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W okresie lipiec-sierpień 2021 w Polsce zrealizowano 11 grup fokusowych, w których wzięło udział 
107 osób.  

 

  

 

  

 

Grupy biorące udział w spotkaniach: 

 Osoby o niskim dochodzie – główne kryterium  
 Osoby mieszkające w mieście 
 Osoby z terenów wiejskich 
 Seniorzy 
 Matki samotnie wychowujące dzieci 
 Osoby niepełnosprawne 
 Emeryci 
 Osoby młode do 25 roku życia
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Podsumowanie 
Zrealizowane dyskusje grupowe cechowały się znaczną jednorodnością opinii na temat 
analizowanych zagadnień, niezależnie od wieku, płci czy sytuacji życiowej badanych. 
Zaobserwowano niewiele obszarów konfliktowych lub kwestii wywołujących sprzeczne reakcje. 
Pomimo różnorodności kryteriów doboru uczestników grup, wszystkich łączy wspólnota trudnych 
doświadczeń wynikających z funkcjonowania w państwie, które - ich zdaniem - niedostatecznie 
wspiera osoby znajdujące się w ciężkiej sytuacji życiowej. Powszechnie odnoszono się z dużą 
rezerwą do instytucji państwowych (szczególnie tych odpowiedzialnych za pomoc osobom 
zagrożonym wykluczeniem), wyrażano także brak zaufania do skuteczności ich działania. Obiekcje te 
odnoszą się również do zagadnień związanych z energetyką, zarówno wymiarze ogólnokrajowym, jak 
i indywidualnym.     

Generalnie uczestnicy podchodzili do omawianych tematów związanych z korzystaniem z energii 
z dużym zaangażowaniem. Może mieć to związek z faktem, że problem zanieczyszczenia powietrza 
jest w ostatnich latach przedmiotem ożywionej debaty publicznej, a wielu z badanych stoi aktualnie 
przed koniecznością wymiany indywidualnych źródeł grzewczych z uwagi na zaostrzające się 
regulacje prawne. Wyjątek na tle ogółu uczestników stanowili ludzie młodzi zagrożeni wykluczeniem 
(osoby słabo wykształcone, o niskich dochodach). Ich poziom zaangażowania w dyskusję był 
niewielki, co wynikało z ograniczonego zasobu wiedzy w dyskutowanych obszarach i generalnie 
zauważalnego braku zainteresowania omawianą tematyką.    

Zdecydowana większość uczestników badań postrzega zmiany klimatu jako jedno z kluczowych 
wyzwań, przed którymi stoi obecnie świat. Jest to jedyny problem spontanicznie wskazywany w 
kontekście zagrożeń ogólnoświatowych w każdej ze zrealizowanych grup. Ma to związek 
z obserwowanymi w ostatnim czasie na terenie Polski i Europy ekstremalnymi zjawiskami 
pogodowymi, takimi jak ulewne opady, trąby powietrzne, wichury, gradobicia oraz wysokie 
temperatury. Zdaniem badanych zjawiska te nie występowały w przeszłości z takim natężeniem i 
częstotliwością, jak ma to miejsce obecnie. Ponadto zauważa się stopniowe zacieranie się 
charakterystycznego dla naszej strefy geograficznej podziału na cztery pory roku. Kwestią sporną 
jest jednak ocena skali wpływu działalności człowieka na zachodzące zmiany. Część badanych 
uważa, że wpływ ten jest bezsprzeczny i wynika z rabunkowej gospodarki prowadzącej do dewastacji 
środowiska naturalnego. Jednocześnie badani ci różnią się w postrzeganiu szkodliwości działań 
związanych z poszczególnymi obszarami życia codziennego i globalnej ekonomii. Wśród przyczyn 
zmian klimatu wymienia się nadmierne uprzemysłowienie, konsumpcjonizm współczesnych 
społeczeństw i będącą jego konsekwencją nadprodukcję odpadów, zanieczyszczenia transportowe 
oraz wytwarzanie energii w oparciu o paliwa kopalne. Wyróżnić można jednak istotną grupę 
badanych, która stoi w opozycji do powyższej narracji opisując zachodzące w pogodzie zmiany jako 
część naturalnego cyklu przyrody, na który działalność człowieka może oddziaływać jedynie 
w minimalnym stopniu. 

