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Cel badania
Instytut Badawczy ARC Rynek i Opinia w styczniu 2019 roku
na zlecenie Urzędu Miasta Lublin zrealizował badanie,
którego celem było wsparcie w przygotowaniu działań
edukacyjnych
w
zakresie
zużywania
energii
realizowanych przez Urząd Miasta Lublin.

Badanie obejmowało takie cele jak:


Poznanie zwyczajów korzystania z ogrzewania i prądu
w mieszkaniach oraz planowania zużycia energii
mieszkańców dzielnicy Wieniawa w Lublinie.



Sprawdzenie, jaki jest obecny stan wiedzy mieszkańców
na tematy oszczędności energii, jakie sposoby
oszczędzania energii znają i z jakich korzystają.



Poznanie opinii mieszkańców na temat funkcjonowania
wspólnot/spółdzielni w zakresie energii.
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Metodologia i termin
badania
Badanie
ilościowe
wykonane
metodą
CAPI
przeprowadzone zostało przy pomocy wywiadów w domach
użytkowników z osobami, które wyraziły na to zgodę.

Próba: przeprowadzona na
Wieniawa w Lublinie, N= 410.

mieszkańcach

dzielnicy

Dobór próby: kwotowy; badaniem objęto osoby, które
spełniały 3 warunki: zamieszkują wskazany obszar
i kwalifikują się do badania zgodnie z kwotami; mieszkają
lub wynajmują dany lokal (cały lub pokój); nikt inny w danym
lokalu nie odpowiadał na to badanie.
Badanie przeprowadzono w styczniu 2019 roku.
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PROFIL RESPONDENTÓW
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Demografia
N=410

Płeć
44%

Wiek

56%

18 - 29

30 - 44

45 - 59

60 - 74

75+

14%

27%

23%

19%

17%

Gospodarstwo domowe
1 osoba

13%

Sytuacja mieszkaniowa

2 osoby

36%

3 osoby

24%

4 osoby

23%

Jestem właścicielem/
współwłaścicielem
Jestem najemcą

Inne

5 osób
powyżej 5 osób

3%
1%

75%

22%

3%

Wykształcenie
Podstawowe
i zasadnicze
zawodowe

średnie

wyższe

23%

50%

27%
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Demografia
N=410

Klasyfikacja budynku
Budynki o trzech
i więcej mieszkaniach

Budynki mieszkalne
jednorodzinne

92%

7%

Dochód netto
1000 – 1 999 zł

mam stałą pracę (umowa o pracę, własna działalność
lub dłuższy czas pracy u jednego pracodawcy)

10%

4 000 – 4 999 zł

jest emerytem/ką /rencistą/ką

32%

11%

5 000 – 5 999 zł

13%

6 000 – 6 999 zł

uczę się/studiuję

7%

6%

7 000 – 7 999 zł

1%

8 000 zł +

0%

odmowa odpowiedzi

59%

8%

3 000 – 3 999 zł

nie wiem/ trudno powiedzieć

1%

Sytuacja zawodowa

5%

2 000 – 2 999 zł

Budynki mieszkalne
o dwóch mieszkaniach

pracuję dorywczo

4%

nie pracuję/zajmuję się domem

7%

1%
38%
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ZWYCZA JE ZWIĄZANE Z OGRZEWANIEM MIESZKAŃ
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Wnioski i rekomendacje
OCIEPLANIE BUDYNKÓW


Niemal wszyscy respondenci (90%) potwierdzają, że mieszkają
w ocieplonym budynku.



Mieszkanie w ocieplonym budynku sygnalizuje więcej
właścicieli mieszkań (94%) niż najemców (78%). Prawie
dwudziestoprocentowa różnica prawdopodobnie wynika
z tego, że właściciele bardziej dbają o swój komfort – jest to
inwestycja na wiele lat, nie tylko dla nich, ale także dla ich
rodzin – kupując mieszkanie na dłuższy okres wybierają te już
ocieplone lub nalegają na ocieplenie. Najemcy, nie mający
stabilności lokum, wybierając mieszkanie nie przywiązują do
ocieplenia budynku aż tak dużej wagi, ponieważ
prawdopodobnie za jakiś czas mogą zmienić miejsce
zamieszkania. Dlatego też mniejsza część z nich sygnalizuje
mieszkanie w ocieplonym budynku. Dla części z nich obecne
mieszkanie jest przejściowe/chwilowe (umowy najmu
najczęściej są podpisywane na okres 1 roku) – nie chcą więc
inwestować „w cudze”.

TEMPERATURA


Temperaturą najczęściej utrzymywaną w mieszkaniach
respondentów w sezonie grzewczym są 22 stopnie Celsjusza
(32%). Osoby, w mieszkaniach których temperatura powietrza
jest niższa niż 22 stopnie i wyższa niż 22 stopnie, stanowią
odpowiednio po 27% odpowiedzi. Osoby, które nie potrafią
odpowiedzieć na pytanie, jaka temperatura panuje w ich
mieszkaniu, stanowią wysoki odsetek odpowiedzi (14%).
Jedną czwartą z nich stanowią osoby młode (18 – 29 lat).
Przyczyną tego może być brak termometru lub innego
urządzenia do pomiaru temperatury, ale prawdopodobnie także
zbyt szybki tryb życia i najzwyczajniej niezwracanie uwagi na
temperaturę w pomieszczeniach.
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Wnioski i rekomendacje
TERMOSTATY PRZY KALORYFERACH

METODY GRZEWCZE



9/10 respondentów posiada zawory termostatyczne w swoich
mieszkaniach, lecz posiada i aktywnie z nich korzysta
w sezonie grzewczym jedynie połowa pytanych.



Najpopularniejszą
i
najczęściej
wymienianą
metodą
ogrzewania mieszkań jest zdecydowanie ciepło systemowe
płynące z miejskiej sieci ciepłowniczej (90%).



Zauważyć można zależność – im mniejsze dochody
gospodarstwa domowego respondenta, tym mniejszy odsetek
osób posiadających grzejniki z termostatami. Względy
finansowe w tym przypadku odgrywają kluczową rolę –
oszczędzanie energii na grzejnikach bez regulacji ciepła jest
dużo
bardziej
utrudnione.
Pomoc
miasta
poprzez
dofinansowanie/dotacje na wymianę grzejników jest sposobem
na tworzenie wspólnej polityki oszczędzania energii, która nie
wyklucza ludzi z niższymi zarobkami.



