania zagrożenie
subiektywnym ubóstwem energetycznym było wyższe. Jeśli chodzi o średnie roczne
temperatury powietrza, to ich zróżnicowanie pomiędzy województwami nie było znaczne
(sięgało 3 st. C), jednak w najzimniejszym województwie – podlaskim – surowy klimat nie
pozostawał bez znaczenia dla wysokiej stopy ubóstwa energetycznego.

Ubóstwo energetyczne w domach jednorodzinnych17

17

Na podstawie: Lewandowski P., Kiełczewska A., Ziółkowska K. (2018), Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym
ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych. IBS Research Report 02/2018.
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Zdecydowana większość osób doświadczających ubóstwa energetycznego mierzonego
miarą WK-ND mieszka w domach jednorodzinnych. W 2016 roku było to 75,4% wszystkich
ubogich energetycznie, czyli 3,47 miliona osób. Ubogich energetycznie gospodarstw
domowych mieszkających w domach jednorodzinnych było 853 tysiące, co stanowiło 65%
wszystkich ubogich energetycznie gospodarstw domowych.
W liczącej około 6 milionów populacji gospodarstw domowych zamieszkujących
w domach jednorodzinnych (dalej – GDJ), 14,1% jest dotkniętych problemem ubóstwa
energetycznego. Oznacza to, że ryzyko ubóstwa energetycznego wśród GDJ jest wyższe niż
przeciętnie. Ogniskowanie się problemów z zaspokojeniem potrzeb energetycznych
w zabudowie jednorodzinnej wynika z kilku czynników: relatywnie dużej powierzchni
użytkowej domów tego typu, która wpływa na wyższe przeciętne koszty niezbędne do
zaspokojenia potrzeb energetycznych; złego stanu domów jednorodzinnych z uwagi m.in. na
brak większych publicznych programów wsparcia remontów tego rodzaju zabudowy
mieszkaniowej; przeciętnie niższych dochodów mieszkańców wsi i małych miast, którzy
stanowią większość właścicieli domów jednorodzinnych w Polsce.
Najwyższą stopę ubóstwa energetycznego wśród GDJ obserwuje się na wsiach – w 2016r.
było to 17,2% W małych miastach wskaźnik ten wyniósł 12,4%, natomiast w średnich i dużych
miastach nie przekraczał 8%. Wiejskie gospodarstwa domowe stanowią 76% ogółu ubogich
energetycznie GDJ.
Budynki zamieszkiwane przez ubogie energetycznie GDJ są generalnie starsze niż ogół
budynków jednorodzinnych w Polsce. Ponad 1/5 budynków zamieszkanych przez ubogie GDJ
to zabudowa przedwojenna, a 1/3 to domy wybudowane w okresie 1961-1980.
Ubogie energetycznie GDJ zamieszkują większe domy (średnia powierzchnia użytkowa
mieszkania 126 m2) niż ogół GDJ (111 m2). W przeliczeniu metrażu na osobę, przeciętnie rzecz
biorąc nie ma istotnych różnic między GDJ ubogimi energetycznie a ogółem GDJ. Jednak
ubodzy energetycznie renciści, osoby utrzymujące się z niezarobkowych źródeł oraz emeryci
(łącznie stanowiący prawie 40% ubogich energetycznie GDJ) zamieszkują na o ponad 10 m2 na
osobę większych powierzchniach niż średnio mieszkańcy domów jednorodzinnych. Przeciętny
metraż mieszkań ubogich w województwie Z-P był najniższy w kraju (113 m2) wobec
przeciętnej w kraju (126 m2). W województwach W-M (123 m2) i P (129 m2) odnotowano
metraż zbliżony do średniej gospodarstw ubogich energetycznie.
2/3 ubogich energetycznie GDJ łączy spalanie węgla i drewna w celu uzyskania ciepła.
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Piece na opał stosuje niemal 1/5 ubogich energetycznie GDJ, choć w grupie wszystkich GDJ jest
to rozwiązanie marginalne (3% gospodarstw). Oznacza to, że przypadku ubogich energetycznie
GDJ wymiana na nowoczesne piece będzie wiązała się ze wzrostem kosztów ogrzewania.
Udział gospodarstw zaliczanych do kręgów ubóstwa energetycznego w województwach
Pomorskim (17,2%) i Warmińsko-Mazurskim (18,8) był najwyższy w kraju, natomiast
województwo Zachodnio-Pomorskie (12,2) plasowało się na dużo niższym poziomie niż
przeciętnie dla kraju (14,1). Cechą wspólną trzech województw był przeciętnie wyższy udział
gospodarstw posiadających dzieci poniżej 14 roku życia, co może mieć poważne konsekwencje
dla społecznego rozwoju.
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2. Rekomendacje organizacji
pozarządowych zmierzających do
ograniczania ubóstwa energetycznego
Rekomendacje Instytutu na rzecz Ekorozwoju, które zmierzają
do ograniczenia skali ubóstwa energetycznego
Instytut na rzecz Ekorozwoju, który ma wielki dorobek w badaniach nad ubóstwem
energetycznym wraz niezależnymi ekspertami przedstawił autorskie propozycje działań
służących ograniczeniu skali tego zjawiska w Polsce18. Wskazuje też, że aby systematycznie
i skutecznie przeciwdziałać temu zagrożeniu konieczne byłoby zaangażowanie sił politycznych.
Obecnie zarówno w Parlamencie, jak i w samorządach terytorialnych nie ma determinacji, aby
zbudować odpowiednią politykę oprzyrządowaną narzędziami prawnymi, finansowymi
i edukacyjnymi. Aczkolwiek ostatnie zapowiedzi Premiera Rady Ministrów Mateusza
Morawieckiego, który przedstawił we wrześniu 2018 roku niemal rewolucyjny program
termomodernizacji mający na celu ograniczenie ubóstwa) wskazują, że pojawia się większe
zainteresowanie tą problematyką, choć wydaje się, że jest ono bardziej determinowana
zagrożeniami wynikającymi ze katastrofalnych skutków smogu. Poniżej przedstawiona została
skrócona wersja rekomendacji opracowanych w gronie ekspertów.

Wypracowanie krajowej definicji ubóstwa energetycznego oraz
przeprowadzenie badania skali i charakterystyki zjawiska w Polsce w celu
tworzenia polityki opartej na wiedzy.
W Fundacji Poszanowania Energii przeprowadzone zostały prace badawcze, mające na
celu opracowanie krajowej definicji ubóstwa energetycznego i określenie powszechności tego
zjawiska w Polsce. Mamy nadzieję, że opisane w publikacji pt. „Ubóstwo energetyczne w Polsce
– definicja i charakterystyka społeczna grupy” wyniki analiz będą cenną wskazówką dla

18

Dąbrowska A., Stępniak A., Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? identyfikacja problemów i rekomendacje do
podjęcia działań, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014.
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polskich władz i pozwolą dopasować polityki publiczne do skali i charakterystyki tego zjawiska
oraz odpowiednio zaadresować instrumenty wsparcia.

Modyfikacja istniejących mechanizmów w ramach Ustawy o efektywności
energetycznej.
Konieczność implementacji do prawa krajowego przepisów Dyrektywy 2012/27/UE19
spowodowała, że Ministerstwo Gospodarki przyjęto nową ustawę o efektywności
energetycznej20. Organizacje pozarządowe uzgodniły rekomendacje dotyczące sposobów
realizacji tych przepisów. Usprawnienie funkcjonowania ustawy o efektywności energetycznej
w celu wsparcia procesu przeciwdziałania ubóstwu energetycznemu może nastąpić w różnych
wariantach:


poprzez zrównanie z obowiązkiem umorzenia świadectw efektywności
energetycznej wydatków poniesionych na podejmowane przez samorządy lub
osoby dotknięte ubóstwem energetycznym przedsięwzięcia przynoszące
oszczędności energii. Zaletą tego rozwiązania jest bezpośrednie motywowanie
przedsiębiorstw energetycznych zobligowanych do umorzenia świadectw
efektywności energetycznej do inwestycji w przedsięwzięcia ukierunkowane na
zwalczanie ubóstwa energetycznego;



poprzez zmianę sposobu wyznaczania wielkości oszczędności energii uzyskiwanej
w wyniku realizacji przedsięwzięć przeciwdziałających ubóstwu energetycznemu.
Zgodnie z obowiązującymi obecnie przepisami oszczędność energii obliczana jest
w skali rocznej, co w przypadku małych przedsięwzięć (a do takich będą należały
przedsięwzięcia wcześniej wymienione) nie tylko nie pozwala na samodzielne
uzyskanie

świadectwa

efektywności

energetycznej,

lecz

nawet

czyni

nieracjonalnymi ekonomicznie próby łączenia poszczególnych przedsięwzięć
w celu uzyskania minimalnego progu umożliwiającego uzyskanie świadectwa;


poprzez wskazanie, że określony odsetek wpływów pochodzących z uiszczania
opłat zastępczych musi zostać przeznaczony na przedsięwzięcia przeciwdziałające

19

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej.
20

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej, Dz.U. nr 831.
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zjawisku ubóstwa energetycznego. Po zmianach legislacyjnych niezbędnych
z punktu widzenia implementacji Dyrektywy 2012/27/UE o efektywności
energetycznej i ewentualnym utworzeniu Funduszu Efektywności Energetycznej
(FEE) (26), odpowiedni poziom finansowania przedsięwzięć ukierunkowanych na
przeciwdziałanie ubóstwu energetycznemu może zostać zapewniony przez
skierowanie na ten cel określonego ułamka przychodów FEE.
Spośród wymienionych wyżej trzech możliwych kierunków działań na szczególną uwagę
zasługuje przede wszystkim ten trzeci jako zapewniający odpowiednią wydajność dochodową.