Uczestnicy dostrzegali konieczność przeprowadzenia transformacji energetycznej – powszechnie 
rozumianej jako konieczność zmiany struktury źródeł wytwarzania energii – w skali globalnej. 
Część badanych uważała jednak, że u podstaw tej potrzeby leży nie tyle konieczność ograniczenia 
zmian klimatu, co fakt wyczerpywania się zasobów surowców energetycznych. Problem ten jest 
szczególnie widoczny na terenie Polski. Przedstawiciele badanych grup społecznych nie mają 
wątpliwości, że krajowy system energetyczny wymaga gruntownej przebudowy. Potrzeba ta 
dotyczy zarówno konieczności modernizacji infrastruktury przesyłowej, jak i unowocześnienia źródeł 



Grupy fokusowe Raport podsumowujący  
 

4 
 

wytwarzania energii oraz w konsekwencji wymaga transformacji struktury paliwowej, na której 
opiera się obecnie polska energetyka. Zdecydowana większość badanych zdaje sobie sprawę, że 
produkcja energii i ciepła w Polsce bazuje na paliwach stałych, w szczególności na węglu kamiennym, 
którego zasoby w nieodległej przyszłości ulegną wyczerpaniu lub też z uwagi na rosnące koszty 
eksploatacji złóż dalsze jego wydobycie utraci sens ekonomiczny. Podkreśla się, że już teraz krajowa 
energetyka sprowadza tańszy węgiel z sąsiednich krajów, a nawet z kierunków tak egzotycznych jak 
Nowa Zelandia, więc przyszłość dalszego wydobycia węgla w Polsce rysuje się w pesymistycznych 
barwach, o ile w tym obszarze nie zostaną wdrożone zdecydowane reformy.  

Postawa wobec sprawiedliwej transformacji 
Pojęcie sprawiedliwości postrzegane jest w bardzo zbliżony sposób we wszystkich badanych grupach, 
a uczestnicy nie mieli problemu z wypowiadaniem się na ten temat. Sprawiedliwość generalnie 
rozumiana jest jako zapewnienie równości szans dla uczestników zróżnicowanych grup 
społecznych. Jej istotą jest indywidualizacja podejścia uwzględniająca specyficzne potrzeby 
poszczególnych jednostek i zbiorowości.  

W obszarze transformacji energetycznej w kontekście indywidualnym oznacza to 
zagwarantowanie równego dostępu do nowoczesnych technologii pozyskiwania energii wszystkim 
obywatelom i dostosowanie tempa procesu zmian do ich możliwości. Tymczasem, w opinii 
badanych, w Polsce forsuje się zmiany w zakresie transformacji struktury indywidualnych źródeł 
grzewczych nie zapewniając równocześnie wszystkim zainteresowanym dostępu do fachowego 
doradztwa. Instytucje państwa nie dbają o to, żeby obywatele zrozumieli i zaakceptowali 
konieczność realizacji zmian, a działając nakazowo nie traktują ich w sposób partnerski. Takie 
podejście szczególnie dotyka grupy zagrożone wykluczeniem, pozbawione narzędzi i kompetencji 
do samodzielnego poszukiwania informacji. Ze strony państwa brakuje długofalowego planowania 
gwarantującego niezmienność ustalonych na początku zasad, według których odbywać powinna się 
transformacja, niezależnie od bieżącej sytuacji politycznej lub ekonomicznej. W opinii uczestników 
sprawiedliwa transformacja powinna uwzględniać stworzenie instrumentów wsparcia (zarówno 
merytorycznego, jak i finansowego) dla osób żyjących w trudnych warunkach. Transformacja 
energetyczna - zdaniem badanych - powinna należeć do obowiązków państwa. Niesprawiedliwym 
jest, aby w pierwszej kolejności to od obywateli wymagać zmiany ich zachowań (np. rezygnacji 
z samochodów spalinowych czy ogrzewania budynków węglem). Przykład powinien iść od góry. 
Obrazuje to opinia, że zanim konieczność zmian dotknie indywidualnych użytkowników energii, 
państwo powinno zmodernizować system energetyczny  (np. zainwestować w energię atomową) tak, 
aby ograniczyć spalanie węgla w elektrowniach.         