Posiadaczami indywidualnych pieców węglowych są osoby
starsze (75+) – 3/10 z nich uznaje taki sposób ogrzewania
mieszkania za główny. Wynikać to może z wieloletniej tradycji
palenia w piecu węglem, przyzwyczajeniem i nawykami.
Często takie osoby mieszkają w domach jednorodzinnych bez
nowoczesnych
instalacji
grzewczych.
Edukacja
i uświadamianie osób starszych o korzyściach płynących
z posiadania nowoczesnych instalacji grzewczych (korzyściach
nie tylko dla środowiska, ale i finansowych) w tym aspekcie
mogłyby zmienić punkt widzenia tych osób. Także i w tym
przypadku dofinansowania do wymiany instalacji ciepłowniczej
na nowoczesną zachęciłyby starsze osoby do podjęcia kroku
wymiany pieca.
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Wnioski i rekomendacje
WIETRZENIE POMIESZCZEŃ

OKNA Z IZOLACJĄ TERMICZNĄ





Trzy czwarte badanych wietrzy mieszkanie kilka razy
w tygodniu albo częściej. Młode osoby (18 – 29 lat)
charakteryzują się bagatelizowaniem oszczędzania energii
w codziennym życiu, np. rzadziej zakręcają grzejniki w czasie
wietrzenia mieszkania (61% osób z tej grupy wiekowej nie ma
tego w zwyczaju). Wynika to prawdopodobnie z szybkiego,
nowoczesnego trybu życia i złych nawyków. Osoby młode
stanowią także największy odsetek osób wynajmujących
mieszkania – aż 66%. Zapewne istotną część stanowią
studenci rozpoczynający naukę w obcym mieście, którzy przy
szukaniu mieszkania na okres studiów kierują się przede
wszystkim ceną, a nie standardami grzewczymi lokum –
wybierają tańsze mieszkania w starych kamienicach, bez
nowoczesnej instalacji grzewczej i nowoczesnych okien
z termoizolacją. Dlatego ich brak zainteresowania aspektami
energetycznymi wynika nie tylko z lekceważącego podejścia,
ale także braku realnych możliwości lokalowych.

Niemal wszyscy (94%) mieszkańcy dzielnicy Wieniawa
w Lublinie posiadają nowoczesne okna z izolacją termiczną.
Procent posiadaczy w większym stopniu stanowią właściciele
mieszkań (96%) niż najemcy (88%). Wśród osób
nieposiadających okien z izolacją termiczną prawie 80%
w najbliższym czasie nie planuje wymiany okien. Podobnie jak
w przypadku kaloryferów z termostatem – im mniejsze dochody
gospodarstwa domowego respondenta, tym mniejszy odsetek
posiadania okien z izolacją termiczną. W tym przypadku
odnieść się można także do wykształcenia – 11%
mieszkańców z wykształceniem podstawowym/zawodowym,
zapytanych o posiadanie okien z izolacją termiczną
odpowiedziało przecząco, zaś osób które tak odpowiedziały
z wyższym wykształceniem - nie było. Pomoc finansowa ze
strony miasta tak nielicznej grupie osób przy wymianie okien
przyczyniłaby się nie tylko do poprawienia ich jakości życia ale
także do poprawy wizerunku miasta wśród jego mieszańców.
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Ogrzewanie
Prawie wszyscy respondenci (90%) potwierdzają, że budynek w którym mieszkają jest ocieplony.
Częściej od najemców potwierdzają to osoby będące właścicielami mieszkań. Osoby z wyższym
wykształceniem statystycznie częściej mieszkają w mieszkaniach w ocieplonych budynkach (95%), niż ci
z niższym lub zawodowym wykształceniem (84%).

90%

Czy budynek w którym Pan/i mieszka
jest ocieplony?

94%
78%

Tak

4%

6%

Nie

Nie wiem/
trudno
powiedzieć

Jestem
właścicielem/współwłaścicielem

Jestem najemcą

A1. Czy budynek w którym Pan/i mieszka jest ocieplony? Po termomodernizacji np. ocieplenie ścian zewnętrznych budynku
styropianem lub wełną mineralną.
N=410
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Temperatura
Temperaturą powietrza, którą respondenci najczęściej utrzymują w mieszkaniach jest około 22 stopni
Celsjusza. 27% badanych utrzymuje temperaturę niższą – taki sam procent osób w swoich mieszkaniach
utrzymuje powyżej 22 stopni. Duży odsetek odpowiedzi stanowią osoby, które nie potrafią określić
temperatury w ich mieszkaniu. Jedną czwartą z nich stanowią osoby młode (18 – 29 lat).

Jaka średnia temperatura
panuje w Pana/Pani
mieszkaniu w sezonie
grzewczym?

32%

17%
8%
0%
< 18 °C

1%

20%
14%
5%

2%

Około 19 °C Około 20 °C Około 21 °C Około 22 °C Około 23 °C Około 24 °C Powyżej 24
°C
A2. Jaka średnia temperatura panuje w Pana/Pani mieszkaniu w sezonie grzewczym?
N=410

Nie wiem/
trudno
powiedzieć
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Korzystanie z zaworów termostatycznych
Zawory termostatyczne posiada 91% badanych, a posiada i aktywnie korzysta z nich prawie połowa.
Istnieje zależność między posiadaniem termostatów przy grzejnikach a zamożnością: im mniejszy dochód
gospodarstwa domowego tym większy odsetek osób nieposiadających kaloryferów z termostatami.

Czy Pan/i posiada i korzysta z
zaworów termostatycznych przy
grzejnikach
w swoim mieszkaniu?

Posiadam,
ale nie
korzystam
9%

23%

Nie posiadam
zaworów
termostatycznych

Nie
posiadam
8%

11%
Posiadam
i korzystam
aktywnie
47%

Posiadam
i czasem
korzystam
36%

3%
0%
do 1 999 zł

2 000 - 3 999 zł

4 000 - 5 999 zł

6 000 i więcej

A2a. Czy Pan/i posiada i korzysta z zaworów termostatycznych przy grzejnikach w swoim mieszkaniu? N=410
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Metody grzewcze
Najpopularniejszą metodą ogrzewania mieszkań jest zdecydowanie ciepło systemowe płynące
z miejskiej sieci ciepłowniczej. Połowa badanych osób za główny sposób ogrzewania mieszkań uznałaby
ciepło płynące z miejskich sieci ciepłowniczych, a jedna czwarta - indywidualne piece węglowe*.

Ciepło systemowe
z miejskiej sieci
ciepłowniczej

Indywidualny piec
węglowy

Indywidualny piec
gazowy

Kotłownia gazowa
w budynku

Ogrzewanie
elektryczne

Zwolennikami indywidualnych pieców
węglowych są zdecydowanie osoby
starsze (75+) (33%)
A3. Jak ogrzewane jest Pana/Pani mieszkanie? Proszę zaznaczyć wszystkie stosowane metody N=410.
*A3a. Który sposób ogrzewania mieszkania uznałby/aby Pan/Pani za główny? Uwaga: niska liczebność, dane jedynie poglądowe
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Wietrzenie mieszkań
Prawie 8/10 pytanych osób wietrzy mieszkanie kilka razy w tygodniu lub częściej. Ponad 60% stosuje
metodę uchylania okna, dopiero gdy w pomieszczeniach zrobi się zbyt gorąco – największą grupę wiekową
stanowią najmłodsi (18 – 29 lat) – aż ¾ z nich stosuję tę metodę wietrzenia pomieszczeń.

