


Agenda

1. Jaka jest podstawa prawna wykonania analizy problemu
ubóstwa energetycznego?

2. Korzyści z wykonania analizy?
W jaki sposób przeprowadzić analizę problemu ubóstwa
energetycznego?

3. Jak pozyskać niezbędne dane?

4. Ankieta

5. Co to jest MPA (Plan Adaptacji do zmian klimatu)?

6. Pytania i odpowiedzi

Czas trwania: 1 godzina



Ubóstwo energetyczne



Ubóstwo energetyczne – Definicja polska

Definicja w ustawie o dodatku osłonowym z 17 grudnia 2021 r.– pierwsza 
definicja w prawie polskim(https://isap.sejm.gov.pl/) 

Ubóstwo energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo 
domowe prowadzone przez jedną osobę lub przez kilka osób wspólnie 
w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność 
gospodarcza, nie może zapewnić sobie wystarczającego poziomu 
ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do 
oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie 
spełnia następujące warunki:
• osiąga niskie dochody,
• ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne,
• zamieszkuje w lokalu lub budynku o niskiej efektywności 

energetycznej.



Ubóstwo energetyczne – Definicja UE

• Ubóstwo energetyczne to sytuacja, w której gospodarstwa domowe 
nie mają dostępu do podstawowych usług energetycznych - (https://eur-

lex.europa.eu/legal-content/PL/TXT/?uri=CELEX:32020H1563)



Ubóstwo energetyczne – Definicja 
Wielka Brytania 1991r.

• Ze zjawiskiem ubóstwa energetycznego mamy do czynienia, gdy 
do zapewnienia sobie odpowiedniej wartości temperatur we 
własnym domu lub mieszkaniu obywatel musi wydać więcej niż 10% 
miesięcznego budżetu na życie.



Ubóstwo energetyczne – skala zjawiska

• Zgodnie z PEP2040 w roku 2018 poziom ubóstwa energetycznego 
wynosił 9,4% - celem jest zmniejszenie 
o 30% do poziomu max. 6%

• Zgodnie z metodyką analizy ubóstwa energetycznego dotyczy 
obecnie ok. 12% gospodarstw domowych (2020r)

• Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie,  Raport o gospodarstwach 
domowych ubogich energetycznie -

• Zgodnie z raportem "Ubóstwo energetyczne w województwie 
łódzkim” – 10 -26% (publikacja na stronie IBS)

• Zgodnie z danymi opublikowanymi 16.05.2021 przez Polski Instytut 
Ekonomiczny Ubóstwo energetyczne w 2020 r. wzrosło w Polsce 
do 21,4 proc., czyli o blisko 14 proc. wobec 2019 r.

• Dane Komisji Europejskiej na podstawie badań z 2020 roku – 8% 
i nadal rośnie

Bardzo różne, niejednolite dane:



• Green Deal (Europejski Zielony Ład) 
to pakiet inicjatyw, który ma 
przekształcić Unię Europejską w 
obszar neutralny klimatycznie. Jest 
on odpowiedzią na kryzys 
klimatyczny i silne procesy 
degradacji środowiska. Jednym z 
filarów Green Deal jest sprawiedliwa 
transformacja 
(https://ec.europa.eu/info/strategy/priorities-2019-
2024/european-green-deal_pl#documents)

• Europejska Fala Renowacji –
kluczowy filar Green deal, mający na 
celu ekologizację budynków, 
tworzenie miejsc pracy, poprawa 
jakości życia. 
(https://data.consilium.europa.eu/doc/document/ST-11855-
2020-INIT/pl/pdf)

Dokumenty UE



Dokumenty UE
• Czysta energia dla wszystkich Europejczyków – Pakiet legislacyjny 

Komisji określający parametry nowego modelu energetyki w Unii 
Europejskiej zwanego unią energetyczną. 
Na rzecz rozwiązania problemu ubóstwa energetycznego
we wszystkich państwach UE w 2018 roku utworzono Europejskie 
Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego.
• Dyrektywa w sprawie energii elektrycznej (w szczególności Art.29)
• Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej
• Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/944 

z dnia 5 czerwca 2019 r. w sprawie wspólnych zasad rynku 
wewnętrznego energii elektrycznej

(https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en)