Z perspektywy globalnej transformacja energetyczna musi respektować lokalne uwarunkowania 
gospodarcze i geopolityczne. W opinii badanych działaniom Unii Europejskiej brakuje elastyczności 
i indywidualizacji podejścia. Opracowując europejską strategię transformacji energetycznej należy 
uwzględnić aktualnie posiadane przez Polskę zasoby surowcowe, stan systemu wytwarzania energii 
oraz konieczność zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego kraju. Krytykowano tworzenie 
jednorodnych rozwiązań dla krajów o skrajnie różnych możliwościach i potrzebach. Narzucanie przez 
Unię Europejską jednej wizji rozwoju energetyki i takiego samego tempa wdrażania zmian we 
wszystkich krajach jest postrzegane jednoznacznie negatywnie. Transformacja energetyczna 
w przypadku Polski powinna zakładać stopniowe odchodzenie od węgla. Zmiany jednak muszą być 
wprowadzane w sposób ewolucyjny, a nie rewolucyjny i zostać zaplanowane nie w perspektywie 
lat, ale dziesięcioleci. Zdaniem uczestników tylko w ten sposób można chronić interesy kraju oraz 
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najbardziej zagrożonych grup społecznych. Z drugiej strony badani zgadzają się, że powszechnie 
brakuje obiektywnej wiedzy i informacji, które rozwiązania energetyczne są najkorzystniejsze dla 
Polski. Powszechnie wskazuje się, że obecnie kwestia postrzegania właściwego kierunku 
transformacji energetycznej uwarunkowana jest światopoglądem politycznym, brakuje 
obiektywnych autorytetów, którym można w tej kwestii zaufać. 

Badani zwracają również uwagę na niewspółmierny poziom zaangażowania poszczególnych 
regionów świata w działania na rzecz ograniczenia zmian klimatu w stosunku do ich rzeczywistej 
odpowiedzialności za generowanie zanieczyszczeń. Nie jest zdaniem badanych sprawiedliwe, że to 
mieszkańcy Europy muszą ponosić wysokie koszty społeczne i ekonomiczne wprowadzanych zmian w 
zakresie korzystania z energii, podczas gdy tak duże gospodarki jak chińska czy amerykańska nie 
narzucają swoim obywatelom tak dotkliwych ograniczeń.  

Korzystanie z energii 
Konsumpcja energii w wymiarze indywidualnym postrzegana jest przez badanych głównie 
w kontekście zużycia ciepła na cele grzewcze i przygotowania wody użytkowej oraz wykorzystania 
energii elektrycznej. W świadomości uczestników takie zagadnienia jak transport czy produkcja 
żywności nie wiążą się w sposób oczywisty z obszarem użytkowania i oszczędzania energii.  

Podkreślano, że powszechnym problemem Polski jest zły stan zasobów mieszkaniowych oraz 
infrastruktury technicznej. Znaczna część budynków mieszkalnych jest nieocieplona, wymaga 
licznych remontów obejmujących przegrody zewnętrzne, stolarkę i instalacje wewnętrzne. Wiele 
regionów kraju jest pozbawionych dostępu do kanalizacji czy sieci gazowej. Zjawisko to ma znaczny 
wpływ na obniżenie komfortu życia i tak już niezamożnego społeczeństwa polskiego, kształtuje ono 
również potrzeby i możliwości gospodarstw domowych w zakresie korzystania z energii. Jako że 
koszty ciepła i prądu mają znaczny udział w ogólnych kosztach życia uczestników badania, temat 
źródeł energii i sposobów na jej oszczędzanie wzbudza wśród nich znaczne emocje.  