Jak często wietrzy Pan/Pani
mieszkanie zimą?

7%

3%

29%

Otwieram szeroko okno
na kilka minut

41%
37%

Uchylam okno, gdy tylko
w domu zrobi się za
gorąco
Mam stale rozszczelnione
lub uchylone okna

12%
7%

Inne

2%
Codziennie Kilka razy w Rzadziej niż Nie wietrzę Nie wiem/
tygodniu
raz w
trudno
tygodniu
powiedzieć
A4. Jak często wietrzy Pan/Pani mieszkanie zimą?
A4A. W jaki sposób wietrzy Pan/Pani swoje mieszkanie zimą?
N=410

62%
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Zwyczaje związane z wietrzeniem pomieszczeń
Zwyczaj zakręcania grzejników podczas wietrzenia mieszkania ma niecała ¼ badanych. Młode osoby
(18 – 29 lat) w porównaniu z innymi grupami wiekowymi robią to znacznie rzadziej.

Czy podczas
wietrzenia
mieszkania zakręca
Pan/i grzejnik?

Tak, zawsze to robię
23%

Czasem zakręcam grzejnik

Raczej nie mam tego w zwyczaju/ Nie zakręcam grzejnika

25%

51%

72%

Czy w Pana/i
domu grzejniki
są zasłonięte?

 Osobami wyróżniającymi się
od pozostałych grup
wiekowych są mężczyźni
w wieku

27%

45 – 59 lat
(N=41 – 5%):

1%
Nie, wszystkie
Tak, ale tylko jeden
grzejniki są odsłonięte
lub dwa

Tak, większość

oni najczęściej mają
zasłoniętą większość
grzejników meblami, grubą
zasłoną lub zabudową

A4B. Czy podczas wietrzenia mieszkania zakręca Pan/i grzejnik?
A4C. Czy w Pana/i domu grzejniki są zasłonięte meblami, grubą zasłoną lub zabudową?
N=410
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Okna z izolacją termiczną
Prawie wszyscy badani (94%) posiadają okna z izolacją termiczną. Częściej są to właściciele mieszkań
(96%) niż najemcy (88%). Spośród osób nieposiadających okien z izolacją termiczną prawie 80%
w najbliższym czasie nie planuje wymiany okien.

Czy w Pana/i domu są
nowoczesne okna zapewniające
izolację termiczną?

Tak

Czy w ciągu najbliższych 12
miesięcy w Pana/i gospodarstwie
domowym planowana jest
wymiana okien na nowoczesne,
zapewniające izolację termiczną?
94%
79%

Nie

Nie wiem/ trudno
powiedzieć

4%

2%

 Osoby wynajmujące
mieszkanie (5%) oraz
osoby młode (5%)
częściej nie są
świadomie tego, czy
budynek w którym
mieszkają posiada
okna z izolacją
termiczną.

17%
4%
Tak

Nie

Nie wiem/
trudno
powiedzieć

A5. Czy w Pana/i domu są nowoczesne okna zapewniające izolację termiczną? Chodzi o okna z wstawioną fabrycznie podwójną
szybą, a nie dwa okna, każde z pojedynczą. N=410
A6. Czy w ciągu najbliższych 12 miesięcy w Pana/i gospodarstwie domowym planowana jest wymiana okien na nowoczesne,
zapewniające izolację termiczną? N=24
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OSZCZĘDZANIE ENERGII
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Wnioski i rekomendacje
OSZCZĘDZANIE ENERGII


Mieszkańcy dzielnicy Wieniawa w Lublinie pod pojęciem
oszczędzania
energii
rozumieją
przede
wszystkim
oszczędzanie prądu. 82% osób deklaruje, że oszczędza prąd
oraz stara się obniżyć koszty ogrzewania. Najbardziej
oszczędzającymi osobami są te powyżej 75 roku życia - aż
90% z nich stara się obniżyć koszty ogrzewanie oraz zużycia
prądu. Właściciele mieszkań w większej mierze starają się
oszczędzać energię (86%) (zarówno prąd jak i energię cieplną)
od najemców (71%). Aż 14% deklaruje, że nie oszczędza
energii w swoim mieszkaniu. 1/3 młodych osób w wieku
18 – 29 lat raczej nie lub zdecydowanie nie oszczędza energii
w swoim mieszkaniu.



Co ciekawe, nie ma szczególnej zależności między
oszczędzaniem energii a dochodem respondentów. W trzech
grupach respondentów podzielonych według zarabiających
kolejno: do 2 tys. zł; 2 – 4 tys. zł i 4 - 6 tys. zł średnio 85%
deklaruje, że stara się obniżać koszty energii.



Połowa osób chce mieć większą kontrolę nad ponoszonymi
kosztami, lecz jedynie 30% młodych ludzi (18 do 29 lat)
chciałoby mieć większą kontrolę nad opłatami za energię.
Ciekawym wnioskiem jest, że osobom z najwyższym
dochodem (6 tys. zł i więcej – 61%) bardziej zależy na większej
kontroli kosztów za energię niż tym z mniejszym (do 2 tys. zł –
41%). I w tym przypadku potwierdza się zasada, że dużo
większy odsetek procentowy właścicieli (53%) deklaruje chęć
większej kontroli nad rachunkami od najemców (35%).
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Wnioski i rekomendacje
METODY
OSZCZĘDZANIA
SPONTANICZNE




ENERGII

–

ODPOWIEDZI

W pytaniach otwartych, w których respondenci mogli sami
wpisywać swoje odpowiedzi (odpowiedzi spontaniczne),
badani wskazywali najczęściej na używanie żarówek
energooszczędnych (43%) i gaszenie niepotrzebnego światła
(38%). Ogółem, w spontanicznych odpowiedziach respondenci
jako pierwsze pięć pozycji związanych z oszczędzaniem
energii wskazywali na oszczędzanie prądu. Regulację
temperatury w kaloryferach wskazało jedynie 14% osób - była
to dopiero piąta pozycja. Należałoby się przede wszystkim
skupić na uświadomieniu mieszkańcom, że energia to nie tylko
prąd, ale także energia cieplna (ogrzewanie).
Wiek 60 lat jest to granica używania sprzętów
energooszczędnych - ponad trzy razy więcej osób (42%)
poniżej tego roku życia używa sprzęt energooszczędny
w porównaniu do osób które już skończyły 60 lat. (15%).



Zauważyć można, że im większy dochód respondentów, tym
więcej sprzętów (w tym żarówek) energooszczędnych używają.
Jest to oczywistym wnioskiem, ponieważ nowoczesne sprzęty
zapewniające większe oszczędzanie energii są dużo droższe
niż te bez funkcji oszczędzania, dlatego osoby zarabiające
więcej mogą sobie na nie pozwolić.