Modyfikacja obecnie funkcjonującego Funduszu Termomodernizacji i
Remontów – w szczególności mechanizmu premii termomodernizacyjnej.
Funkcjonowanie Funduszu Termomodernizacji i Remontów – również w części polegającej
na przyznawaniu premii termomodernizacyjnej – należy uznać za efektywne, a jego
kontynuację za wysoce pożądaną i społecznie pożyteczną. Jednak, jak zostało to już
wspomniane,

obowiązek

zaciągania

kredytów

na

realizację

przedsięwzięć

termomodernizacyjnych może stanowić istotną barierę dla gospodarstw domowych
zagrożonych

ubóstwem

energetycznym.

Ponadto,

także

w

przypadku

wspólnot

mieszkaniowych, które posiadają zdolność kredytową, gospodarstwa ubogie energetycznie
mogą blokować inwestycje termomodernizacyjne, broniąc się przed koniecznością
podniesienia wysokości funduszu remontowego. Zmiany w przywołanej ustawie mogą być
dokonane na jeden z kilku sposobów:


poprzez zwiększenie wysokości premii termomodernizacyjnej w przypadku
budynków zamieszkałych przez gospodarstwa ubogie energetycznie;



poprzez zawieszenie obowiązku zaciągania kredytu na realizację przedsięwzięcia
termomodernizacyjnego w budynkach zamieszkałych przez gospodarstwa
domowe ubogie energetycznie. Istnieje jednak obawa, że zmiana ta nie przyniesie
znaczących efektów – gdyż brak zdolności kredytowej oznacza zazwyczaj również
brak możliwości samodzielnego zgromadzenia odpowiednich środków;



poprzez zawieszenie progu 25% zwiększenia efektywności energetycznej w wyniku
realizacji termomodernizacji budynku zamieszkałego przez gospodarstwa ubogie
energetyczne. Zmiana ta umożliwiłaby prowadzenie mniejszych przedsięwzięć,
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jednakże równocześnie mogłaby prowadzić do nieefektywnego wydatkowania
środków;


poprzez pokrycie wkładu własnego ze środków publicznych w przypadku
podmiotów

aplikujących

o

przyznanie

premii

termomodernizacyjnej,

a nieposiadających zdolności kredytowej. W praktyce sprowadzałoby się to jednak
do dodatkowego finansowana publicznego takich przedsięwzięć. Spośród tych
propozycji na rekomendację zasługuje przede wszystkim sposób pierwszy;
pozostałe niosą bowiem ze sobą negatywne konsekwencje – wskazane powyżej.
Rekomendowane

wprowadzenie

dodatkowej

(zwiększonej)

premii

termomodernizacyjnej dotyczyłoby tylko gospodarstw domowych, które zgodnie
z przyjętymi kryteriami zostałyby uznane za ubogie energetycznie.

Wprowadzenie grantów przeznaczonych na poprawę efektywności
energetycznej budynków mieszkalnych w ramach Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
Dotychczasowe instrumenty wsparcia, oferowane przez NFOŚiGW w ramach programów
poświęconych poprawie efektywności energetycznej budynków, przeznaczone były głównie na
termomodernizację budynków użyteczności publicznej, zaś wsparcie poprawy stanu
technicznego budynków mieszkalnych nie zostało w nich uwzględnione. W ostatnich latach
pojawił się co prawda program dedykowany budownictwu mieszkalnemu, ale dotyczył on tylko
nowopowstających domów energooszczędnych i pasywnych. Z ostatnich zapowiedzi NFOŚiGW
wynika, że rekomendowana m.in. przez Instytut na rzecz Ekorozwoju oraz organizacje
partnerskie propozycja wprowadzenia instrumentu wspierającego termomodernizację
budynków mieszkalnych spotkała się z zainteresowaniem. Projektowany obecnie pilotażowy
program finansowania termomodernizacji domów jednorodzinnych o nazwie „Ryś” powinien
ruszyć jeszcze w tym roku i z wstępnych szacunków wynika, że NFOŚiGW chce przeznaczyć na
ten cel 300 mln zł. Program dopłat dedykowany budownictwu jednorodzinnemu mógłby
z pewnością wypełnić lukę w systemie dofinansowania termomodernizacji. Jednak w naszej
ocenie największy potencjał zastosowania tego instrumentu tkwi w termomodernizacji
budynków komunalnych, zwłaszcza z lokalami socjalnymi, które z założenia zamieszkiwane są
przez osoby mniej zamożne.
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Wprowadzenie mechanizmu gwarancji finansowych dla ubogich
podmiotów (np. wspólnot mieszkaniowych) zaciągających kredyt na cele
inwestycji podnoszących efektywność energetyczną.
Rekomendacja ma na celu poprawę sytuacji wspólnot mieszkaniowych, które nie
posiadają zdolności kredytowej warunkującej skorzystanie z premii termomodernizacyjnej.
Usprawnienie systemu wsparcia inwestycji termomodernizacyjnych w przypadku niewielkich
i mniej zamożnych wspólnot jest szczególnie istotne z uwagi na wysokie zagrożenie ubóstwem
energetycznym należących do nich gospodarstw domowych. Należałoby stworzyć państwowy
system gwarancji kredytowych dedykowany tego typu beneficjentom. Mechanizm gwarancji
oferowałby niewielkie wsparcie w trudnych finansowo momentach dla wspólnoty. Gwarancje
można wprowadzić poprzez zmianę zasad funkcjonowania Funduszu Termomodernizacji
i Remontów. Alternatywnym rozwiązaniem jest uwzględnienie systemu gwarancji dla wspólnot
mieszkaniowych w programie Funduszu Poręczeń Kredytowych, który obecnie skierowany jest
do małych i średnich przedsiębiorstw.

Finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną za pośrednictwem
organizacji pozarządowych.
Rekomendacja ma na celu poprawę stanu technicznego budynków zamieszkałych przez
ubogie energetycznie gospodarstwa domowe i dotyczy utworzenia systemu grantowego
dystrybuowanego poprzez organizacje pozarządowe. Proponowany mechanizm zakłada, że w
najbiedniejszych regionach, w których dominują przez gospodarstwa domowe niezdolne do
samodzielnego pokrycia kosztów remontu, specjalistyczne organizacje pozarządowe mogłyby
wspierać realizację projektów związanych z termomodernizacją budynków i wymianą urządzeń
na bardziej efektywne energetycznie. Instrument ten byłby finansowany w głównej mierze ze
środków publicznych (np. w ramach postulowanego Funduszu Efektywności Energetycznej).
Taki mechanizm umożliwiłby dotarcie do grup najbardziej potrzebujących z pominięciem
wszelkich

procedur

administracyjnych

związanych

z

uzyskiwaniem

premii

termomodernizacyjnej (zmodyfikowanej lub w obecnym kształcie). Ponadto, działalność
wykwalifikowanych w tym kierunku organizacji pozarządowych miałaby charakter nie tylko

Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej

Strona | 24

czysto inwestycyjny, ale także edukacyjny.
Przykładem takiego rozwiązania jest działalność międzynarodowej organizacji Habitat for
Humanity, która w Polsce jest obecna od ponad 20 lat. Podstawą działalności Habitat for
Humanity jest udzielanie nieoprocentowanych pożyczek niezbędnych na pokrycie kosztów
budowy lub remontu. Po ich spłaceniu środki wykorzystywane są na finansowanie dalszych
projektów, dzięki czemu organizacja może pomóc kolejnym rodzinom i osobom zagrożonym
wykluczeniem mieszkaniowym. Dzięki angażowaniu do prac wolontariuszy, a także dzięki
darowiznom w postaci np. materiałów budowlanych, organizacja jest w stanie w znaczący
sposób obniżyć koszty budowy czy remontu. Istotnym elementem działań prowadzonych przez
Habitat for Humanity jest także edukacja w zakresie oszczędnego gospodarowania wodą,
ciepłem i energią elektryczną w gospodarstwach domowych.