Zdecydowana większość badanych, z wyjątkiem młodszych uczestników, deklaruje posiadanie 
nawyków związanych z oszczędzaniem energii. Im trudniejsza sytuacja ekonomiczna gospodarstwa 
domowego, tym sposoby na oszczędzanie energii są bardziej radykalne. Podejście do oszczędzania 
ciepła warunkowane jest także rodzajem wykorzystywanego rodzaju ogrzewania. Badani 
korzystający z sieci ciepłowniczej podkreślają, że system rozliczeń zużycia nie motywuje ich do 
ograniczenia konsumpcji ciepła (brak możliwości kontroli faktycznego zużycia). Z kolei uczestnicy 
korzystający z indywidualnych źródeł ciepła posiadają silną motywację do oszczędzania. Należy 
podkreślić, że podstawową motywacją do oszczędzania są wyłącznie argumenty ekonomiczne – 
wartości ekologiczne nie grają w tym wypadku istotnej roli. Ich waga ujawnia się dopiero 
w przypadku segregacji odpadów, wskazywanej powszechnie jako jedna z kluczowych aktywności na 
rzecz ochrony środowiska.  

Część uczestników korzystających w celach grzewczych z paliw stałych pochodzi z terenów objętych 
regulacjami związanymi z ochroną powietrza. Dla tej grupy badanych problem wymiany aktualnie 
posiadanych kotłów na źródła dopuszczalne przez prawo jest jednym z kluczowych wyzwań, przed 
jakimi stoją. Większość osób znajdujących się w tej sytuacji postrzega wspomniane regulacje jako 
zbyt rygorystyczne. Wskazują oni, że stosowanie odpowiednich technik spalania oraz wykorzystanie 
lokalnie dostępnych paliw (np. biomasy) w ostatecznym bilansie stanowi niewielkie zagrożenie dla 
środowiska. Tym, co zdaniem badanych faktycznie szkodzi klimatowi jest niekontrolowany przyrost 
liczby samochodów wynikający z niskiej jakości transportu publicznego, zabudowywanie terenów 
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zielonych (zarówno w miastach, jak i na wsiach) oraz brak efektywnego systemu 
zagospodarowania odpadów.    

Z wypowiedzi badanych bije przekonanie, że sprawiedliwa transformacja energetyczna powinna 
gwarantować możliwość zachowania dotychczasowego stylu życia konsumentów energii w tak 
dużym stopniu, jak to tylko możliwe oraz zapewnić indywidualną wolność wyboru każdemu z nich. 
W rozumieniu uczestników badania oznacza to, że należy unikać rozwiązań, które wymuszałyby 
znaczne ograniczenia w korzystaniu z energii. Takie rozwiązania mogą wzbudzić silny opór społeczny, 
jako że stoją w sprzeczności z właściwym dla mieszkańców Polski umiłowaniem wolności i kojarzą się 
z nakazową gospodarką czasów realnego socjalizmu. Działania państwa powinny koncentrować się 
na zachęcaniu społeczeństwa do pożądanych zachowań (np. poprzez podkreślanie wynikających 
z nich korzyści indywidualnych). Wszelkie zmiany w zakresie wzorów korzystania z energii powinny 
być nakierowane na poprawę jakości życia i jako takie powinny być propagowane. Powinny również 
uwzględniać konieczność zapewnienia dla wszystkich grup społecznych równego dostępu do 
nowoczesnych technologii. W przeciwnym wypadku pogłębiające się już od dłuższego czasu 
nierówności społeczno-ekonomiczne zwiększą się jeszcze bardziej. 