Osoby w starszych grupach wiekowych (60+) stosują
najprostsze, choć równie skuteczne formy oszczędzania,
np. 63% z nich zwraca uwagę na gaszenie niepotrzebnego
światła, gdy tylko 35% osób w wieku 18 – 59 lat stosuję tę
metodę oszczędzania.



Respondenci nie wskazują w spontanicznych odpowiedziach
na najprostsze czynności domowe takie jaki picie ciepłych
napojów, okrywanie się kocem czy cieplejsze ubieranie się.
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Wnioski i rekomendacje
METODY OSZCZĘDZANIA CIEPŁA


Najpopularniejsza wśród odpowiedzi spontanicznych metoda
oszczędzania
ciepła
poprzez
zakręcanie
zaworów
w
kaloryferach,
w
porównaniu
z
odpowiedziami
wspomaganymi (pytania z listą sugerowanych odpowiedzi) nie
plasuje się już tak wysoko. Odsłanianie grzejników
i korzystanie z energii słonecznej dopiero przy odpowiedziach
wspomaganych są metodami najbardziej stosowanymi wśród
mieszkańców Wieniawy, podobnie korzystanie z energii
słonecznej – odsłanianie okien, przez które wpada słońce
(82% i 81%).



Wykorzystywanie aplikacji w telefonie do sterowania pracą
kaloryferów lub dodatkowych grzejników (5%), usuwanie
śniegu z dachu (10%) oraz zainstalowanie maty odbijającej
ciepło
za
kaloryferem
(ekran
izolacyjny)
(13%)
i w odpowiedziach wspomaganych lokują się na ostatnich
pozycjach stosowania przez respondentów.

ZNAJOMOŚĆ I STOSOWANIE METOD OSZCZĘDZANIA CIEPŁA


Metody oszczędzania ciepła są w większości przypadków
znane badanym osobom, ale duży procent respondentów,
mimo ich znajomości, nie stosuje ich w codziennym życiu.
Najlepszym tego przykładem jest najprostsza metoda
zatrzymywania ciepła – okrywanie się kocem. Mimo iż 93%
osób zna ten sposób, jedynie 41% osób go stosuje – jest to 52
punktów procentowych różnicy. Tak samo sytuacja wygląda
w przypadku cieplejszego ubierania się – istnieje różnica 51 pp
między znajomością a stosowaniem. Wynikać to może
z pogorszenia komfortu respondentów przy stosowaniu tych
metod. Podobnie jest w przypadku odśnieżania dachu czy
instalacji mat odbijających ciepło grzejnika – kolejno 53 i 43
punkty
procentowe
różnicy
między
znajomością
a stosowaniem. Te czynności wymagające jednorazowej
pracy/inwestycji mogą zniechęcać mieszkańców ze względu na
konieczność włożenia wysiłku w realizację tych metod
oszczędzania ciepła.
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Wnioski i rekomendacje
METODY OSZCZĘDZANIA PRĄDU




Mieszkańcy Wieniawy oszczędzają prąd poprzez ograniczanie
niepotrzebnego otwierania lodówki i zamrażarki (98%),
używanie jak najdłużej światła dziennego (91%), gotowanie pod
przykryciem (90%) i wymianę żarówek na energooszczędne
(90%). Są to metody oszczędzania prądu przez niemal
wszystkich respondentów. Metody mniej oczywiste, takie jak
dbanie o regularne odmrażanie lodówki (78%), pranie przy
pełnej pralce (79%) czy używanie programu ekonomicznego
w zmywarce i/lub pralce (72%) zdecydowanie jest mniej znane
przez osoby najmłodsze (18 – 29 lat). Edukacja w zakresie
oszczędzania prądu skierowana do tej grupy wiekowej mogłaby
się opierać na uświadamianiu jej nowych opcji oszczędzania
energii, o których po prostu nigdy nie słyszała.
Metody oszczędzania prądu ściśle związane z czynnościami
domowymi takimi jak pranie czy gotowanie znane są
w większej mierze kobietom niż mężczyznom.

ZNAJOMOŚĆ I STOSOWANIE METOD OSZCZĘDZANIA PRĄDU


Stosowanie czajnika tradycyjnego jako sposób na
oszczędzanie jest znane wszystkim respondentom, mimo to
niecałe ¾ osób deklaruje jego używanie. Za metodę obniżenia
kosztów zużycia prądu 90% osób uważa także zmianę
dostawcy energii na tańszego / negocjowanie umowy, ale tylko
niecałe 15% deklaruje stosowanie tej metody (70 pp różnicy).
Tak duże różnice pomiędzy znajomością a stosowaniem metod
oszczędzania prądu wynikają z wygody życia mieszkańców
oraz prawdopodobnie z szybkiego trybu życia – woda w
czajniku tradycyjnym będzie się gotować dłużej niż w
elektrycznym.



Badani w większości przypadków są świadomi metod
oszczędzania energii. Przyznają jednak, że nie wszystkie
stosują. Zachęcenie mieszkańców poprzez konkretne
przykłady skutków oszczędzania energii w codziennym życiu
mogłoby w dużym stopniu zmotywować ich do stosowania
łatwych sposobów na oszczędzanie w codziennych nawykach.
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Oszczędzanie energii
82% osób deklaruje, że oszczędza prąd oraz stara się obniżyć koszty ogrzewania. Zauważalna jest
zależność: im mniejszy dochód gospodarstwa domowego, tym większy procent osób które oszczędzają
energię. Połowa osób chce mieć większą kontrolę nad ponoszonymi kosztami*.

Czy oszczędza Pan/Pani energię swoim mieszkaniu?
Zdecydowanie nie

Raczej nie

Najemcy mieszkań
przykładają dużo
mniejszą wagę do
oszczędzania energii
niż właściciele

1%

13%

Raczej tak

Czy chciałby/aby Pan/i mieć większą kontrolę nad kosztami ponoszonymi za
energię?

