
Dostęp do energii po przystępnych cenach dla 
wszystkich 

Wspólne działania na rzecz walki z ubóstwem energetycznym w UE

[…] niemożność realizacji podstawowych zdolności w bezpośrednim lub pośrednim 
wyniku niewystarczającego dostępu do przystępnych cenowo, niezawodnych i 
bezpiecznych usług energetycznych oraz przy uwzględnieniu dostępnych, rozsądnych 
alternatywnych środków realizacji tych możliwości.1

Europejski Zarząd Porozumienia Burmistrzów i EPOV łączą siły, aby zająć się problemem ubóstwa 
energetycznego. Te dwie inicjatywy finansowane przez Komisję Europejską będą wspierać władze 
lokalne i regionalne w całej Europie w łagodzeniu ubóstwa energetycznego poprzez dzielenie się 
wiedzą i zasobami w celu budowania lokalnych możliwości

Czym jest ubóstwo energetyczne?

57 milionów ludzi nie jest w stanie 
ogrzać zimą domów2

104 miliony ludzi nie jest w stanie zapewnić sobie 
komfortu latem2

52 miliony ludzi boryka się z opóźnieniami w 
regulowaniu rachunków za energię2

1 - R.Day , G.Walker, N.Simcock, Conceptualising energy use and energy poverty using a capabilities framework, Energy Policy 93 (2016)
2 - https://www.energypoverty.eu/

3 - http://www.docutren.com/pdf/boletin/[IIIA%201440].pdf 

Ubogie energetycznie gospodarstwa 
domowe doświadczają niewystarczającego 
poziomu niektórych podstawowych usług 
energetycznych, np. związanych z 
oświetleniem, ogrzewaniem/chłodzeniem, 
używaniem urządzeń, transportem itp. 
Wynika to często z połączenia wysokich 
wydatków na energię, niskich dochodów, 
nieefektywnych budynków i urządzeń, 
szczególnych potrzeb energetycznych 
gospodarstw domowych, narażenia na 
ekstremalne warunki klimatyczne, takie jak 

fale upałów lub zimna, planowanie 
przestrzenne, infrastruktura mobilności itp. 
Ubóstwo energetyczne może mieć poważne 
konsekwencje dla zdrowia, dobrostanu, 
włączenia społecznego i jakości życia 
obywateli. Z tego względu ubóstwo 
energetyczne musi być brane pod uwagę w 
wielu obszarach polityki, w tym w polityce 
społecznej, gospodarczej, klimatycznej, 
środowiskowej, a najlepiej radzić sobie z nim 
na poziomie lokalnym. 

Kluczowe dane liczbowe 

10 milionów ludzi musi iść pieszo ponad 30 minut, aby 
dojść do środków transportu publicznego3



Polityki i środki mające na celu łagodzenie ubóstwa energetycznego muszą być dostosowane do
specyficznej sytuacji pod względem klimatu, jakości mieszkań, gospodarki i struktury kosztów energii,
a także modeli mobilności. Tutaj można znaleźć kilka przykładów, jak radzić sobie z ubóstwem
energetycznym:

finansowanie poprawy efektywności energetycznej gospodarstw domowych;

normy minimalnej efektywności energetycznej budynków

bezpłatne audyty energetyczne i doradztwo dla gospodarstw domowych o niskich
dochodach;

obniżenie rachunków za energię poprzez taryfy socjalne lub dotacje do rachunków za energię;

ochrona przed odłączeniem w miesiącach zimowych;

informowanie i podnoszenie świadomości w kwestiach energetycznych;

poprawa dostępności połączeń transportu publicznego;

izolacja obiektów szczególnie narażonych (domów opieki, szkół, budynków, w których
świadczone są usługi społeczne itp.) w celu ochrony przed mrozem w zimie i upałem w lecie,…

W JAKI SPOSÓB SYGNATARIUSZE POROZUMIENIA MOGĄ RADZIĆ SOBIE Z UBÓSTWEM 
ENERGETYCZNYM?

KTO MOŻE UDZIELIĆ WSPARCIA W OKREŚLENIU POLITYKI DOTYCZĄCEJ UBÓSTWA 
ENERGETYCZNEGO?Europejskie Obserwatorium Ubóstwa 

Energetycznego
Europejskie Obserwatorium Ubóstwa Energetycznego 
(EPOV) jest inicjatywą Komisji Europejskiej mającą na 
celu pomoc państwom członkowskim w ich wysiłkach 
na rzecz zwalczania ubóstwa energetycznego. Istnieje 
ono w celu poprawy pomiaru, monitorowania oraz 
dzielenia się wiedzą i najlepszymi praktykami w zakresie 
ubóstwa energetycznego. 

www.energypoverty.eu

Biuro Europejskiego Zarządu Porozumienia 
Burmistrzów
Biuro Porozumienia Burmistrzów przy wsparciu Komisji 
Europejskiej i Społeczności Porozumienia opracowuje 
strategię dotyczącą filaru dostępu do energii i w coraz 
większym stopniu będzie udzielać wskazówek w tym 
zakresie.
www.eumayors.eu

OD CZEGO ZACZĄĆ?

Wybrać grupy docelowe (osoby przewlekle chore,
niepełnosprawne, emerytów lub dzieci, gorzej sytuowane
rodziny itp.)

Rozważyć możliwe wzorce przestrzenne (obszary z 
budynkami niskiej jakości, obszary słabo dostępne itp.)

Przeanalizować nośniki energii oraz związane z nimi 
koszty i wydajność (np. olej opałowy, gaz ziemny itp.)

Określić rodzaj polityki (modernizacja budynków, 
podnoszenie świadomości, poprawa mobilności, wsparcie 
finansowe usług energetycznych itp.)