Według uczestników korzystnym kierunkiem rozwoju sektora energetycznego dla Polski jest 
zwiększanie udziału energetyki opartej na źródłach odnawialnych. Znaczne wątpliwości budzi 
jednak możliwość zaspokojenia przez tego typu źródła potrzeb energetycznych całego kraju, stąd 
niezbędne wydaje się dążenie do dywersyfikacji produkcji energii i oparcie jej na kilku 
niezależnych filarach, takich jak źródła odnawialne, gaz, energia atomowa czy energetyka 
konwencjonalna bazująca nadal na węglu. Jednocześnie badani zastrzegają, że nie posiadają 
obiektywnej wiedzy na temat efektywności, wpływu na zdrowie i środowisko oraz finalnego 
bilansu energetycznego alternatywnych technologii produkcji energii co stawia ich ostateczną 
skuteczność pod znakiem zapytania (badania realizowane były w okresie, w którym rząd polski 
zdecydował się na wyhamowanie znacznego tempa przyrostu indywidualnych instalacji 
fotowoltaicznych pod naciskiem branży energetycznej co związane było z akcją PR w mediach mającą 
na celu nadwątlenie dotychczas jednoznacznie pozytywnego wizerunku źródeł odnawialnych – to 
znalazło odzwierciedlenie we wzroście sceptycyzmu społecznego wobec tego rozwiązania).      

Dzienniczki energetyczne 
W czasie spotkań posłużono się dzienniczkami energetycznymi dotyczącymi historii z przyszłości – 
nowe technologie, nowe nawyki, nowe spojrzenie na energię i jej wykorzystanie. Można ocenić, że 
sposób postrzegania wizji przedstawionej w dzienniczkach energetycznych był bardzo zbliżony we 
wszystkich zrealizowanych grupach. Badani w podobny sposób komentowali pomysły zawarte 
w dzienniczkach i zwracali uwagę na te same zagrożenia wynikające z możliwości wdrożenia ich 
w życie.  

W przypadku większości uczestników, zarówno z terenów wiejskich jak i miejskich, pierwsze 
wrażenie po zapoznaniu z wizją zaprezentowaną w dzienniczkach energetycznych dotyczących 
gospodarstwa domowego było negatywne.  

Uczestnicy wskazywali następujące zmiany, które trudno byłoby im zaakceptować i wdrożyć 
w codziennym życiu, nawet w tak odległej perspektywie jak 9 lat:  
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o Konieczność radykalnej zmiany stylu życia, na którą uczestnicy w zdecydowanej większości 
reagują negatywnie 
Podkreślano, że Polacy bardzo cenią sobie przestrzeń osobistej wolności. Po latach życia 
w realiach państwa należącego do bloku sowieckiego (cechującego się uwspólnotowieniem 
dóbr i podporządkowaniem potrzeb jednostek interesowi ogółu), jednymi z podstawowych 
wartości wyznawanych przez polskie społeczeństwo jest indywidualizm i możliwość 
swobodnego decydowania o swoim życiu. Wizja zaprezentowana w dzienniczkach jest 
natomiast oparta na działaniach wspólnotowych i wzajemnej współpracy na rzecz lokalnej 
społeczności. Zakłada także silną więź sąsiedzką, co stoi w sprzeczności z doświadczeniami 
badanych z ich miejsca zamieszkania. Badani podkreślają, że skrajny indywidualizm jest tak 
silnie zakorzeniony w polskim charakterze narodowym, że planowanie długofalowych działań 
opierających się na wartościach wspólnotowych z reguły nie ma szans powodzenia. 
Negatywne opinie w tym obszarze wzmacniane były poczuciem, że wizja zaprezentowana 
w dzienniczkach narzuca mechaniczny i nakazowy model funkcjonowania jednostek oraz 
konieczność podporządkowania się odgórnym regulacjom (często powtarzające się 
skojarzenia z literaturą Orwella oraz realiami funkcjonowania sekt).  

o Koncepcja tworzenia i korzystania ze wspólnotowych zasobów i dóbr 
Korzystanie z dóbr wspólnych kojarzy się jednoznacznie negatywnie z minioną epoką 
gospodarki socjalistycznej. Wskazuje się na to, że model wspólnotowy w praktyce skutkuje 
powszechnym brakiem dbałości o dobro wspólne i niską efektywnością zarządzania, co 
przynosi więcej szkód niż korzyści, zarówno w wymiarze indywidualnym, jak i zbiorowym.   
Ponadto Polska jest wciąż krajem rozwijającym się - charakterystyczne jest dążenie jej 
mieszkańców do ciągłego powiększania stanu posiadania. W kontekście doświadczeń 
historycznych Polakom trudno byłoby zrezygnować z modelu życia opierającego się na 
prywatnej własności. Opinia ta jest powszechna wśród uczestników reprezentujących różne 
grupy wiekowe i społeczne. 

