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W grudniu 2020 roku przeprowadzono badanie ankietowe, którego celem było zbadanie stanu 

wiedzy na temat efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. Wyniki badania 

miały posłużyć do wypracowania modeli referencyjnych na potrzeby realizacji projektu. 

Badanie ankietowe przeprowadzono w pierwszej połowie grudnia na próbie 28 osób. 

 

Kwestionariusz ankiety składał się z czterech wyodrębnionych części:  

1. Pytań wstępnych (pytania nr 1,2,3) 

2. Pytań dotyczących efektywności energetycznej (pytania nr 4,5,6,7,8) 

3. Pytań dotyczących źródeł OZE (pytania nr 9,10,11,12) 

4. Oraz z podsumowującego pytania nr 13. 

 

Sposób udzielania odpowiedzi na 13 pytań kwestionariusza ankiety był zróżnicowany: 

➢ w 4 pytaniach  poprzez zaznaczenie jednej z możliwych opcji (pytania nr 1,3,4,11),  

➢ w 4 pytaniach odpowiedzi udzielano z wykorzystaniem 7. stopniowej skali Likerta 

(pytania nr 2,6,10,13). 

➢ w 2 pytaniach dodatkowo istniała możliwość wprowadzenia rozszerzonej odpowiedzi 

(pytania nr 1,8), 

➢ w 3 pytaniach należało zaznaczyć tak, nie lub inna (pytania nr 5,7,9), 

➢ w rozbudowanym pytaniu nr 12., dotyczącym źródeł PV, dla 9 wybranych aspektów 

należało zaznaczyć jedną odpowiedź z pięciostopniowej skali od mało istotne do bardzo 

istotne. 

 

 

 

 

 

Analiza wyników badania ankietowego 
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Odpowiedzi na pytania wstępne przedstawiają się następująco: 

Pytanie nr 1:  

Neutralności klimatyczna oraz Europejski Zielony Ład, w tym Agenda NextGenerationEU, 

która oznacza nową strategię „gospodarczo-społeczno-kulturową” UE jest dla transformacji 

energetyki:  

 

Odpowiedzi do wyboru: 

1. stanowi szansę na odejście od dominacji korporacyjnej i stworzenie społeczeństwa 

wolnego i odpowiedzialnego  

2. jest tylko narzędziem do zwiększenia inwestycji  

3. jest mało istotna, liczy się tylko biznes  

4. Inne: wprowadź tekst. 

Spośród 27 odnotowanych odpowiedzi, 17 wskazań dla odpowiedzi nr 1, 10 dla odpowiedzi 

nr 2, nikt nie skorzystał z możliwości udzielenia odpowiedzi rozszerzonej. 

Jeden ankietowany nie udzielił odpowiedzi w ogóle. 

Większość widzi szansę w transformacji, jednak niektórzy uważają, że jest tylko narzędziem 

do zwiększenia inwestycji. Nikt nie uważa, że transformacja nie jest istotna. 
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Pytanie nr 2  

 W skali od 1 (bardzo słaba) do 7 (bardzo dobra) oceń polską politykę energetyczną PEP2040:  

 

 

 

Większość spośród 28 ankietowanych oceniła PEP 2040 jako słabą, 9 wskazań było 

neutralnych, 5 ocen było dobrych, nie odnotowano żadnego wskazania bardzo dobra. 

Pozytywnie należy ocenić sam fakt, że respondenci znają dokument, znają wytyczne 

długofalowej polityki energetycznej. Niestety nie mają o niej dobrej opinii. 

 

Pytanie nr 3 

Roczne zużycie energii elektrycznej dla obiektu (dom, mieszkanie …) wynosi:  
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Dwie osoby nie miały wiedzy na temat rocznego zużycia energii. Aż 23 respondentów wskazało 

przedział do 4 MWh. Większość ankietowanych mieszka w mieszkaniach lub domach o 

stosunkowo małym rocznym zapotrzebowaniu na energię elektryczną. Wskazywany 

najczęściej przedział jest również tym, który występuje w Polsce najczęściej. 

 

Odpowiedzi dotyczące efektywności energetycznej przedstawiają się następująco: 

Pytanie nr 4 

Które z podanych urządzeń będzie przyczyną największych strat energii elektrycznej (energii, 

która nie jest wykorzystywana w procesie związanym z pracą urządzenia):  
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12 osób wskazało telewizor w trybie standby, jako urządzenie generujące najwyższe straty 

energii elektrycznej niewykorzystywanej w trakcie pracy urządzenia. Aż 9 osób wskazało 

czajnik elektryczny. 

Czajnik elektryczny – praktycznie cała energia jest używana na podgrzanie wody dlatego jest 

to błędne wskazanie. 