Weryfikacja funkcjonowania mechanizmu dodatku energetycznego
połączonego obecnie z mechanizmem dodatku mieszkaniowego.
W naszej ocenie usprawnienia wymagają także instrumenty ukierunkowane na łagodzenie
bieżących trudności związanych z opłatami za energię, czyli mechanizm dodatku
mieszkaniowego oraz mechanizm dodatku energetycznego. Ich rozdzielne funkcjonowanie jest
negatywnie oceniane m.in. przez przedstawicieli administracji gminnej, w opinii których takie
rozwiązanie prowadzi do wzrostu kosztów obsługi zadania bez żadnych realnych korzyści.
Przychylając się do sugestii płynących ze strony środowisk samorządowych, rekomendujemy
włączenie dodatku energetycznego jako części dodatku mieszkaniowego bez konieczności
dodatkowego ubiegania się o jego przyznanie. Dzięki temu uproszczona zostałaby procedura
i zmniejszone byłyby koszty transakcyjne procesu. Innym rozwiązaniem wartym rozważenia
jest odstąpienie od łączenia kryteriów, które warunkują otrzymanie obu dodatków. Obecnie
prawo do ubiegania się o przyznanie dodatku energetycznego przysługuje osobom
otrzymującym już dodatek mieszkaniowy. Odstąpienie od łączenia warunków przydzielania
dodatku mieszkaniowego i dodatku energetycznego umożliwiłoby dotarcie do szerszej grupy
osób zagrożonych zjawiskiem ubóstwa energetycznego. Obecne kryteria dotyczące dodatku
mieszkaniowego praktycznie eliminują ludność wiejską z grona potencjalnych adresatów
dodatku energetycznego.
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Mechanizm wsparcia procesu wychodzenia z ubóstwa energetycznego
dla bezrobotnych.
Jak wskazano w kompleksowym raporcie Instytutu na Rzecz Ekorozwoju, kolejną
propozycja instrumentu wspierającego walkę z ubóstwem energetycznym dotyczy kształcenia
doradców energetycznych rekrutowanych z grupy osób bezrobotnych. Zadaniem takiego
doradcy energetycznego byłoby edukowanie grup zagrożonych ubóstwem energetycznym w
zakresie sposobów oszczędzania energii oraz identyfikacja potencjalnych przedsięwzięć
podnoszących efektywność energetyczną, które mogłyby być sfinansowane w ramach
obowiązujących systemów wsparcia21.
Według autorów raportu, proponowany mechanizm zakłada, że przedsiębiorstwa
energetyczne identyfikowałyby rodziny zalegające w opłatach za energię i proponowały
członkowi rodziny, który jest bezrobotny a posiada odpowiednie wykształcenie, pełnienie
funkcji doradcy energetycznego. Eksperci Instytutu postulują także, aby kształcenie takiego
doradcy było finansowane ze środków NFOŚiGW, dystrybuowanych w ramach programów
edukacji ekologicznej. Po zdobyciu odpowiednich kwalifikacji, wyszkoleni doradcy energetyczni
byliby zatrudniani przez przedsiębiorstwo energetyczne (na co najmniej rok lub czas potrzebny
na spłatę zadłużenia za zakup energii). Część otrzymywanego przez doradcę wynagrodzenia
przeznaczona byłaby właśnie na uregulowanie zaległych rachunków. Po roku lub czasie
potrzebnym na spłatę zadłużenia osoba objęta programem wyjścia z ubóstwa energetycznego
otrzymywałaby ponadto propozycję wsparcia założenia własnej firmy, pozwalającej na
kontynuacje prowadzenia usług w zakresie doradztwa energetycznego. Co ważne, wdrożenie
tego instrumentu nie wymaga zmian prawnych, a jedynie odpowiedniego programu NFOŚiGW
w zakresie edukacji ekologicznej oraz woli przedsiębiorstw energetycznych do udziału w takim
programie22.

21

Dąbrowska A., Stępniak A., Jak sobie radzić z ubóstwem energetycznym? identyfikacja problemów i rekomendacje do
podjęcia działań, Instytut na Rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014, s. 15
22

Ibidem

Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej

Strona | 26

Rekomendacje dla działań gminy w ograniczeniu ubóstwa
energetycznego23
Poza ustaleniami na poziomie centralnym bardzo ważne są działania lokalne. Pomoc
udzielana przez gminę jest skuteczniejsza, ponieważ problem rozwiązuje się w mniejszej skali,
co umożliwia lepsze rozeznanie, a tym samym sensowne działanie.
Zalecane działania na poziomie lokalnym to przykładowo:


Identyfikacja grup zagrożonych ubóstwem energetycznym. Ustalenie liczby
gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem energetycznym w gminie.



Audyt oferowanej pomocy, czy jest skuteczna i obejmuje właściwe działania?



Rozważenie wprowadzenia „dotacji celowej z budżetu państwa lub odpowiednich
przesunięć w zakresie finansowania gmin, by zwiększyć fundusze na wypłatę
odpowiednich świadczeń na rzecz odbiorców wrażliwych społecznie”. Warto przy
tym różnorodne formy wsparcia finansowego powiązać z programami
podnoszącymi poziom efektywności energetycznej, by ułatwić konsumentom
zmianę zachowani i inwestycje umożliwiające oszczędzanie energii, a co za tym
idzie – potencjalne oszczędności.



Szeroka promocja, a także wytyczne w prawie dotyczące efektywności
energetycznej.

Skuteczne

byłoby

wprowadzenie

obowiązku

posiadania

świadectwa charakterystyki budynku (dla wszystkich, które jej jeszcze nie
posiadają) lub mieszkania wprowadzanego na rynek nieruchomości, zarówno
kupna/

sprzedaży, jak

i wynajmu.

Równie

istotne

jest

oznakowanie

energochłonności urządzeń i produktów korzystających z energii oraz
wprowadzenie odpowiednich standardów.


Włączenie problematyki efektywności energetycznej i ubóstwa energetycznego w
planowanie energetyczne w gminach oraz uwzględnienie działań pomocowych dla
osób zagrożonych ubóstwem energetycznym w planach rozwoju gospodarki
niskoemisyjnej, o dotację na sfinansowanie których gminy mogą ubiegać się w
Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej czy w
funduszach wojewódzkich.

23

Na podstawie: Stępniak A., Tomaszewska A.; Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna analiza problemu i
rekomendacje, Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014.
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Rozbudowę lokalnych odnawialnych źródeł energii, a także redukcję niskiej emisji
m.in. poprzez wymianę starych pieców na bardziej ekologiczne lub całkowite
odejście od węgla.



Ważne jest także stałe podnoszenie świadomości konsumentów, pracowników
przedsiębiorstw energetycznych i pracowników socjalnych. Pierwszych głównie w
zakresie efektywnego użytkowania energii (dotyczy to również pracowników OPS,
aby mogli przekazywać wiedzę konsumentom) oraz możliwości uzyskania pomocy
– można to realizować np. poprzez wizyty w domach doradców informujących
o sposobach oszczędzania energii. Pracowników spółek energetycznych należy
przede wszystkim zachęcać do dialogu z odbiorcami, uczulić ich na występujące
problemy i wskazać możliwości rozwiązań.

Rekomendacje Instytutu Badań Strukturalnych, które zmierzają
do ograniczenia skali ubóstwa energetycznego24
Zasiłek celowy skierowany do rodzin ubogich energetycznie
Instytut Badań Strukturalnych postuluje o udoskonalenie mechanizmu zasiłku celowego
zdefiniowanego w Ustawie o pomocy społecznej. Modyfikacja umożliwi skierowanie zasiłku do
gospodarstw ubogich energetycznie. Po zmianie, zasiłek celowy byłby przyznawany w okresie
grzewczym na pokrycie części kosztów ogrzewania gospodarstwom domowym, których
budżety są szczególnie obciążone niewspółmiernymi do dochodów kosztami ogrzewania
z uwagi na parametry zamieszkiwanego przez nie budynku. Wymaga to wprowadzenia kilku
modyfikacji dotychczasowego sposobu przyznawania zasiłków celowych na opał.
Proponowane modyfikacje zasiłków celowych na opał:


Podwyższenie kryterium dochodowego względem standardowego kryterium
przyznawania wsparcia przez OPS. Pozwoli to dotrzeć ze wsparciem do
gospodarstw domowych ubogich energetycznie, które nie są ubogie dochodowo.



24

Wprowadzenie kryterium dotyczącego stanu budynku – pomoc powinna być

Na podstawie: Rutkowski J., Sałach K., Szpor A., Ziółkowska K. (2018), Jak ograniczyć skalę ubóstwa energetycznego w
Polsce? IBS Policy Paper 1/2018.
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kierowana do osób mieszkających w domach nieocieplonych.