o Model ograniczenia mobilności (zakupy online, praca na odległość) 
Opierając się na własnych doświadczeniach z okresu pandemii, uczestnicy negatywnie 
ocieniali wizję zakładającą upowszechnienie się modelu ograniczonej mobilności. Badani 
podkreślali, że klasyczny model pracy zawodowej i zakupów pełni istotne funkcje afiliacyjne, 
z których rezygnacja pociągnęłaby za sobą negatywne skutki psychologiczne i społeczne. 
Korzyści dla środowiska wynikające z upowszechnienia się modelu zdalnego nie 
zrekompensują wynikających z niego strat społecznych. 
 

Badani jednoznacznie pozytywnie przyjmowali koncepcję zwiększania się udziału wykorzystania 
źródeł odnawialnych w systemie energetycznym. Wskazywali, że jest to najkorzystniejszy kierunek 
rozwoju energetyki na poziomie indywidualnego gospodarstwa domowego, zgodny z powszechnie 
aprobowaną koncepcją maksymalizacji wykorzystania zasobów lokalnych.  

Duże kontrowersje wzbudza tematyka związana z laboratoryjną produkcją żywności. Tylko część 
badanych była świadoma negatywnego wpływu masowej hodowli zwierząt na środowisko. 
Niewielka grupa uczestników krytykowała obecny model produkcji mięsa również ze względów 
humanitarnych. Osoby te akceptowały wizję mięsa z próbówki jako rozwiązanie wymienionych 
powyżej problemów. Większość badanych (przede wszystkim mężczyźni i osoby starsze) określała 
jednak ten rodzaj produkcji jako niezgodny z naturą i potencjalnie szkodliwy dla zdrowia.  
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Bardziej pozytywnie przyjęte zostały pomysły związane z kierunkami rozwoju transportu. Wizje 
zawarte w dzienniczkach określano jako mniej utopijne w porównaniu z tymi dotyczącymi 
gospodarstwa domowego. Podkreślano, że niektóre przedstawione rozwiązania (takie jak 
wprowadzanie autobusów elektrycznych i rozbudowa sieci ścieżek rowerowych) wdrażane są już 
w życie, szczególnie na terenach miejskich.  

Badani zgadzają się, że należy położyć nacisk na rozwój transportu publicznego, który postrzegany  
jest jako narzędzie wyrównywania szans. Jest to potrzeba szczególnie pilna na polskiej wsi, gdzie 
komunikacja zbiorowa cechuje się obecnie bardzo niską jakością i wymaga dużych nakładów 
inwestycyjnych. Z kolei w miastach nie budzi ona większych zastrzeżeń, dlatego też idea 
ograniczania ruchu samochodów z silnikami spalinowymi spotyka się na terenach miejskich ze 
znacznie większym poziomem akceptacji niż na wsiach, gdzie posiadanie samochodu jest obecnie 
(i najprawdopodobniej będzie też w przyszłości) warunkiem zapobiegania wykluczeniu 
komunikacyjnemu. Należy jednak podkreślić, że wszyscy właściciele samochodów, bez względu na 
region zamieszkania, nie wyobrażają sobie całkowitej rezygnacji z użytkowania prywatnego 
pojazdu. Zaskakująco silne jest przywiązanie części uczestników do samochodów z silnikiem 
spalinowym, niemniej jednak powszechnie twierdzono, że upowszechnienie pojazdów elektrycznych 
wydaje się być naturalną konsekwencją rozwoju technologicznego. Wątpliwości budzą natomiast 
koszty wdrożenia takiej zmiany na szeroką skalę i jej finalny bilans dla środowiska. Podobnie jak to 
ma miejsce w przypadku energetyki odnawialnej badani twierdzą, że dopiero przyszłość pokaże, 
w jakim stopniu nowe technologie będą w stanie ograniczyć negatywny wpływ człowieka na 
środowisko (kwestia kosztów produkcji i utylizacji nowych urządzeń).   