• Zalecenie Komisji (UE) 2020/1563 z dnia 14 października 2020 r. 
dotyczące ubóstwa energetycznego nakłada na państwa członkowskie 
zalecenia aby: państwa opracowały systemowe podejście do 
problemu z uwzględnieniem wskaźników zawartych w załączniku do 
dyrektywy, opracowały zintegrowane rozwiązania polityczne, oceniały 
efekty transformacji energetycznej. 

https://energy.ec.europa.eu/topics/energy-strategy/clean-energy-all-europeans-package_en


• Ustawa o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku 
osłonowym definicja ubóstwa energetycznego

• Aktualizacja Krajowego Programu Ochrony Powietrza do roku 2025 z 
perspektywą do 2030 roku z 14 lipca 2021 r. - Kierunek interwencji 1 –
Ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza z sektora bytowo-
komunalnego 

• Programu ochrony powietrza dla województwa małopolskiego (p. 8.2. 
Wykaz planowanych do realizacji działań naprawczych, pp 8. 
Przygotowanie do 30 czerwca 2022 roku analizy problemu ubóstwa 
energetycznego w gminie)

Dokumenty krajowe



• Polityce energetycznej Polski do 2040 roku (PEP2040), z dnia 2 marca 
2021 r. I filar. Sprawiedliwa transformacja Ograniczenie ubóstwa 
energetycznego; jednym z kluczowych elementów - Redukcja zjawiska 
ubóstwa energetycznego do poziomu max. 6% gospodarstw domowych

• Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz o centralnej 
ewidencji emisyjności budynków z dnia listopada 2008 r. –
obwieszczenie w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy z dnia 13 
stycznia 2022 r. – określa zasady finansowania ze środków Funduszu 
Termomodernizacji i Remontów części kosztów przedsięwzięć 
termomodernizacyjnych i remontowych oraz przedsięwzięć 
niskoemisyjnych;

Dokumenty krajowe



• Polityki unijne zostały transponowane do przepisów prawa 
krajowego (PEP2040)

• Dostosowano zapisy innych ustaw do PEP2040 – Aktualizacja KPOP

• Przy najbliższej aktualizacji POP dla poszczególnych województw 
powinny zostać dostosowane do KPOP

• Uchwalone w 2020r POP województwa małopolskiego już 
uwzględnia zapisy dot. ubóstwa energetycznego

Dokumenty krajowe



Korzyści wynikające z analizy

• Spełnienie obowiązku POP
• Poznanie rzeczywistej skali problemu
• Uspójnienie danych z różnych komórek 

urzędu/jednostek podległych
• Planowanie budżetu, pozyskiwanie środków 

zewnętrznych
• Planowanie działań inwestycyjnych 

i informacyjnych
• Ułatwiona aplikacja do programu Stop Smog
• Planowanie współpracy z jednostkami 

zależnymi/zewnętrznymi
• Kierowanie działań w konkretne miejsca, do 

konkretnych mieszkańców

• Stworzenie systemu monitoringu



W jaki sposób przeprowadzić analizę 
problemu ubóstwa energetycznego?

Województwo małopolskie przygotowało Metodykę analizy ubóstwa 
energetycznego

https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-
powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/

https://powietrze.malopolska.pl/program-ochrony-powietrza/wytyczne-ubostwo-energetyczne/


Metodyka analizy ubóstwa 
energetycznego

Główny cel analizy:
Oszacowanie skali zjawiska ubóstwa energetycznego w gminie wraz
ze wskazaniem źródła pozyskiwanych danych. Analiza ubóstwa
energetycznego pozwoli na identyfikację osób narażonych na
ubóstwo energetyczne oraz pozwoli na skierowanie do nich
instrumentów wsparcia w krótszym czasie.

Cel pośredni:
Nawiązanie ścisłej współpracy pomiędzy rożnymi instytucjami,
co ułatwi pomoc odbiorcom wrażliwym i innym osobom narażonym
na ubóstwo energetyczne



Metodyka analizy ubóstwa 
energetycznego

Cele analizy wynikające z POP:
• Przygotowanie bazy danych o osobach, które spełniają 

wymagania programu Stop Smog.

• Identyfikacja potrzeb inwestycyjnych w zakresie wymiany źródeł 
ciepła i termomodernizacji w budynkach, które zamieszkują 
ww. osoby.