Uzależnienie wysokości przyznawanej pomocy od dochodu oraz zmiennych
wpływających na koszty ogrzewania (np. metraż, typ ogrzewania).

Doradztwo i drobne usprawnienia energooszczędne
Instrument ten opiera się na pracy przeszkolonych doradców, którzy odwiedzają osoby
zakwalifikowane do programu i uczą prawidłowych zachowań sprzyjających efektywnemu
wykorzystaniu energii, a także informują o możliwościach uzyskania szerszego wsparcia.
Porady doradców powinny obejmować w szczególności takie obszary, jak:


prawidłowa obsługa urządzeń grzewczych, pozwalająca korzystać z nich w sposób
efektywny i minimalizujący emisję zanieczyszczeń,



prawidłowa wentylacja pomieszczeń,



oszczędność energii, jaką można uzyskać w konkretnym domu poprzez np.
uszczelnienie okien, wymianę żarówek, wymianę starej lodówki, oszczędność
ciepłej wody poprzez zainstalowanie perlatorów,



informacja

o

potencjalnych

programach

wsparcia

inwestycyjnego

(termomodernizacja) lub bieżącego (zasiłki celowe) i konkretnych krokach, które
gospodarstwo powinno podjąć, aby z nich skorzystać.
Potencjalnym udoskonaleniem tego instrumentu jest sfinansowanie gospodarstwom
domowym drobnych usprawnień sprzyjających poprawie efektywności energetycznej, które
byłyby montowane bezpośrednio przez doradców. Mogą one obejmować m.in.: montaż
żarówek energooszczędnych, perlatorów, regulowanych czasowo włączników prądu, głowic
termostatycznych na grzejnikach, a także prostych termometrów pokojowych, które ułatwią
kontrolę temperatury w pomieszczeniach.

Termomodernizacja wraz z profesjonalnym doradztwem technicznym
Sednem tego instrumentu jest sfinansowanie i przeprowadzenie docieplenia oraz
modernizacji instalacji grzewczej w budynkach zamieszkanych przez osoby żyjące w ubóstwie
energetycznym. Działanie to powinno być realizowane dwuetapowo: w pierwszym etapie
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bezpłatne

wsparcie

techniczne

ze

strony

profesjonalnego doradcy, drugi etap stanowiłaby właściwa termomodernizacja.
Zadaniem doradcy jest w pierwszej kolejności ocena stanu technicznego budynku.
W

kolejnym

kroku

doradca

wspierałby

beneficjenta

w

planowaniu

prac

termomodernizacyjnych w ramach dostępnych środków. Pomagałby również beneficjentowi
przy dopełnianiu wszelkich formalności związanych z udzielanym wsparciem.
Towarzyszące termomodernizacji doradztwo techniczne powinno być świadczone przez
osoby posiadające

odpowiednie

wykształcenie

i wiedzę

dotyczącą

budownictwa

i efektywności energetycznej, co odróżnia je od doradztwa z zakresu zachowań
energooszczędnych opisanego w poprzedniej sekcji.
Profesjonalne doradztwo jest istotnym elementem wsparcia z dwóch powodów. Po
pierwsze, dzięki zaangażowaniu doradcy środki publiczne będą wydawane bardziej efektywnie.
Po drugie, doradztwo pozwoli na usunięcie ewentualnych barier w korzystaniu z tego
instrumentu wynikających z niedostatecznej wiedzy mieszkańców.
Po etapie przygotowawczym, następowałaby realizacja termomodernizacji. Ciężar
zlecenia robót firmie budowlanej powinien spoczywać na gminie – tak jak w przypadku
doradztwa, kluczowe dla skuteczności tego instrumentu jest zdjęcie z beneficjentów
zobowiązań, które mogą wykraczać poza ich kompetencje.
Wstępna

ocena

efektywności

proponowanych

instrumentów

wskazuje,

że

termomodernizacja jest narzędziem najskuteczniej rozwiązującym problem ubóstwa
energetycznego, ale zarazem najdroższym. Zasiłki celowe są instrumentem nieco tańszym,
jednak nie gwarantują trwałego rozwiązania problemu. Doradztwo i drobne usprawnienia to
instrument najkorzystniejszy finansowo, posiadający jednak ograniczony wpływ na sytuację
gospodarstwa domowego.
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Rekomendacje dla polityki publicznej wobec gospodarstw
domowych ubogich energetycznie zamieszkałych w domach
jednorodzinnych (GDJ) wg Instytutu Badań Strukturalnych.25
Ubogie energetycznie gospodarstwa domowe uzyskują wyraźnie niższe dochody niż
przeciętne gospodarstwo domowe w Polsce, w związku z tym kryteria dochodowe są kluczowe
w celu adresowania potencjalnego wsparcia dla GDJ ubogich energetycznie. Równocześnie,
ponieważ część gospodarstw ubogich nie jest uboga energetycznie, wskazane jest
zastosowanie też innych kryteriów, związanych ze stanem budynku.
Znacząca większość GDJ jako głównego paliwa używa węgla oraz drewna. Co piąte GDJ
ubogie energetycznie używa drewna jako głównego paliwa. Oznacza to, że wymiana źródeł
ciepła na nowoczesne kotły na węgiel, gaz lub na ogrzewanie elektryczne, będzie wiązała się
ze wzrostem kosztów ogrzewania, które dla tych gospodarstw będą znaczącym obciążeniem.
Potrzebne będą instrumenty polityki publicznej przeciwdziałające temu ryzyku, np. poprzez
poprawę efektywności energetycznej domów lub niwelujące je, np. przez transfery finansowe.
Grupą wymagającą szczególnej uwagi są emeryci i renciści w przewymiarowanych
powierzchniach. To skutkuje tym, że efektywność kosztowa inwestycji w tkankę mieszkaniową
GDJ emerytów i rencistów będzie przeciętnie niższa niż w przypadku innych grup. Przy
kierowaniu środków publicznych na wsparcie GD powinno uwzględniać czas oczekiwania
dalszego użytkowania mieszkania.
1/5 GDJ ubogich energetycznie zamieszkuje domy wybudowane przed 1946r. Wyjątkowo
wysoki odsetek (ponad 70%) takich domów wśród GDJ ubogich energetycznie występuje w
województwach dolnośląskim, lubuskim, opolskim. Inwestycje w termomodernizację tych
domów mogą być trudne technicznie i/lub nieefektywne ekonomicznie, zwłaszcza w
przypadku gospodarstw osób starszych. W przypadku tych gospodarstw ważnym
instrumentem polityki mogą okazać się transfery finansowe umożliwiające podniesienie
standardu życia / ograniczenie kosztów ogrzewania w przypadku wymiany źródła ciepła.

25

Na podstawie: Lewandowski P., Kiełczewska A., Ziółkowska K. (2018), Zjawisko ubóstwa energetycznego w Polsce, w tym
ze szczególnym uwzględnieniem zamieszkujących w domach jednorodzinnych, IBS Research Report 02/2018.
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3. Przesłanki i rekomendacje dla
polityki budowania wielopoziomowego
partnerstwa zmierzającego do
ograniczania ubóstwa energetycznego
w Polsce północnej
Wnioski z analiz polityki ograniczania ubóstwa energetycznego
W Polsce zdefiniowano pojęcie odbiorcy wrażliwego, ale wciąż brakuje określenia ubóstwa
energetycznego. W rozdziale I przedstawiono stan wiedzy o ubóstwie energetycznym w Polsce.
Opisano trudności z przyjęciem definicji i konsekwencje społeczne i ekonomiczne.
Przedstawiono też zróżnicowanie przestrzenne ubóstwa energetycznego ze szczególnym
uwzględnieniem Polski Północnej.
W rozdziale II podsumowano doświadczenia różnych środowisk badających w ramach
grantów rządowych skuteczność polityki ograniczania ubóstwa oraz szeroko uzasadnione
rekomendacje.
Najważniejsze rekomendacje w podsumować można następująco:


Wypracowanie krajowej definicji ubóstwa energetycznego w celu tworzenia
wielopoziomowej polityki społecznej i finansowego montażu zmierzającego do
ograniczenia ubóstwa energetycznego.



Utworzenie centrum monitorowania ubóstwa energetycznego, które mogłoby
działać np. przy Urzędzie Regulacji Energetyki.



Modyfikacja istniejących mechanizmów w ramach Ustawy o efektywności
energetycznej, w tym m.in. zwiększenie znaczenia świadectw efektywności
energetycznej.



Nowa

polityka

termomodernizacji,

w

szczególności

roli

Funduszu

Termomodernizacji i Remontów.


Wprowadzenie grantów przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej
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budynków mieszkalnych w ramach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej.