 
Ocena poszczególnych elementów dzienniczków energetycznych – gospodarstwo domowe 

Modernizacja budynków Rozwiązanie określane jako bardzo atrakcyjne i pożądane 
we wszystkich badanych grupach z terenów wiejskich.  

Powszechny brak wiary w możliwość kompleksowej 
realizacji tego zadania w ciągu najbliższych 9 lat.  
Wymaga zaangażowania znacznych funduszy publicznych.  

Praca i zakupy online Powszechnie określane jako negatywna wizja przyszłości 
(niesie ze sobą negatywne skutki psycho-społeczne). 
Z drugiej strony wskazuje się, że jest to korzystne 
rozwiązanie dla osób starszych lub o ograniczonej 
mobilności.   

Inteligentne instalacje i urządzenia Wizja posiadająca wady i zalety. Niewątpliwie poprawia 
komfort codziennego życia, choć część badanych twierdzi, 
że wprowadza konieczność podporządkowania dnia 
codziennego ustalonym z góry regulacjom.   

Prowadzi do przesadnej automatyzacji i uzależnienia 
mieszkańców od technologii. 

Energia pochodząca ze źródeł stanowiących 
własność wspólnoty 

Pomysł do zaakceptowania w przypadku mniejszych 
wspólnot. Częściej zainteresowanie tym rozwiązaniem 
przejawiały osoby z terenów wiejskich z uwagi na 
konieczność poszukiwania alternatywnych i efektywnych 
ekonomicznie rozwiązań produkcji energii.  

W przypadku dużych wspólnot rozwiązanie to z uwagi na 
znaczny opór społeczny i brak możliwości respektowania 
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zasad korzystania z instalacji i jej utrzymywania, określane 
jako utopijne.  

Ruchome taryfy energetyczne Kwestia budząca kontrowersje. Dla części uczestników 
rozwiązanie znane z autopsji (tańsze taryfy nocne) nie 
budzące szczególnego zainteresowania. 

Pojawiły się wątpliwości co do możliwości technicznych 
wykorzystania tego rozwiązania na szerszą skalę z uwagi na 
jakość instalacji elektrycznych w budynkach.  

Rozwiązanie określane jako niesprawiedliwe z perspektywy 
osób pracujących. 

Uprawy warzywne stanowiące własność 
wspólnoty 

Brak zrozumienia związku pomiędzy wspólnotową uprawą 
warzyw a ograniczeniem zużycia energii. 

Wizja określana jako atrakcyjna aczkolwiek mało 
realistyczna z uwagi na uwarunkowania społeczne (brak 
możliwości porozumienia się pomiędzy sąsiadami) oraz 
techniczne (brak miejsca, zanieczyszczenie powietrza 
w miastach). 

Urządzenia stanowiące własność wspólnoty Pomysł nie znajdujący większej aprobaty wśród badanych. 
Generalnie we wysokich grupach wiekowych preferowana 
jest indywidualna własność. W przypadku drukarki 3D 
pojawił się dodatkowo problem braku wiedzy na temat 
możliwości jej potencjalnego wykorzystania.  

Mięso hodowane w laboratorium  Pomysł znacznie częściej znajdujący akceptację wśród 
kobiet niż mężczyzn. Kobiety cechuje większa wrażliwość 
w zakresie jakości żywności oraz kwestii związanych z 
konsekwencjami masowej produkcji zwierzęcej. Dla 
mężczyzn zagadnienia te wydają się mniej istotne. 
Podkreślają oni natomiast wagę naturalnego pochodzenia 
żywności. Podobną postawę prezentują osoby starsze. 

 
Ocena poszczególnych elementów dzienniczków energetycznych – transport 
Pojazdy elektryczne Upowszechnienie się autobusów elektrycznych jest wizją 

realną, w wielu miastach już wdrażaną.  