Metodyka 
analizy ubóstwa 
energetycznego
Etapy:



Wstępna, ogólna identyfikacja problemu ubóstwa, odsetek osób 
potencjalnie narażonych na zjawisko ubóstwa, bez wskazania 
konkretnych osób
Źródła pozyskania danych:

• ośrodki pomocy społecznej:
liczba osób pobierających zasiłki celowe, dodatki energetyczne 
i dodatki mieszkaniowe,
liczba osób pobierająca świadczenia dla niepełnosprawnych 
lub świadczenia rodzinne,

• wydziały gminy:
deklaracje dotyczące gospodarowania odpadami,
liczba osób w gospodarstwie domowym,
liczba gospodarstw domowych zalegających w opłatach,

Etap I: Analiza ogólnych danych



• przedsiębiorstwa ciepłownicze, energetyczne, wodociągowe, gazowe
liczba zadłużonych odbiorców (zadłużenie w opłatach większe 
niż̇ 3 miesiące)

• EGIB:
• rok budowy budynku, 
• funkcja użytkowa budynku, 
• adres, 
• powierzchnia użytkowa budynku (w przypadku pozyskania danych 

w postaci elektronicznej, geograficznej, powierzchnię budynku 
można wyznaczyć́ przy użyciu programów typu GIS). 

Etap I: Analiza ogólnych danych



Inwentaryzacja budynków u osób narażonych na zjawisko ubóstwa 
energetycznego 

Zebranie informacji dotyczących: 

• budynku,

• energii,

• mieszkańców zamieszkujących budynek. 

Na potrzeby analizy została przygotowana ankieta umożliwiająca 
zbieranie danych od mieszkańców

Etap II: zweryfikowanie pozyskanych 
informacji







Wytyczne zakładają ścisłą współpracę pomiędzy ośrodkami pomocy
społecznej oraz pracownikami gmin (np. ekodoradców) w ramach
przeprowadzanych inwentaryzacji budynków czy wstępnych kwalifikacji
do programów pomocowych typu Stop Smog czy Czyste powietrze.
Z ankietyzacji, opisywanej we Wstępie do niniejszej Metodyki wynikało, że
osoby, które będą̨ miały przeprowadzać inwentaryzacje ̨ budynków i
niezbędnych do przeprowadzenia prac termomodernizacyjnych będą̨
potrzebowały podniesienia kwalifikacji w tym zakresie. Pomimo tego, że
wszystkim zostanie udostępniony kwestionariusz ankiety, niektóre
odpowiedzi będą̨ wymagały subiektywnej oceny przeprowadzającego
inwentaryzacje ̨.

Etap II - uwaga



1. Baza osób ubogich energetycznie (arkusz excel)
2. Raport z analizy ubóstwa energetycznego obejmujący następujące 

informacje:
• Liczba gospodarstw domowych ubogich energetycznie (%) 

w porównaniu do ogółu,
• Struktura ubogich energetycznie wg typu ogrzewania (%) 

w porównaniu do ogółu,
• Udział wydatków energetycznych w wydatkach ogółem 

gospodarstw domowych,
• Statystyka form wsparcia ze strony instytucji publicznych,
• Jakie działania przeciwdziałające ubóstwu energetycznemu 

prowadzone są w gminie np. doradztwo w zakresie oszczędzania 
energii?

• Jaka była skala finansowa przedsięwzięć wspomagających 
mieszkańców w zakresie redukcji ubóstwa energetycznego 
i poprawy jakości życia.

Raportowanie



Metodyka analizy ubóstwa energetycznego

Działania mające na celu pomoc narażonym na ubóstwo energetyczne 

Dopłaty bezpośrednie
Doradztwo i drobne usprawnienia, a dla części konsumentów 
profesjonalne doradztwo inwestycyjne 
Działania informacyjno-edukacyjne

Wytyczne do oszacowania 
kwoty potrzebnych 
przedsięwzięć 
niskoemisyjnych 

Szacunkowe koszty inwestycji



Jak pozyskać 
niezbędne dane?



Jak pozyskać niezbędne dane?

Co mówią wytyczne?

• Określają rodzaj i źródło pozyskania danych oraz instytucję gdzie 
można je uzyskać

• Zostały zebrane w postaci tabeli (na następnych slajdach)







Co jeśli instytucje wymienione 
w wytycznych odmówią 
przekazania danych?

Jak pozyskać 
niezbędne dane?



Baza CEEB dostarcza następujących danych:

• Rodzaj budynku

• Źródło ciepła

• Liczba lokali

• Klasa kotła i inne parametry urządzenia

• Rodzaj paliwa

Dane te nie są wystarczające do dokonania analizy.

Jak pozyskać niezbędne dane?