Wprowadzenie mechanizmu gwarancji finansowych dla ubogich podmiotów (np.
wspólnot mieszkaniowych) zaciągających kredyt na cele inwestycji podnoszących
efektywność energetyczną.



Doradztwo i drobne usprawnienia energooszczędne.



Finansowanie inwestycji w efektywność energetyczną za pośrednictwem
organizacji pozarządowych.



Weryfikacja funkcjonowania mechanizmu dodatku energetycznego połączonego
obecnie z mechanizmem dodatku mieszkaniowego, w tym zasiłek celowy
skierowany do rodzin ubogich energetycznie.



Wprowadzenie mechanizmu wsparcia procesu wychodzenia z ubóstwa
energetycznego dla bezrobotnych.

Sondaż podmiotów samorządowych na temat polityki
ograniczania ubóstwa energetycznego
Sondaż został przeprowadzony we wrześniu 2018. Zapytania o zakres i instrumenty
polityki lokalnej zwalczania ubóstwa energetycznego zostały skierowane do wybranych
jednostek organizacyjnych gmin i starostw województw Polski północnej. Zwróciliśmy się
z zaproszeniem do udzielenia odpowiedzi do 278 samorządów terytorialnych (wykaz w
Aneksie). Celem sondażu w tak krótkim czasie (wynikało to z bardzo skróconego
harmonogramu projektu) było rozpoznanie zainteresowania problematyką licząc też, że
w październiku po otrzymaniu naszego raportu z rekomendacjami zostanie uruchomiony
proces większego zainteresowania władz samorządowych poważniejszym potraktowaniem
gospodarstw ubogich energetycznie. A trzeba jasno napisać, że problematyka ubóstwa
energetycznego w gminach jest postrzegana prawie wyłącznie przez pryzmat zasiłków
socjalnych na cele mieszkaniowe. Nie odosobniony był kontakt z przedstawicielami
samorządów terytorialnych, w których pytano ankietującego: co to jest ubóstwo
energetyczne? Poziom wiedzy o tym zagadnieniu w gminach jest na zatrważająco niskim
poziomie. Dlatego też przeprowadzony sondaż należy potraktować jako poszukiwanie
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partnerów, którzy po planowanej konferencji przystąpią do identyfikacji obszarów ubóstwa
energetycznego i podjęcie pewnych działań na rzecz ograniczania ubóstwa w danej gminie.

Budowanie sieci wielopoziomowego partnerstwa na rzecz
ograniczania ubóstwa energetycznego
Zagadnienie wielopoziomowego zarządzania (ang. multi-level governance) jest jednym z
najistotniejszych elementów zwiększania skutecznego rozwiązywania trudnych problemów.
Do takich na pewno należy reagowanie na nowe rozwiązania w zakresie ograniczania ubóstwa
energetycznego. Proste rozwiązania angażujące środki publiczne przy indolencji niższych
ogniw i nieaktywnej lub roszczeniowej postawie ubogich gospodarstw domowych prowadzić
mogą do nieefektywnych form pomocy. Wskazuje się, że najefektywniejszym, choć najbardziej
kosztownym rozwiązaniem problemów ubóstwa energetycznego jest termomodernizacja.
Dlatego, aby nie było to jednostronne oczekiwanie na uruchomienie środków budżetu
państwa bardzo zalecane jest tworzenie narzędzi rozwiązywania problemów poprzez
wielopoziomowe zarządzanie. Obejmuje ono: „Podejmowanie decyzji na podstawie negocjacji
z podmiotami reprezentującymi różne poziomy władzy (przy założeniu szerokiego spektrum
konsultacji, np. poprzez wykorzystanie mechanizmu „sieci” podmiotów zainteresowanych
danym zagadnieniem) oraz zachowanie pełnego pluralizmu (w zakresie prezentowanych
oczekiwań) może prowadzić do skutecznego wypracowania rozwiązań najbardziej
optymalnych w danej sytuacji”26. Chodzi o zapewnienie adekwatnych możliwości ekspresji
interesów stron poprzez system formalnych i nieformalnych kanałów oddziaływania na
procesy tworzenia polityki. Pozwala na agregację oczekiwań oraz włączenie różnych aktorów
politycznych w procesy decyzyjne. Poszanowanie pluralizmu politycznego idzie jednocześnie
w parze ze skutecznością działania, która wynika wprost z faktu, iż każde przedsięwzięcie
angażuje szerokie spektrum partnerów, a podejmowane decyzje są efektem pogłębionej
refleksji i współpracy między poszczególnymi poziomami władzy europejskiego systemu
politycznego27.
Przestawienie się na bardziej efektywną energetycznie gospodarkę w systemie
26

Tomaszewski K. (2018), Zarządzanie wielopoziomowe w polityce energetycznej Unii Europejskiej, POLITYKA
ENERGETYCZNA – ENERGY POLICY JOURNAL, Tom 21, Zeszyt 1, s. 24.
27

Kownacki, T. 2014. Legitymizowanie systemu politycznego Unii Europejskiej. Warszawa: Elipsa.
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wielopoziomowego zarządzania powinno również doprowadzić do nowych rozwiązań w
obszarze ubóstwa energetycznego. Znaczna część gospodarstw dotkniętych tym deficytem nie
osiąga niezbędnego, choć niskiego komfortu cieplnego przy zdecydowanym marnowaniu
energii z powodu niewydajnych źródeł energii i braku termoizolacji domów. Przeprowadzona
w raporcie analiza pokazuje brak odpowiedniego przygotowania i współpracy samorządów
terytorialnych, władz i instytucji publicznych, a także organizacji pozarządowych i obywateli.
Dyrektywa Parlamentu Europejskiego w sprawie efektywności energetycznej nie znajduje
odpowiedniego uwzględnienia w polskim systemie legislacyjnym i organizacyjnym28.
W dyrektywie wskazuje się na konieczność przyjęcie zintegrowanego podejścia w celu
wykorzystania całego istniejącego potencjału. Dotyczy to także nieefektywnego systemu
ogrzewania oraz braku środków gospodarstw domowych, co skutkuje dolegliwościami
ubóstwa energetycznego. Dyrektywa wskazuje na to, że „Niezbędne jest zwiększenie
wskaźnika renowacji budynków, gdyż istniejące zasoby budowlane stanowią sektor o
najwyższym potencjale w zakresie oszczędności energii”. Wskazana droga w tym kierunku
warta jest bezpośredniego przytoczenia: „Państwa członkowskie powinny zachęcać gminy
oraz inne instytucje publiczne do przyjmowania zintegrowanych i zrównoważonych planów
na rzecz efektywności energetycznej wraz z jasno określonymi celami, do włączania obywateli
w proces opracowywania i wdrażania tych planów oraz do właściwego informowania ich o
treści planów i o postępach w realizacji celów. Plany takie mogą przynieść znaczną oszczędność
energii, w szczególności, jeżeli są wdrażane w ramach systemów zarządzania energią, które
umożliwiają zainteresowanym instytucjom publicznym lepsze zarządzanie swoim zużyciem
energii. Należy zachęcać do wymiany doświadczeń pomiędzy miastami i innymi instytucjami
publicznymi w przypadku bardziej nowatorskich doświadczeń”. Dyrektywa w punkcie 54
zwraca uwagę na to, że konieczne jest dostarczanie „odpowiednich środków na wspieranie
dialogu społecznego.”
Jedną ze ścieżek budowania współpracy wielopoziomowej jest tworzenie zainicjowanej w
2008 roku przez Komisję Europejską inicjatywy „Porozumienie między Burmistrzami.” To
popularny ruch europejski, który skupia europejskie miasta i gminy, bez względu na ich
wielkość. W gronie Sygnatariuszy Porozumienia wśród pomorskich gmin były: Gdynia,
Gniewino, Kościerzyna, Słupsk, Ustka, Władysławowo, Hel. Efektem działań Sygnatariuszy
28