Uczestnicy powszechnie wyrażali swój sceptycyzm co do 
możliwości popularyzacji samochodów elektrycznych na 
szerszą skalę w tak krótkim okresie (wysokie koszty zakupu, 
brak infrastruktury do obsługi tego typu pojazdów). 
Ponadto zwracano uwagę na potencjalne zagrożenia da 
środowiska wynikające z produkcji i utylizacji baterii 
elektrycznych.  

Powszechna dostępność transportu 
publicznego 

Idea już realizowana w wielu miastach oraz postrzegana 
jako utopijna na terenach wiejskich (rozproszona 
zabudowa). Problem ten jest szczególnie podkreślany przez 
osoby niepełnosprawne i ich opiekunów traktujące 
samochodów jako niezbędne narzędzie dla 
zagwarantowania jakości życia.   

Car sharing Idea znana wszystkim respondent natomiast traktują ją 
z dużą rezerwą (przywiązanie do indywidulanych środków 
transportu). 
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Dofinansowywane podróże pociągiem Pomysł traktowany jako atrakcyjny pod warunkiem 
gruntownej modernizacji infrastruktury kolejowej 
i zapewnienia wysokiego komfortu podróży. Nie jest jednak 
w stanie stać się dominującym modelem podróżowania. 

Wyeliminowanie samochodów z silnikiem 
spalinowym z miast 

Idea niemożliwa do realizacji w tak krótkiej perspektywie 
czasowej ze względu na duże przywiązanie do samochodów 
spalinowych, szczególnie wśród osób młodych oraz 
generalnie mężczyzn. 

20-minutowe przedmieście W mniejszych miastach model już istniejący. Oceniany jako 
atrakcyjny. Na obrzeżach dużych miast trudny do 
wprowadzenia ze względu na brak planowania 
urbanistycznego i chaotyczną zabudowę.  

Potrzeby 
Zdaniem uczestników członkowie grup znajdujących się w trudnej sytuacji społeczno-
ekonomicznej oraz zagrożonych wykluczeniem nie powinni ponosić kosztów ekonomicznych 
transformacji energetycznej. Odpowiedzialność finansowa za zmiany spoczywać powinna na 
instytucjach państwowych oraz Unii Europejskiej. W sytuacji, gdy Unia Europejska narzuca szeroki 
zakres i szybkie tempo modernizacji sektora energetycznego, jest ona zobowiązana do partycypacji, 
a wręcz całościowego pokrycia kosztów transformacji w państwach członkowskich, które nie mają 
szans na samodzielne zmierzenie się z tym wyzwaniem. Forsowanie kosztownych rozwiązań przez 
państwa znacznie bogatsze od Polski, bez uwzględnienia ekonomicznych możliwości polskiego 
społeczeństwa, jest postrzegane jako niesprawiedliwe i potencjalnie prowadzące do zwiększenia 
różnic w zakresie jakości życia pomiędzy mieszkańcami Polski i innych krajów unijnych.    

Wprowadzanie kolejnych podatków jako sposób na finansowanie transformacji energetycznej 
spotkało się z oporem uczestników badania. Rozwiązanie to postrzegane jest jako niesprawiedliwe 
w stosunku do krajów takich jak Polska, których system energetyczny bazuje na paliwach kopalnych, 
więc ich mieszkańcy w praktyce nie mają możliwości rezygnacji z produktów wytwarzanych 
w oparciu o brudne paliwa i w większej części będą zmuszeni do ponoszenia kosztów transformacji.   

Przychody z ewentualnych podatków pobieranych od producentów korzystających z brudnej 
energii powinny być przeznaczone na modernizację sektora energetyki oraz finansowanie 
innowacji w tym obszarze. Z uwagi na powszechny brak zaufania do instytucji państwowych 
pojawiają się jednak obawy co do możliwości uczciwego i zgodnego z założonymi celami 
wydatkowania zgromadzonych funduszy. Z drugiej strony model redystrybucji zebranych środków 
wśród ogółu obywateli jest powszechnie krytykowany jako mało efektywny i niemotywujący do 
zmiany trybu życia.  