59%

39%
Zdecydowanie tak

20%

23%

17%

2%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

4%

Zdecydowanie
nie

Raczej nie

Ani nie, ani tak

Raczej tak

10%

12%

Zdecydowanie
tak

Nie wiem/
trudno
powiedzieć

A7. Czy oszczędza Pan/Pani energię swoim mieszkaniu? Oszczędza energię, czyli zarówno prąd jak i stara się obniżyć koszty ogrzewania.
B1. Czy chciałby/aby Pan/i mieć większą kontrolę nad kosztami ponoszonymi za energię? Czyli za prąd i ogrzewanie.
*Top2box
N=410
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Metody oszczędzania energii
Odpowiedzi spontaniczne

Używam żarówek energooszczędnych

43%

Gaszenie niepotrzebnego oświetlenia

38%

Używam energooszczędnego sprzętu

29%

Wyłączanie sprzętów z gniazdka, gdy nie są używane

18%

Używanie zaworów w kaloryferach/grzejnikach umożliwiających zakręcenie bądź odkręcenie
dopływu ciepłej wody
Wymiana okien/drzwi na szczelne/nowoczesne

14%
10%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) całego mieszkania podczas
nieobecności
Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) w mieszkaniu np. o 1-2 stopnie

5%

Dbanie, by okna i drzwi zewnętrzne, na klatkę były szczelnie zamknięte, kiedy nie wietrzę

4%

6%

Dbanie, by grzejniki nie były zasłonięte, czy zastawione

3%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) sypialni w nocy

2%

Korzystanie z energii słonecznej – odsłanianie okien, przez które wpada słońce

2%

Zakręcanie kaloryferów podczas wietrzenia mieszkania

2%

Używanie zaworów/termostatów służących do sterowania pracą kaloryferów lub dodatkowych
grzejników
Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) pokojów, z których nie korzystam

2%
1%

Efektywne wietrzenie, czyli krótkotrwale, ale intensywnie - przez otwarcie okna na oścież, a
nawet zrobienie przeciągu, przy zakręconych zaworach termostatycznych
Regulowanie i doszczelnienie okien

1%

Dodatkowa izolacja poprzez zasłanianie okien zasłonami, roletami, żaluzjami itp.

1%

1%

Usuwanie śniegu z dachu

0,3%

Cieplejsze ubieranie się w mieszkaniu

0,3%

Picie więcej ciepłych płynów

0,3%

Okrywanie się kocem

0,3%

Inne
Nie wiem/trudno powiedzieć

9%
1%

 60 lat
- jest to granica używania
sprzętów energooszczędnych
- ponad trzy razy więcej osób
(42%) poniżej tego wieku
używa sprzętu
energooszczędnego
w porównaniu do osób które
już skończyły 60 lat (15%).
 Istnieje także tendencja
wzrostowa między
dochodem a używaniem
sprzętów
energooszczędnych
 Osoby starsze dużo
częściej zwracają uwagę
na gaszenie
niepotrzebnego światła niż
osoby w wieku
18 – 25 lat.

Oszczędzanie
energii
badani
rozumieją przede wszystkim jako
oszczędzanie prądu – najczęściej
wymienianymi sposobami są te
związane właśnie z oszczędzaniem
prądu. Oszczędzanie energii cieplnej
– poprzez używanie zaworów
w
kaloryferach
umożliwiających
zakręcanie bądź odkręcanie dopływu
ciepłej wody – jest dopiero na piątej
pozycji (14%).

A7A. Proszę wymienić kilka Pana/i sposobów na oszczędzanie energii? Zarówno prądu jak i ciepła.
N= 410
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Znajomość i stosowanie metod oszczędzania ciepła
1/3
Dbanie, by grzejniki nie były zasłonięte, czy zastawione

82%

Korzystanie z energii słonecznej – odsłanianie okien, przez które wpada słońce

81%

Dbanie, by okna i drzwi zewnętrzne, na klatkę były szczelnie zamknięte, kiedy nie wietrzę

78%

Odpowietrzanie grzejników/kaloryferów, by efektywnie grzały

71%

Regulowanie i doszczelnienie okien

69%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) w mieszkaniu np. o 1-2 stopnie

66%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) całego mieszkania podczas
nieobecności
Picie więcej ciepłych płynów

66%
65%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) pokojów, z których nie korzystam

62%

Używanie zaworów/termostatów służących do sterowania pracą kaloryferów lub
dodatkowych grzejników
Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) sypialni w nocy

60%
58%

Niesuszenie rzeczy na grzejnikach

55%

Używanie zaworów w kaloryferach/grzejnikach umożliwiających zakręcenie bądź odkręcenie
dopływu ciepłej wody

51%

Dodatkowa izolacja poprzez zasłanianie okien zasłonami, roletami, żaluzjami itp.

51%

Efektywne wietrzenie, czyli krótkotrwale, ale intensywnie - przez otwarcie okna na oścież, a
nawet zrobienie przeciągu, przy zakręconych zaworach termostatycznych
Cieplejsze ubieranie się w mieszkaniu

48%
46%

Zakręcanie kaloryferów podczas wietrzenia mieszkania

43%

Okrywanie się kocem

41%

Zainstalowanie maty odbijającej ciepło za kaloryferem (ekran izolacyjny)

13%

Usuwanie śniegu z dachu
Wykorzystywanie aplikacji w telefonie do sterowania pracą kaloryferów lub dodatkowych
grzejników

10%

Najpopularniejszą metodą oszczędzania
ciepła wśród odpowiedzi wspomaganych
jest dbanie o odsłonięte grzejniki
i korzystanie z energii słonecznej – około
80% badanych deklaruje stosowanie
tych metod. Najmniej popularną opcją
oszczędzania
jest
wykorzystywanie
aplikacji w telefonie do sterowania
grzejnikami – niezależnie od wieku czy
statusu majątkowego .

5%

A8. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie ciepła Pan/Pani zna i stosuje?
N=410
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Znajomość i stosowanie metod oszczędzania ciepła
2/3
Dbanie, by okna i drzwi zewnętrzne, na klatkę były szczelnie zamknięte, kiedy nie wietrzę

78%

Cieplejsze ubieranie się w mieszkaniu

46%

97%

Niesuszenie rzeczy na grzejnikach

55%

96%

Korzystanie z energii słonecznej – odsłanianie okien, przez które wpada słońce

81%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) pokojów, z których nie korzystam

95%
82%

Regulowanie i doszczelnienie okien

93%

66%

93%

Znam

Okrywanie się kocem

41%

93%

Dodatkowa izolacja poprzez zasłanianie okien zasłonami, roletami, żaluzjami itp.

51%
66%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) sypialni w nocy

92%

58%

92%

Odpowietrzanie grzejników/kaloryferów, by efektywnie grzały

71%

Efektywne wietrzenie, czyli krótkotrwale, ale intensywnie przez otwarcie okna, przy zakręconych zaworach

90%

48%

Używanie zaworów/termostatów służących do sterowania pracą kaloryferów lub dodatkowych grzejników

90%
60%

Picie więcej ciepłych płynów

89%

65%

Zakręcanie kaloryferów podczas wietrzenia mieszkania

88%

43%

Używanie zaworów w kaloryferach/grzejnikach umożliwiających zakręcenie/odkręcenie dopływu ciepłej wody

86%
51%

77%

10%

62%

13%
5%

Znam i stosuję

93%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) całego mieszkania podczas nieobecności

Wykorzystywanie aplikacji w telefonie do sterowania pracą kaloryferów lub dodatkowych grzejników

94%

69%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) w mieszkaniu np. o 1-2 stopnie

Zainstalowanie maty odbijającej ciepło za kaloryferem (ekran izolacyjny)