DYREKTYWA PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności
energetycznej, L 315/1/2012
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Porozumienia między Burmistrzami miała być nie tylko oszczędność energii, ale także
zdrowsze środowisko, lepsza jakość życia, stworzenie stabilnych miejsc pracy dla
wykwalifikowanych pracowników, wzmożona konkurencyjność gospodarcza, większa
niezależność energetyczna. Działania mają dawać przykład, za którym będą podążać inne
miasta i gminy. Inicjatywa została wsparta przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i
Gospodarki Wodnej w Gdańsku, który jako Terytorialny Koordynator Porozumienia, który
zobowiązał się nie tylko do promocji „Porozumienia między Burmistrzami” wśród pomorskich
gmin, ale także umożliwienia wsparcia finansowego lub merytorycznego w opracowaniu i
wdrażaniu Planów działań na rzecz zrównoważonej energii. W skali kraju 20 z 59 Sygnatariuszy
„Porozumienia między Burmistrzami” to samorządy z Województwa Pomorskiego. Powstał
sześcioosobowy zespół specjalistów Doradcy Energetyczni. Aktualne zadania Doradców: wsparcie merytoryczne pomorskich samorządów w pracach nad Planami Gospodarki
Niskoemisyjnej (ponad 40 zaopiniowanych dokumentów), - udział w konferencjach
i warsztatach przekazywanie wiedzy i konsultacje, - wsparcie w ocenie merytorycznej oraz w
poszukiwaniu dofinansowania dla projektów energetycznych (m.in. poprzez weryfikację
audytów energetycznych), - zwiększanie kompetencji - udział w szkoleniach i kursach
specjalistycznych. Sprawa ubóstwa energetycznego jako jeden z najbardziej palących
i konkretnych problemów nie znalazł uznania w Porozumieniu.
W ramach analiz specjalistów polskich zajmujących się zagadnieniami polityki
ograniczania ubóstwa energetycznego zarysowały się dwa najważniejsze kierunki. Pierwszy
dotyczy: a) zmian w prawie krajowym, które umożliwią stworzenie sformalizowanego systemu
pomocy dla osób najbiedniejszych zagrożonych ubóstwem energetycznym; b) stworzenia
mechanizmów i instrumentów ekonomicznych, które efektywnie będą działać na rzecz
ograniczenia ubóstwa energetycznego. Drugi kierunek polega na uruchomienia oddolnych
mechanizmów obywatelskich, gminnych, powiatowych i regionalnych, które oparte byłyby na
wielopoziomowym zarządzaniu. Rola gminy, oparta na lokalnym monitoringu wydaje się
podstawowa. Ten poziom kompetentnego działania trafnie został opisany przez ekspertów
Instytutu na Rzecz Ekorozwoju następująco: „Pomoc udzielana przez gminę jest skuteczniejsza,
ponieważ problem rozwiązuje się w mniejszej skali, co umożliwia lepsze rozeznanie, a tym
samym sensowne działanie. Ustalenie liczby gospodarstw domowych zagrożonych ubóstwem
energetycznym w gminie, pozwoliłoby dokładniej zaplanować pomoc i zapisać ją w budżecie.
Warto przeanalizować też dane dotyczące udzielanej pomocy społecznej: czy grupa jej
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beneficjentów jest właściwa? Czy nikt, kto mógłby się o nią ubiegać, nie jest dyskryminowany?
Czy oferowana pomoc jest skuteczna i obejmuje właściwe działania?”29. Ważnymi graczami w
działaniach na rzecz ograniczania ubóstwa są instytucje regionalne jak WIOŚ i ROPS, a także
departamenty polityki gospodarczej urzędów marszałkowskich. Mają ekspertów, maja
zdolność dobrego diagnozowania na poziomie regionalnym i pewne zasoby środków
finansowych (bądź też do adresowania środków pomocy strukturalnej UE), które mogłyby być
użyte w celu integrowania działań różnych podmiotów. W ekspertyzach wskazano też jako
znaczący podmiot koncerny energetyczne. Wprawdzie nie stosują w praktyce kryterium
odbiorcy wrażliwego energetycznie, to jednak mają problem z gospodarstwami, które można
odciąć od prądu, co jednak wywołuje poważne problemy społeczne. Coraz większe znaczenia
w tych przedsiębiorstwach odgrywa kryterium odpowiedzialnego biznesu i PR, do którego np.
ENERGA przywiązuje poważne znaczenie. Wreszcie w skali regionalnej działają organizacje
pozarządowe o charakterze think-tanków, które tworzą i dystrybuują odpowiednią wiedzę o
możliwościach skutecznego pokonywania ubóstwa energetycznego gospodarstw domowych.
Mają też możliwość wpływania na instytucje publiczne.

Podsumowując:

Naszym zdaniem konieczne jest powołanie „Okrągłego Stołu Ograniczania Ubóstwa
Energetycznego” w skali regionalnej. W województwie Pomorskim jest szczególnie korzystna
sytuacja, gdyż już został zrobiony wstępny krok w mobilizacji tak wielu gmin w ramach
„Porozumienie między Burmistrzami.” Planowane w październiku 2018 w ramach projektu
UMBRELLA spotkanie przedstawicieli sektora pozarządowego, także przedstawicieli
wybranych gmin, z udziałem Departamentu Polityki Gospodarczej Pomorskiego Urzędu
Marszałkowskiego w Gdańsku pokaże, czy ten kierunek działań opisanych w rekomendacjach
raportu okaże się trafny.

29

Stępniak A., Tomaszewska A.; Ubóstwo energetyczne a efektywność energetyczna analiza problemu i rekomendacje,
Fundacja Instytut na rzecz Ekorozwoju, Warszawa 2014, s. 21.
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Aneks

Zestawienie ankietowanych podmiotów, które zostaną zaproszone do konferencji na temat
ubóstwa energetycznego.

Województwo
Pomorskie
Pomorskie
Pomorskie
Pomorskie
Pomorskie
Pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

Nazwa Urzędu JST
Starostwo Powiatowe
w Bytowie
Starostwo Powiatowe
w Chojnicach
Starostwo Powiatowe
w Człuchowie
Starostwo Powiatowe
w Kartuzach
Starostwo Powiatowe
w Kwidzynie
Starostwo Powiatowe
w Lęborku
Starostwo Powiatowe
w Malborku
Urząd Gminy
Borzytuchom
Urząd Gminy Cedry
Wielkie

Ogólny adres mailowy
starostwo@powiatbytowski.pl
starostwo@powiat.chojnice.pl
starostwo@czluchow.org.pl
powiat@kartuskipowiat.com.pl
sekretariat@powiatkwidzynski.pl
starostwo_lebork@poczta.onet.pl
starostwo@powiat.malbork.pl
ug@borzytuchom.pl
urzad@cedry-wielkie.pl

pomorskie

Urząd Gminy Chmielno

sekretariat@chmielno.pl

pomorskie

Urząd Gminy
Choczewo

sekretariat@choczewo.com.pl

pomorskie

Urząd Gminy Chojnice

gmina@gminachojnice.com.pl

pomorskie

Urząd Gminy Czarna
Dąbrówka

gmina@czarnadabrowka.pl

pomorskie

Urząd Gminy Człuchów sekretariat@ugczluchow.pl

pomorskie

Urząd Gminy
Dziemiany

ug@dziemiany.pl

pomorskie

Urząd Gminy Gniewino

gniewino@gniewino.pl

pomorskie

Urząd Gminy Karsin

ug@karsin.pl

pomorskie

Urząd Gminy Koczała

koczala@koczala.pl

pomorskie

Urząd Gminy Kolbudy

sekretariat@kolbudy.pl

Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej

Województwo
pomorskie
pomorskie

Nazwa Urzędu JST
Urząd Gminy
Kołczygłowy
Urząd Gminy
Konarzyny
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Ogólny adres mailowy
ug@kolczyglowy.pl
ug@konarzyny.pl

pomorskie

Urząd Gminy Kwidzyn

urzad@gminakwidzyn.pl

pomorskie

Urząd Gminy Liniewo

ug@liniewo.pl

pomorskie

Urząd Gminy Lipnica

gmina@lipnica.pl

pomorskie

Urząd Gminy Lipusz

ug@lipusz.pl

pomorskie

Urząd Gminy Luzino

sekretariat@luzino.pl

pomorskie

Urząd Gminy Łęczyce

sekretariat@leczyce.pl

pomorskie

Urząd Gminy Malbork

sekretariat@gmina.malbork.pl

pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

Urząd Gminy
Morzeszczyn
Urząd Gminy Nowa
Karczma
Urząd Gminy
Parchowo
Urząd Gminy Pruszcz
Gdański
Urząd Gminy
Przechlewo
Urząd Gminy Pszczółki
Urząd Gminy
Rzeczenica
Urząd Gminy
Sierakowice
Urząd Gminy
Somonino
Urząd Gminy Stara
Kiszewa

urzad@morzeszczyn.pl
urzad@nowakarczma.pl
gmina@parchowo.pl
sekretariat@pruszczgdanski.pl
ug@przechlewo.pl
urzad@pszczolki.pl
gmina@rzeczenica.pl
sierakowice@sierakowice.pl
ug@somonino.pl
urzadgminy@starakiszewa.pl

pomorskie

Urząd Gminy Stegna

gmina@stegna.pl

pomorskie

Urząd Gminy Stężyca

stezyca@gminastezyca.pl

pomorskie

Urząd Gminy
Studzienice

ug@studzienice.pl

pomorskie

Urząd Gminy Subkowy

urzad@subkowy.pl

Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej

Województwo
pomorskie
pomorskie

Nazwa Urzędu JST
Urząd Gminy Suchy
Dąb
Urząd Gminy
Sulęczyno
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Ogólny adres mailowy
gmina@suchy-dab.pl
sekretariat@ug.suleczyno.pl

