
W ramach projektu "Sprawiedliwa transformacja energetyczna
dla wszystkich” (Fair Energy Transition for All) chcemy pomagać
w opracowywaniu polityk, które nie tylko łagodzą poważne skutki
zmian klimatycznych, ale także uwzględniają interesy tych, których
głosy na ogół nie są reprezentowane, ani słyszane. 

Inicjatywy podejmowane na poziomie krajowym i europejskim celem
przeciwdziałania zmianom klimatu będą miały znaczący wpływ na
mieszkalnictwo, energię, transport, produkcję żywności, a tym samym
również na poziom życia obywateli. Niektórzy Europejczycy odczuwają
głębszy i bardziej negatywny wpływ tych zmian niż inni. 

Partnerzy projektu

Spotkania
 interesariuszy i ekspertów 

 z sektora publicznego,
świata biznesu, środowiska

akademickiego oraz
organizacji pozarządowych

w czasie których
opracowane zostaną
zalecenia polityczne

Organizacja grup
fokusowych

dzięki którym zrozumiemy
wyzwania przed którymi

grupy wrażliwe stają w ich
codziennym życiu 
i opracujemy obraz

problemów 
 i możliwych rozwiązań

Przedstawienie
 i rekomendowanie

zaleceń politycznych 
na szczeblu lokalnym 
i krajowym celem ich

wdrożenia w życie

1



„Powinny być w urzędach miast,                           
w gminach takie osoby, które chodzą                    
i udzielają pomocy w załatwieniu
formalności związanych z dopłatami /
dofinansowaniem”

"Jaka jest alternatywa dla
tych aut elektrycznych,
jeśli na przykład dojdzie
do jakiejś poważnej
awarii prądu?”

107 
osób

Grupy biorące udział w spotkaniach:

Osoby mieszkające w mieście

Osoby z terenów wiejskich

Seniorzy

Matki samotnie wychowujące dzieci

Osoby niepełnosprawne

Osoby o niskim dochodzie

Emeryci

Osoby młode do 25 roku życia

Obawy związane z transformacją energetyczną:

„W tej chwili są jakieś
dofinansowania, ale skąd 
ja wezmę wkład własny skoro
nie mam nawet na bieżące
sprawy.”

"Będzie trzeba odejść od węgla, ale
trzeba ludziom dać jakąś
alternatywę. Pomóc w zmianie
zawodu, dać alternatywę pracy,
zaopiekować się.”

„Powinniśmy się już przestawiać na
nowocześniejsze źródła energii. Ale
mnie zastanawia to, skąd weźmiemy
pieniądze na to, aby się przestawić? 

„Rezygnowanie z węgla, poprzez takie
gwałtownie “ciach” nie powinno mieć
miejsca. Tylko niech to będzie realizowane
powoli, stopniowo". 

11 
grup fokusowych

Wieś 
27%      

Wyższe 
27%      

Podstawowe  
18%      

Średnie 55%      

Mężczyźni  
39%      

Kobiety 
61%      

Średni wiek
45,7   

Miasto 
73%      
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Zdecydowana większość uczestników badań
postrzega zmiany klimatu jako jedno 
z kluczowych wyzwań, przed którymi stoi
obecnie świat.

Główne wnioski

W opinii uczestników sprawiedliwa
transformacja powinna uwzględniać
stworzenie instrumentów wsparcia (zarówno
merytorycznego, jak i finansowego) dla osób
żyjących w trudnych warunkach. 

Uczestnicy dostrzegali konieczność
przeprowadzenia transformacji
energetycznej – powszechnie rozumianej jako
konieczność zmiany struktury źródeł wytwarzania
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. 

Transformacja energetyczna - zdaniem
badanych - powinna należeć do obowiązków
państwa. Obrazuje to opinia, że zanim konieczność
zmian dotknie indywidualnych użytkowników
energii, państwo powinno zmodernizować system
energetyczny tak, aby ograniczyć spalanie węgla 
w elektrowniach.      

Zdecydowana większość badanych zdaje sobie
sprawę, że produkcja energii i ciepła w Polsce
bazuje na paliwach stałych.

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.

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.

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.

Według uczestników korzystnym kierunkiem
rozwoju sektora energetycznego dla Polski jest
zwiększanie udziału energetyki opartej na
źródłach odnawialnych.

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.

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. 

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. 

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.  

https://fair-energy-transition.eu/ 

Kontakt: 
Anna Bogusz, Kierownik Projektów
Tel. +48 603 554 814
E-mail: a.bogusz@fewe.pl

Fundacja na rzecz Efektywnego
Wykorzystania Energii
ul. Rymera 3/4
40-048 Katowice
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