96%

62%

Dbanie, by grzejniki nie były zasłonięte, czy zastawione

Usuwanie śniegu z dachu

98%

56%
30%

A8. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie ciepła Pan/Pani zna i stosuje?
A8. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie ciepła Pan/Pani zna?
N=410

Metody
oszczędzania
ciepła są w większości
znane badanym osobom,
ale
duży
procent
respondentów, mimo ich
znajomości, nie stosuje ich.
Najmniej
znaną
i stosowaną metodą jest
wykorzystywanie aplikacji
do sterowania kaloryferami.
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Znajomość i stosowanie metod oszczędzania ciepła
3/3
O wykorzystywaniu aplikacji do regulacji grzejników nie słyszało 67% respondentów. Także instalacja maty
odbijającej ciepło za kaloryferem nie jest znana prawie połowie osób (44%).
Dbanie, by grzejniki nie były zasłonięte, czy zastawione

82%

12%

3%3%

Korzystanie z energii słonecznej – odsłanianie okien przez które wpada słońce

81%

15%

2% 2%

Dbanie, by okna i drzwi zewnętrzne, na klatkę były szczelnie zamknięte, kiedy nie wietrzę

78%

Odpowietrzanie grzejników/kaloryferów, by efektywnie grzały

71%

Regulowanie i doszczelnienie okien

69%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) w mieszkaniu np. o 1-2 stopnie

66%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) całego mieszkania podczas nieobecności

66%

Picie więcej ciepłych płynów

65%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) pokojów, z których nie korzystam

10%

8%

1% 2%
16%

Nie
słyszałem/am
o tym
Nie wiem/
trudno
powiedzieć

8%

8%

3%
3%

11%

52%

53%

Znam, ale nie
stosuję

5% 2%

43%

43%

3%

8% 1%

51%

41%
13%

6%
2% 2%

42%

43%

Okrywanie się kocem

6%

42%

46%

Zakręcanie kaloryferów podczas wietrzenia mieszkania

Usuwanie śniegu z dachu

25%

Znam i stosuję

6% 2%

42%

48%

Cieplejsze ubieranie się w mieszkaniu

5% 2%

34%

51%

Efektywne wietrzenie - przez otwarcie okna, przy zakręconych zaworach termostatyczny

2% 4%

29%

51%

Dodatkowa izolacja poprzez zasłanianie okien zasłonami, roletami, żaluzjami itp.

24%

33%

55%

Używanie zaworów w kaloryferach/grzejnikach umożliwiających zakręcenie bądź odkręcenie dopływu…

5% 4%

23%

58%

Niesuszenie rzeczy na grzejnikach

19%

26%

60%

Obniżanie temperatury (np. przykręcanie grzejników) sypialni w nocy

1% 1%

27%

62%

Używanie zaworów/termostatów służących do sterowania pracą kaloryferów lub dodatkowych grzejników

Zainstalowanie maty odbijającej ciepło za kaloryferem (ekran izolacyjny)

20%

3%

2% 5%
44%

12%

Wykorzystywanie aplikacji w telefonie do sterowania pracą kaloryferów lub dodatkowych grzejników 5%
25%
67%
A8. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie ciepła Pan/Pani zna, a które zna i stosuje?

26%
3%
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Znajomość i stosowanie metod oszczędzania prądu
1/3
Otwieranie lodówki i zamrażalnika tylko w razie potrzeby

98%

Używanie jak najdłużej światła dziennego

91%

Gotowanie pod przykryciem

90%

Wymiana żarówek na energooszczędne

90%

Pranie przy pełnej pralce

79%

Wyłączanie z kontaktu sprzętów elektronicznych, jeśli się ich nie używa

78%

Dbanie o regularne odmrażanie lodówki

78%

Wymiana sprzętów domowych na energooszczędne

75%

Używanie czajnika tradycyjnego, a nie elektrycznego

72%

Używanie programu ekonomicznego w zmywarce i/lub pralce

72%

Używanie oświetlenia punktowego zamiast sufitowego

69%

Wprowadzanie komputera w stan uśpienia/hibernacji
Zmiana dostawcy energii na tańszego lub negocjowanie umowy
Używanie szybkowaru

Niemal wszyscy badani (98%)
oszczędzają
prąd
poprzez
ograniczanie
niepotrzebnego
otwierania lodówki i zamrażarki.
Używanie szybkowaru i gotowanie
pod przykryciem jako sposoby
na oszczędność energii znane są
w większej mierze kobietom.

55%
24%
14%

A8b. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie prądu Pan/Pani zna i stosuje?
N=410
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Znajomość i stosowanie metod oszczędzania prądu
2/3
Używanie jak najdłużej światła dziennego

91%

Używanie czajnika tradycyjnego, a nie elektrycznego

72%

100%

Otwieranie lodówki i zamrażalnika tylko w razie potrzeby

98%

Wymiana żarówek na energooszczędne

100%

90%

Wyłączanie z kontaktu sprzętów elektronicznych, jeśli się ich nie używa

99%

78%

98%

Gotowanie pod przykryciem

90%

Wymiana sprzętów domowych na energooszczędne

75%

Używanie oświetlenia punktowego zamiast sufitowego

95%

79%

Używanie programu ekonomicznego w zmywarce i/lub pralce

95%

72%

Dbanie o regularne odmrażanie lodówki

92%

78%

Zmiana dostawcy energii na tańszego lub negocjowanie umowy

96%

95%

69%

Pranie przy pełnej pralce

Używanie szybkowaru

100%

92%

24%

90%

14%

81%

Mimo,
iż
używanie
czajnika
tradycyjnego jest znane wszystkim
respondentom jako oszczędność, to
niecałe ¾ osób deklaruje, że stosuje
tę metodę. Za metodę obniżenia
kosztów zużycia prądu 90% osób
uważa także zmianę dostawcy
energii na tańszego / negocjowanie
umowy, ale niecałe 15% deklaruje
stosowanie tej metod.

Znam

Znam i stosuję
Wprowadzanie komputera w stan uśpienia/hibernacji

55%

75%

A8b. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie prądu Pan/Pani zna i stosuje?
A8b. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie prądu Pan/Pani zna?
N=410
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Znajomość i stosowanie metod oszczędzania prądu
3/3
Otwieranie lodówki i zamrażalnika tylko w razie potrzeby

98%

2%

Używanie jak najdłużej światła dziennego

91%

9%

Gotowanie pod przykryciem

90%

5% 1%3%

Wymiana żarówek na energooszczędne

90%

Pranie przy pełnej pralce

79%

Wyłączanie z kontaktu sprzętów elektronicznych, jeśli się ich nie używa

78%

Dbanie o regularne odmrażanie lodówki

78%

Wymiana sprzętów domowych na energooszczędne

72%

Używanie programu ekonomicznego w zmywarce i/lub pralce

72%

Używanie oświetlenia punktowego zamiast sufitowego

Znam, ale nie stosuję

14%

1% 7%

20%

5%

2% 5%

27%

20%

4% 1%

17%

8%

66%

67%

Nie słyszałem o tym

2%

28%

24%

14%

5%

20%

55%

Zmienienie dostawcy energii na tańszego lub negocjowanie umowy

1%

20%

69%

Wprowadzanie komputera w stan uśpienia/hibernacji

Znam i stosuję

16%

75%

Używanie czajnika tradycyjnego, a nie elektrycznego

Używanie szybkowaru

9%

17% pytanych respondentów
nie wiedziało, że sposobem
na oszczędność prądu jest
wprowadzanie
komputera
w stan uśpienia, podobnie
używanie szybkowaru nie jest
popularną
metodą
oszczędnościową.