pomorskie

Urząd Gminy Szemud

kancelaria@szemud.pl

pomorskie

Urząd Gminy Tczew

urzad@gmina-tczew.pl

pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

Urząd Gminy Trąbki
Wielkie
Urząd Gminy
Trzebielino
Urząd Gminy Ustka
Urząd Gminy w
Żukowie
Urząd Gminy
Wejherowo
Urząd Gminy Zblewo
Urząd Miasta i Gminy
Czarne
Urząd Miasta i Gminy
w Debrznie
Urząd Miasta i Gminy
w Sztumie

ugtrabki@pro.onet.pl
trzebielino@poczta.fm
urzad@ustka.ug.gov.pl
ugzukowo@zukowo.pl
sekretariat@ug.wejherowo.pl
gmina@zblewo.pl
ugczarne@czarne.pl
urzad@debrzno.pl
sztum@sztum.pl

pomorskie

Urząd Miasta Lębork

info@um.lebork.pl

pomorskie

Urząd Miasta Puck

sekretariat@miasto.puck.pl

pomorskie

Urząd Miasta Ustka

bom1@um.ustka.pl

pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie

Urząd Miasta w
Malborku
Urząd Miejski w
Brusach
Urząd Miejski w
Bytowie
Urząd Miejski w
Chojnicach
Urząd Miejski w
Czersku
Urząd Miejski w
Człuchowie
Urząd Miejski w
Kartuzach

magistrat@um.malbork.pl
um@brusy.pl
urzad@bytow.com.pl
urzad@miastochojnice.pl
urzad_miejski@czersk.pl
sekretariat@czluchow.eu
gmina@poczta.kartuzy.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

pomorskie

Urząd Miejski w Łebie

sekretariat@leba.eu

pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
pomorskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Urząd Miejski w
Miastku
Urząd Miejski w
Słupsku
Urząd Miejski w
Tczewie
Urząd Miejski w
Wejherowie
Urząd Miejski we
Władysławowie
Starostwo Powiatowe
w Bartoszycach
Starostwo Powiatowe
w Braniewie
Starostwo Powiatowe
w Działdowie
Starostwo Powiatowe
w Elblągu
Starostwo Powiatowe
w Ełku
Starostwo Powiatowe
w Giżycku
Starostwo Powiatowe
w Iławie
Starostwo Powiatowe
w Kętrzynie
Starostwo Powiatowe
w Lidzbarku
Warmińskim
Starostwo Powiatowe
w Mrągowie
Starostwo Powiatowe
w Nidzicy
Starostwo Powiatowe
w Nowym Mieście
Lubawskim
Starostwo Powiatowe
w Olecku
Starostwo Powiatowe
w Olsztynie
Starostwo Powiatowe
w Ostródzie
Starostwo Powiatowe
w Piszu

sekretariat@um.miastko.pl
urzad@um.slupsk.pl
info@um.tczew.pl
miasto@wejherowo.pl
um@wladyslawowo.pl
starostwo.bartoszyce@pro.onet.pl
starostwo@powiat-braniewo.pl
sekretariat@dzialdowo.starostwo.gov.pl
starosta.neb@powiatypolskie.pl
powiat@powiat.elk.pl
skrzynka@gizycko.starostwo.gov.pl
sekretariat@powiat-ilawski.pl
starostwo@starostwo.ketrzyn.pl
sekretariat@powiatlidzbarski.pl
starostwo@powiat.mragowo.pl
starosta.nni@powiatypolskie.pl
sekretariat@powiat-nowomiejski.pl
starostwo@powiat.olecko.pl
starostwo@powiat-olsztynski.pl
sekretariat@powiat.ostroda.pl
Starosta.npi@powiatypolskie.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

warmińsko-mazurskie

Starostwo Powiatowe
w Szczytnie

sekretariat@powiat.szczytno.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Barciany

sekretariat@barciany.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Biskupiec

ugbiskupiec@interia.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Braniewo

gmina@gminabraniewo.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy
Dąbrówno

ugdabrowno@poczta.onet.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Dywity

ug@dywity.nowoczesnagmina.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy
Działdowo

sekretariat@ugdzialdowo.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Elbląg

sekretariat@gminaelblag.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Ełk

ug@elk.gmina.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy
Gietrzwałd

gmina@gietrzwald.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Giżycko

ugg@ugg.pl

warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy
Godkowo
Urząd Gminy Górowo
Iławeckie
Urząd Gminy
Grodziczno
Urząd Gminy Gronowo
Elbląskie
Urząd Gminy Iława
Urząd Gminy IłowoOsada
Urząd Gminy Janowiec
Kościelny

sekretariat@uggodkowo.bip.doc.pl
uggorowo@zeto.olsztyn.pl
ug@grodziczno.pl
gminagronowo@gminagronowo.pl
gmina@gmina-ilawa.pl
sekretariat@ugilowo-osada.pl
gmina@janowiec.com.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Janowo

sekretariat@janowo.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Jonkowo

sekretariat@jonkowo.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kalinowo

ug@kalinowo.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kętrzyn

ketrzyn@zgwrp.org.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kiwity

sekretariat@gminakiwity.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kolno

ug_kolno@poczta.onet.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kozłowo

gmina@kozlowo.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kruklanki

kruklanki2@wp.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Kurzętnik

urzad-gminy@kurzetnik.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Lelkowo

sekretariat@uglelkowo.pl

warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Lidzbark
Warmiński
Urząd Gminy
Lubomino

sekretariat@gminalidzbark.com
sekretariat@lubomino.ug.gov.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Łukta

lukta@lukta.com.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Małdyty

gmina@maldyty.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Markusy

markusy@data.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Milejewo

ugmilejewo@elblag.com.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Miłki

ugmilki@post.pl

warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy
Mrągowo
Urząd Gminy Nowe
Miasto Lubawskie

poczta@gminamragowo.pl
urzad@gminanml.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Ostróda

sekretariat@gminaostroda.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Piecki

gmina@piecki.com.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Płośnica

urzad@plosnica.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Prostki

prostki@prostki.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Purda

ug@purda.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Rybno

rybno@gminarybno.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Rychliki

sekretariat@rychliki.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Srokowo

gmina@srokowo.iaw.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Stare
Juchy

ug@stare-juchy.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy
Stawiguda

stawiguda@stawiguda.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Szczytno

ugszczytno@ug.szczytno.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Świątki

urzad.gminy@swiatki.com.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy
Świętajno

ug@swietajno.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy w Reszlu

gmina@ugreszel.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Wieliczki

sekretariat@wieliczki.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Wilczęta

wilczeta@wilczeta.ug.gov.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Gminy Wydminy

sekretariat@ug-wydminy.pl

warmińsko-mazurskie

warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Urząd Marszałkowski
Województwa
WarmińskoMazurskiego
Urząd Miasta
Bartoszyce
Urząd Miasta
Braniewa
Urząd Miasta
Działdowo
Urząd Miasta Górowo
Iławeckie
Urząd Miasta i Gminy
Lidzbark
Urząd Miasta i Gminy
Miłomłyn
Urząd Miasta i Gminy
Młynary
Urząd Miasta i Gminy
Ruciane-Nida
Urząd Miasta i Gminy
w Mikołajkach
Urząd Miasta i Gminy
w Tolkmicku
Urząd Miasta i Gminy
we Fromborku

marszalek@warmia.mazury.pl

burmistrz@bartoszyce.pl
braniewo@braniewo.pl
umdzialdowo@netbiz.com.pl
umgorowo@gorowoilawieckie.pl
umig@lidzbark.pl
gmina@milomlyn.pl
sekretariat@mlynary.bip.doc.pl
umig@ruciane-nida.pl
mikolajki@mikolajki.pl
umgtolk@portel.pl
sekretariat@frombork.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Miasta Iławy

um@umilawa.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Miasta Kętrzyn

umketrzyn@ketrzyn.com.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

warmińsko-mazurskie

Urząd Miasta Lubawa

urzad-miasta@lubawa.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Miasta Olsztyna

admin@olsztyn.eu

warmińsko-mazurskie

Urząd Miasta w Ełku

um@um.elk.pl

warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Urząd Miejski
Barczewo
Urząd Miejski w Białej
Piskiej
Urząd Miejski w
Biskupcu
Urząd Miejski w
Bisztynku
Urząd Miejski w
Dobrym Mieście
Urząd Miejski w
Giżycku
Urząd Miejski w
Jezioranach
Urząd Miejski w
Kisielicach
Urząd Miejski w
Korszach
Urząd Miejski w
Lidzbarku Warmińskim
Urząd Miejski w
Miłakowie
Urząd Miejski w
Morągu
Urząd Miejski w
Mrągowie
Urząd Miejski w
Nidzicy
Urząd Miejski w
Nowym Mieście
Lubawskim
Urząd Miejski w
Olecku
Urząd Miejski w
Olsztynku
Urząd Miejski w
Ornecie
Urząd Miejski w
Orzyszu

sekretariat@barczewo.pl
um@bialapiska.pl
ratusz@biskupiec.pl
urzadbisztynek@poczta.onet.pl
urzad.miasta@dobremiasto.com.pl
urzad@gizycko.pl
umjeziorany@wp.pl
um.kisielice@kisielice.pl
ugim_korsze@korsze.pl
um@lidzbarkwarminski.pl
sekretariat@milakowo.eu
morag@morag.pl
sekretariat@mragowo.um.gov.pl
um@nidzica.pl
urzad@umnowemiasto.pl
um@um.olecko.pl
ratusz@olsztynek.pl
umig@orneta.net
um@orzysz.pl

Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej

Województwo
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie

Nazwa Urzędu JST
Urząd Miejski w
Ostródzie
Urząd Miejski w
Pasłęku
Urząd Miejski w
Pieniężnie
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Ogólny adres mailowy
um@um.ostroda.pl
paslek@paslek.pl
urzad@pieniezno.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Miejski w Piszu

pisz@home.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Miejski w
Sępopolu

sepopol@sepopol.pl

warmińsko-mazurskie

Urząd Miejski w Suszu

susz@susz.pl

warmińsko-mazurskie
warmińsko-mazurskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Urząd Miejski w
Szczytnie
Urząd Miejski w
Zalewie
Starostwo Powiatowe
w Białogradzie
Starostwo Powiatowe
w Choszcznie
Starostwo Powiatowe
w Goleniowie
Starostwo Powiatowe
w Gryficach
Starostwo Powiatowe
w Gryfinie
Starostwo Powiatowe
w Kamieniu
Pomorskim
Starostwo Powiatowe
w Kołobrzegu
Starostwo Powiatowe
w Koszalinie
Starostwo Powiatowe
w Myśliborzu
Starostwo Powiatowe
w Policach
Starostwo Powiatowe
w Pyrzycach
Starostwo Powiatowe
w Szczecinku
Starostwo Powiatowe
w Świdwinie
Urząd Gminy Banie

um@um.szczytno.pl
urzad@zalewo.pl
starosta@powiat-bialogard.pl
starosta@powiatchoszczno.pl
sekretariat@powiat-goleniowski.pl
sekretariat@gryfice.pl
starostwo@gryfino.powiat.pl
sekretariat@powiatkamienski.pl
starostwo@powiat.kolobrzeg.pl
poczta@powiat.koszalin.pl
starostwo@powiatmysliborski.pl
powiat@policki.pl
starostwo@pyrzyce.pl
starostwo@powiat.szczecinek.pl
starostwo@powiatswidwinski.pl
urzad@banie.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Będzino

ug@bedzino.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Białogard

sekretariat@gmina-bialogard.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Bielice

sekretariat@bielice.com.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Dobra

gmina@dobraszczecinska.pl

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Urząd Gminy i Miasta
w Goleniowie
Urząd Gminy i Miasta
w Sianowie
Urząd Gminy Karnice
Urząd Gminy
Kołbaskowo
Urząd Gminy
Kołobrzeg

ugim@goleniow.pl
urzad@sianow.pl
ug@karnice.pl
biuro@kolbaskowo.pl
sekretariat@gmina.kolobrzeg.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Kozielice

sekretariat@kozielice.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Krzęcin

urzad@krzecin.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Manowo

urzad@manowo.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Mielno

ug@gmina.mielno.pl

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Urząd Gminy Nowe
Warpno
Urząd Gminy
Nowogródek Pomorski
Urząd Gminy Osina
Urząd Gminy
Ostrowice
Urząd Gminy
Przybiernów
Urząd Gminy Radowo
Małe

urzad@nowewarpno.pl
sekretariat.gm@nowogrodekpomorski.pl
ug@osina.pl
ugostrowice@post.pl
sekretariat@przybiernow.pl
ug@radowomale.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Rewal

ug@rewAl.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Rymań

ug@ryman.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Siemyśl

ug_siemysl@post.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Stare
Czarnowo

sekretariat@stareczarnowo.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

zachodniopomorskie

Urząd Gminy
Szczecinek

sekretariat@gminaszczecinek.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Świdwin

poczta@swidwin.gmina.pl

zachodniopomorskie

Urząd Gminy Świerzno

ug@swierzno.pl

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Urząd Gminy
Świeszyno
Urząd Gminy Ustronie
Morskie
Urząd Gminy w
Biesiekierzu
Urząd Gminy w
Bierzwniku
Urząd Gminy w
Boleszkowicach
Urząd Gminy w
Brojcach
Urząd Gminy
Widuchowa
Urząd Gminy
Wierzchowo
Urząd Miasta
Białogard
Urząd Miasta i Gminy
Człopa
Urząd Miasta i Gminy
Myślibórz
Urząd Miasta i Gminy
w Gryfinie
Urząd Miasta
Kołobrzeg
Urząd Miasta
Szczecinek

gmina@swieszyno.pl
sekretariat@ustronie-morskie.pl
sekretariat@biesiekierz.eu
urzad@bierzwnik.pl
boleszkowice@boleszkowice.pl
ugbrojce@post.pl
org@widuchowa.pl
wierzchowo@wierzchowo.pl
um.sekretariat@bialogard.info
umig@czlopa.pl
mysliborz@mysliborz.pl
burmistrz@gryfino.pl
urzad@um.kolobrzeg.pl
urzad@um.szczecinek.pl

zachodniopomorskie

Urząd Miasta Świdwin

ratusz@swidwin.pl

zachodniopomorskie

Urząd Miasta
Świnoujście

sekretariat@um.swinoujscie.pl

zachodniopomorskie

Urząd Miasta Wałcz

walcz@um.pl

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Urząd Miejski
Golczewo
Urząd Miejski w
Barlinku
Urząd Miejski w
Bobolicach

urzad@golczewo.pl
umig@barlinek.pl
gmina@bobolice.pl

Ubóstwo energetyczne w Polsce Północnej

Województwo
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Nazwa Urzędu JST
Urząd Miejski w
Cedyni
Urząd Miejski w
Chojnie
Urząd Miejski w
Choszcznie
Urząd Miejski w
Czaplinku
Urząd Miejski w
Dębnie
Urząd Miejski w
Drawnie
Urząd Miejski w
Drawsku Pomorskim
Urząd Miejski w
Dziwnowie
Urząd Miejski w
Gryficach
Urząd Miejski w
Kaliszu Pomorskim
Urząd Miejski w
Kamieniu Pomorskim
Urząd Miejski w
Karlinie
Urząd Miejski w
Maszewie
Urząd Miejski w
Mieszkowicach
Urząd Miejski w
Międzyzdrojach
Urząd Miejski w
Moryniu
Urząd Miejski w
Nowogardzie
Urząd Miejski w
Pełczycach
Urząd Miejski w
Płotach
Urząd Miejski w
Polanowie
Urząd Miejski w
Policach
Urząd Miejski w
Pyrzycach
Urząd Miejski w Reczu
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Ogólny adres mailowy
info@cedynia.pl
info@chojna.pl
sekretariat@choszczno.pl
czaplinek@czaplinek.pl
burmistrz@debno.pl
poczta@drawno.pl
drawsko@post.pl
um@dziwnow.pl
urzad@gryfice.eu
ratusz@kaliszpom.pl
um@kamienpomorski.pl
karlino@karlino.pl
urzad@maszewo.pl
gmina@mieszkowice.pl
um@miedzyzdroje.pl
um@moryn.pl
sekretariat@nowogard.pl
umig@pelczyce.pl
um@ploty.pl
um@polanow.eu
sekretariat@ug.police.pl
sekretariat@pyrzyce.um.gov.pl
recz@recz.pl
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Województwo

Nazwa Urzędu JST

Ogólny adres mailowy

zachodniopomorskie

Urząd Miejski w Resku

resko@resko.pl

zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie
zachodniopomorskie

Urząd Miejski w
Stepnicy
Urząd Miejski w
Trzcińsku-Zdroju
Urząd Miejski w
Trzebiatowie
Urząd Miejski w
Tucznie
Urząd Miejski w
Tychowie
Urząd Miejski w
Węgorzynie
Urząd Miejski w
Wolinie
Urząd Miejski w
Złocieńcu

ug@stepnica.pl
um@trzcinsko-zdroj.pl
sekretariat@trzebiatow.pl
urzad@tuczno.pl
umig@tychowo.pl
urzad@wegorzyno.pl
urzad@wolin.pl
poczta@zlocieniec.pl