Dane Inwentaryzacja CEEB

Powierzchnia ogrzewana TAK NIE
Rodzaj budynku TAK TAK
Źródło ciepła TAK TAK*
Liczba lokali TAK TAK
Klasa kotła i inne parametry urządzenia TAK TAK*
Rodzaj paliwa TAK TAK
Zużycie paliwa TAK NIE
Termomodernizacja TAK NIE
Planowana termomodernizacja TAK NIE
Planowana zmiana sposobu ogrzewania TAK NIE
OZE (obecne i plany montażu) TAK NIE
Edukacja ekologiczna TAK NIE
Azbest, mała retencja TAK NIE

Jak pozyskać niezbędne dane?



Metody prowadzenia 
inwentaryzacji

• Rejestrowa

• Metoda wywiadu bezpośredniego

• Metoda telemarketerska

• Metoda samospisu mieszkańców

• Metoda próbkowania ekstrapolacji

• Metoda z użyciem dronów i zdjęć 
satelitarnych

• Metoda hybrydowa 
(kombinowana)



Dobra inwentaryzacja to:

• Rzetelne i kompletne dane

• Profesjonalnie przygotowany 
raport i baza danych

• Szersze spojrzenie na dane, aby 
służyły czemuś więcej niż 
spełnieniu obowiązku POP

• Kompatybilność z Bazą UMWM

• Satysfakcja Zamawiającego



• Kompleksowa wiedza na temat systemów 
grzewczych i nie tylko

• Poznanie rzeczywistej ilości 
urządzeń pozaklasowych oraz ich 
rozmieszczenia

• Możliwość efektywnego zarządzania, np. 
dotacjami i kampaniami edukacyjnymi

• Ułatwiona sprawozdawczość

• Ułatwienie pozyskiwania 
środków zewnętrznych

• Bezpośredni kontakt z mieszkańcami i poznanie 
ich planów

• Spełnienie obowiązku POP

Dlaczego warto wykonać inwentaryzację?



Wykorzystanie danych z 
przeprowadzonej inwentaryzacji
• Analiza ubóstwa energetycznego

• Wnioski Stop Smog

• Pozyskanie środków zewnętrznych

• Uzupełnienie danych z bazy CEEB?

• Planowanie kontroli

• Przestrzeganie uchwały 
antysmogowej

• Dane do dokumentów, np. PGN

• Planowanie i podejmowanie 
dalszych działań 

• Konsultacje z dostawcami ciepła 
sieciowego



Dobre praktyki 
dotyczące wyboru 
wykonawcy
• Doświadczenie

• Jakość oferowanej usługi

• Precyzyjne określenie potrzeb

• Tworzenie nowych/indywidualnych 
rozwiązań

• Zrozumienie zagadnienia 
i umiejętność wskazania 
praktycznych aspektów 
wykorzystania pracy w innych 
dziedzinach/projektach

• Multidyscyplinarność



ankieta



Plany adaptacji do zmian klimatu
MPA



Plany adaptacji do zmian klimatu

• Projekt ustawy o zmianie niektórych ustaw w celu wzmocnienia 
klimatycznego wymiaru polityki miejskiej

• Podręcznik adaptacji dla miast - wytyczne do przygotowania 
Miejskiego Planu Adaptacji do zmian klimatu Ministerstwo 
Środowiska



1. Weryfikacja 
danych 

zastanych

2. Postawienie 
diagnozy

3. Identyfikacja 
opcji adaptacji

4. Wyznaczenie 
celów i wybór 

opcji adaptacji

Plany adaptacji do zmian klimatu



1 Rozpoczęcie procesu

2 Ocena podatności

3 Analiza Ryzyka

4 Opracowanie opcji adaptacji

5 Ocena i wybór opcji

6 Przygotowanie dokumentu

Plany adaptacji do zmian klimatu



Plany adaptacji do zmian klimatu

Adaptacja 
do zmian klimatu Mitygacje zmian  klimatu 

Ograniczenie wpływu 
działalności człowieka na 

klimat

Dostosowanie się 
do zmian klimatu



Planowane daty webinarów dotyczących MPA: 
12 i 26 kwietnia w godzinach 10:00-11:00 

Plany adaptacji do zmian klimatu





Dziękujemy za uwagę

Magdalena Jaśkiewicz
607 217 004
mjaskiewicz@atmoterm.pl

Roman Grzebiela
539 906 117
grzebiela@atmoterm.pl

Wojciech Kusek
882 018 851
kusek@atmoterm.pl