4% 5%

16%

3%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

A8b. Które z poniższych sposobów na oszczędzanie prądu Pan/Pani zna, a które zna i stosuje?
N=410
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TEMATY DOTYCZĄCE KORZYSTANIA Z ENERGII
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Wnioski i rekomendacje


Potrzebę inwestycji o charakterze ulepszenia systemu
energetycznego
widzi
40%
badanych.
Najmniejsze
zapotrzebowanie na takie inwestycje widzą osoby 75+ (26%).
Jednak według prawie połowy respondentów taka inwestycja nie
jest planowana w najbliższym czasie. Nowe projekty systemów
ciepłowniczych na pewno zachęciłyby mieszkańców do
większego zainteresowania się tematyką oszczędzania energii.



Połowa badanych ma problem z odpowiedzą na pytanie, czy ich
spółdzielnia przeprowadza jakąś inwestycję – należy usprawnić
informowanie o działaniach spółdzielni na polu energetyki.
Zadowoleni z pracy spółdzielni/wspólnoty są bardziej właściciele
mieszkań – może być to skutkiem tego, że częściej
współpracują/kontaktują się ze spółdzielnią niż osoby
wynajmujące. Najczęściej wymienianym przez respondentów
aspektem do poprawy jest regulacja ogrzewania na klatkach
schodowych (13%). Osoby z najstarszej grupy wiekowej
wskazują ten problem trzykrotnie częściej niż najmłodsi
respondenci. Podobnie jest z właścicielami mieszkań – zwracają
uwagę na ten aspekt czterokrotnie częściej niż najemcy.

KORZYSTANIE Z ENERGII




¾ respondentów czeka, aż ogrzewanie w ich mieszkaniach
zostanie włączone przez LPEC lub zarządcę. Większość
z badanych nie czuje dyskomfortu i nie kontaktuje się w tej
sprawie z LPEC. 96% nie czuje potrzeby dogrzewania
mieszkania innymi sposobami. Podsumowując, moment
włączania ogrzewania jest satysfakcjonujący dla mieszkańców.
O rozpoczęciu ogrzewania w mieszkaniach najczęściej
decyduje LPEC (36%). Osobami, które nie wiedzą, kto
podejmuje decyzję o włączeniu ogrzewania, są bardzo często
(38%) osoby młode (18 – 29 lat).
Prawie nikt z zapytanych osób nie dogrzewa mieszkania
innymi urządzeniami grzewczymi – wyjątkiem są osoby, które
robią to czasami, w okresach przejściowych – są to w dużej
mierze osoby z niższym wykształceniem (11%).
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Wnioski i rekomendacje
KORZYSTANIE Z ENERGII


Porównywanie swoich faktur z licznikami deklaruje jedynie
23% mieszkańców dzielnicy Wieniawa. Wynikać to może
z braku umiejętności czytania faktur, niezrozumiałego języka.



31% respondentów chciałoby mieć możliwość śledzenia
zużycia ciepła i prądu w Internecie i/lub za pomocą aplikacji.
Najlepiej do tej możliwości odnoszą się osoby z wyższym
wykształceniem (46%) oraz z większymi dochodami (52%) –
powyżej 6 tys. zł.



27% badanych mieszkańców zgodziłoby się na instalację
dodatkowych liczników, by mieć możliwość śledzenia zużycia
ciepła i prądu w Internecie i/lub za pomocą aplikacji. Wśród
nich najmniejszą grupą są osoby w wieku 75+ (4%) – gdzie
wśród osób w wieku 18 – 44 zgodziłoby się ¾ osób.



Fakt, że zmniejszenie energii ma wpływ na zmniejszenie emisji
dwutlenku węgla do atmosfery zna i popiera 75% respondentów.
Im wyższe wykształcenie, tym większy poziom świadomości
zanieczyszczenia atmosfery przez CO2.



Osoby w starszym wieku (75+) w pytaniu związanym
z negatywnym wpływem dwutlenku węgla na środowisko bardzo
często odpowiadały, że nie wiedzą / trudno im powiedzieć.
Edukacja i uświadamianie osób, zarówno młodych jak
i starszych, ma bardzo duże znaczenie dla przyszłości
funkcjonowania polityki ekologicznej w Lublinie.
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Ogrzewanie mieszkań
O rozpoczęciu ogrzewania w mieszkaniach najczęściej decyduje LPEC (36%). Prawie wszyscy badani
czekają, aż ogrzewanie zostanie włączone, nie kontaktując się z Zarządcą/LPEC w celu rozpoczęcia
ogrzewania mieszkania.
Czy kontaktuje się Pan/i z Zarządcą lub
z LPEC w celu rozpoczęcia ogrzewania
w Pana/i mieszkaniu?

Kto decyduje o rozpoczęciu ogrzewania
Pana/Pani mieszkania?
Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki
Cieplnej S.A. (LPEC)

36%

Administrator/Zarządca budynku na
podstawie własnej procedury
Podejmuję samodzielnie decyzję

19%

Tak, proszę o uruchomienie dostawy
ciepła, gdy w domu robi się chłodno

5%

12%
Nie, czekam aż włączą ogrzewanie

Wojewoda Lubelski, gdy temperatura na
zewnątrz utrzymuje się poniżej 12 °C przez
trzy kolejne dni.
Administrator/Zarządca budynku, gdy
temperatura na zewnątrz utrzymuje się
poniżej 12 °C przez trzy kolejne dni
Nie wiem/ trudno powiedzieć

92%

9%

Nie wiem/ trudno powiedzieć

7%

17%

3%

96%
respondentów nie dogrzewa mieszkań
innymi urządzeniami grzewczymi

A9. Kto decyduje o rozpoczęciu ogrzewania Pana/Pani mieszkania? N=410
A10. Czy kontaktuje się Pan/i z Zarządcą lub z LPEC w celu rozpoczęcia ogrzewania w Pana/i mieszkaniu? N= 362
A11. Czy zdarza się Panu/i dogrzewać mieszkanie innymi urządzeniami grzewczymi? N=410
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Modernizacja i inwestycje
Potrzebę inwestycji o charakterze ulepszenia energetycznego widzi 40% badanych.* Jednak według prawie
połowy respondentów taka inwestycja nie jest planowana.

Czy Pan/Pani widzi potrzebę
projektów/inwestycji o charakterze
ulepszenia energetycznego?

Czy planowana jest modernizacja
instalacji grzewczej w Pana/i budynku?

Tak
6%

30%

25%
20%
13%

10%

Nie wiem/
trudno
powiedzieć
49%

Nie
45%

3%
Zdecydowanie
nie

Raczej nie

Ani nie, ani tak

Raczej tak

Zdecydowanie
tak

Nie wiem/
trudno
powiedzieć

B5. Czy Pan/Pani widzi potrzebę projektów/inwestycji o charakterze ulepszenia energetycznego?
B2. Czy planowana jest modernizacja instalacji grzewczej w Pana/i budynku? W przypadku domków jednorodzinnych – czy sami
planują taką modernizację.
*Top2box
N= 410
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Spółdzielnia mieszkaniowa
Dla niemal ¾ badanych mieszkańców dzielnicy Wieniawa spółdzielnia w kwestii energii działa
dobrze.* Szczególnie zadowoleni są właściciele mieszkań – według 80% z nich spółdzielnia działa
wystarczająco dobrze.

Czy Pana/Pani spółdzielnia/wspólnota
działa na polu energii wystarczająco?
Zdecydowanie nie

1%

Raczej nie

3%

Ani nie, ani tak

3%

Raczej tak

60%

Zdecydowanie tak

18%

Nie wiem/ trudno powiedzieć
Nie dotyczy

15%
1%

B6. Czy Pana/Pani spółdzielnia/wspólnota działa na polu energii wystarczająco?
*Top2box
N=410
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Spółdzielnia mieszkaniowa
Najczęściej wymienianym przez respondentów aspektem do poprawy jest regulacja ogrzewania na
klatkach schodowych. Osoby z najstarszej grupy wiekowej wskazują ten problem trzykrotnie częściej niż
najmłodsi respondenci. Podobnie jest z właścicielami mieszkań – zwracają uwagę na ten aspekt czterokrotnie
częściej niż najemcy.
Co Pana/Pani zdaniem spółdzielnia/wspólnota mogłaby robić lepiej na polu energii?*

13%

6%

6%

5%

Regulować ogrzewanie
klatek schodowych
w zależności od
temperatury na zewnątrz

Ocieplić blok/wymienić
instalacje

Zainstalować czujniki
światła na klatkach
schodowych

Wynegocjować
obniżkę cen prądu od
dostawcy

B7. Co Pana/Pani zdaniem spółdzielnia/wspólnota mogłaby robić lepiej na polu energii? N=86
*Osoby, które na pytanie B6:Czy Pana/Pani spółdzielnia/wspólnota działa na polu energii wystarczająco? – odpowiedziały : nie/raczej
nie
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Kontrola zużycia energii 1/3
Jedynie 23% mieszkańców dzielnicy Wieniawa porównuje
swoje faktury z licznikami.

Czy porównuje Pan/Pani
faktury za prąd lub ciepło z
licznikiem?

23%
Tak

77%
Nie

B9. Czy porównuje Pan faktury z
a prąd lub ciepło z licznikiem?
N= 410
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Kontrola zużycia energii 2/3
Najchętniej do możliwości śledzenia zużycia ciepła przez
aplikację/Internet odnoszą się osoby z wyższym
wykształceniem oraz większymi dochodami.

Czy chciałby/aby Pan/Pani mieć możliwość śledzenia
zużycia ciepła i prądu w Internecie i/lub za pomocą
aplikacji?

31%
Tak

69%
Nie
B10. Czy chciałby/aby Pan/Pani mieć
możliwość śledzenia zużycia ciepła
i prądu w Internecie i/lub za pomocą
aplikacji?
N= 410
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Kontrola zużycia energii 3/3
Na instalację dodatkowych liczników nie zgodziłoby się
prawie ¾ badanych. Wśród nich największą grupą są osoby
w wieku 75+.
Czy zgodziłby/aby się Pan/i na instalację dodatkowych
liczników, by mieć możliwość śledzenia zużycia ciepła
i prądu w Internecie i/lub za pomocą aplikacji?

27%
Tak

73%
Nie
B11. Czy zgodziłby/aby się Pan/i na
instalację dodatkowych liczników, by
mieć możliwość śledzenia zużycia
ciepła i prądu w Internecie i/lub za
pomocą aplikacji?
N= 410
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Zanieczyszczenie atmosfery
Zdaniem 75% respondentów zmniejszenie zużycia energii ma wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku
węgla do atmosfery. Im wyższe wykształcenie, tym większy poziom świadomości zanieczyszczenia
atmosfery przez CO2.
Czy Pana/Pani zdaniem zmniejszenie zużycia energii ma wpływ
na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery?

Nie wiem/
trudno
powiedzieć
18%

Ma bardzo
duży wpływ
25%

Ma raczej
mały
wpływ
8%

Ma raczej
duży wpływ;
49%

B8. Czy Pana/Pani zdaniem zmniejszenie zużycia energii ma wpływ na zmniejszenie emisji dwutlenku węgla do atmosfery?
N= 410
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Obraz przykładowego mieszkańca dzielnicy
Wieniawa w Lublinie

Właściciele
Iwona właśnie skończyła 50 lat. Mieszkanie
w dzielnicy Wieniawa kupiła 10 lat temu,
w nowopowstałych blokach. Wraz z mężem
do dziś spłacają kredyt na mieszkanie.
Iwona stara się odłożyć każdą złotówkę,
dlatego mimo iż ma nowe instalacje
ciepłownicze w mieszkaniu, szuka nowych
rozwiązań ograniczenia zużycia energii.
Uczy swoje dzieci dobrych nawyków –
gaszenia światła, wyłączania sprzętów
elektrycznych z kontaktu.

Najemcy
Krystian
ma
22
lata.
Studiuje
na Katolickim Uniwersytecie Lubelskim
i wraz z dwoma kolegami od roku wynajmuje
mieszkanie w kamienicy na Wieniawie. Nie
płaci dużo za czynsz, rachunki dzielone są
na trzy osoby, więc nie odczuwa zbytnio
wzrostu kosztów za energię. Krystian dużo
się uczy, zdarza mu się mieć włączony
komputer przez cały dzień. Ponieważ
mieszka w starym budownictwie, posiada
stare, bardzo mocno grzejące grzejniki. Gdy
w mieszkaniu jest zbyt gorąco, otwiera na
oścież okna.
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Filip Owczarek
tel.: 22 584 85 72
filip.owczarek@arc.com.pl
ARC Rynek i Opinia Sp. z o. o.
ul. Juliusza Słowackiego 12
01-627 Warszawa
tel.: 22 584 85 00
fax.: 22 584 85 01