Router WiFi – energia elektryczna wykorzystywana jest na zapewnienie dostępu do Internetu. 

Można wyłączyć go w okresie nieużywania Internetu – ankietowani poprawnie odpowiedzieli, 

że nie jest to urządzenie w którym energia marnuje się.  

Telewizor w trybie Standby – w tym trybie energia nie jest zużywana na pracę urządzenia. 

Pomimo niskiej wartości, energia jest cały czas pobierana – poprawna odpowiedź. 

Nowoczesna (przekształtnikowa) ładowarka telefonu bez podłączonego urządzenia – energia 

nie jest wykorzystywana, jednak jej wartość jest pomijalnie mała (w przeciwieństwie do 

ładowarek transformatorowych starego typu). 

 

Pytanie nr 5 

Czy wiesz co to są klasy efektywności energetycznej? 

 

 

Pozytywnej odpowiedzi udzieliło 24 ankietowanych. 4 osoby nie dokonały żadnego wskazania. 

  

0

4

8

12

16

20

24

28

Tak Nie

mailto:biuro@klaster3x20.pl
http://www.klaster3x20.pl/


 

STOWARZYSZENIE KLASTER 3x20  

ul. B. Krzywoustego 2/618,   44-100 Gliwice  

e- mail:   biuro@klaster3x20.pl  

www.klaster3x20.pl  
Nr KRS 0000399336 

NIP: 6312641976 REGON: 242757750 

 
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 

lata 2018 – 2030 

 

Pytanie nr 6 

Wybierając urządzenie jak istotna jest dla ciebie jego klasa efektywności:  (1) mało (7) bardzo 

istotna:  

 

 

Aż 22 respondentów wskazało, że podczas wyboru urządzenia jednym z ważnych kryteriów 

jest klasa jego efektywności. Świadczy to o dużej świadomości większości ankietowanych. 

 

 

Pytanie nr 7 

Czy straty energii są związane głównie ze stratami energii elektrycznej.  
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Tylko 13 respondentów dokonało wyboru odpowiedzi twierdzącej. Pozostali, wybierając drugi 

wariant, wskazali na istotne straty energii cieplnej, oświetlenia, mechanicznej, chemicznej, 

przesyłowe oraz nieprecyzyjne pomiary i prognozy zużycia prądu. Energia elektryczna jest 

energią o dużej użyteczności, przez co charakteryzuje się wysoką sprawnością wykorzystania. 

Stąd odpowiedź twierdząca jest błędna. Największe straty w gospodarstwie domowym 

związane są ze stratami ciepła.  

 

Pytanie nr 8 

 

Jaki odbiornik (z dostępnych w obiekcie) jest przyczyną największych strat energii i dlaczego? 

To pytanie miało charakter otwarty i pojawiły się różnorodne odpowiedzi, m.in.: oświetlenie 

tradycyjnymi żarówkami, urządzenie w trybie czuwania, czajnik, elektryczny podgrzewacz 

wody, kaloryfer, telewizor, komputer, stary sprzęt AGD (lodówka, zamrażarka), ładowarka bez 

podłączonego urządzenia, stara spawarka. Udzielone odpowiedzi wskazują, że respondenci 

zwracają uwagę na efektywność energetyczną odbiorników energii elektrycznej, ponieważ 

wskazywali najprawdopodobniej urządzeni, którymi dysponują i których używanie wiąże się z 

ponoszonymi kosztami. 

 

Odpowiedzi dotyczące źródeł OZE przedstawiają się następująco: 

Pytanie nr 9  

Czy obiekt ma źródła PV  
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Tylko jeden respondent potwierdził zainstalowanie PV, plany związane z instalacją wskazało 

9 osób. Niestety ponad połowa – 15 osób – udzieliło odpowiedzi NIE. Niekoniecznie jest to 

negatywny obraz sytuacji. Najprawdopodobniej jest to efekt mieszkania w budynku 

wielomieszkaniowym (bloku, kamienicy), gdzie nadal bardzo trudno jest spełnić wymagania 

stawiane przez administrację.  

 

Pytanie nr 10 

Wybierając urządzenie jak istotna jest dla ciebie jego klasa efektywności (1) mało (7) bardzo 

istotna:  

 

 

17 osób potwierdziło, że wybór urządzenia w aspekcie jego efektywności ma znaczenie. Było 

to pytanie kontrolne, wskazujące na zaangażowanie respondenta. 

 

Pytanie nr 11 

Czy dofinansowanie źródeł OZE jest:  

1. bezwzględnie potrzebne, inaczej inwestycja jest za droga i nigdy się nie zwróci  

2. potrzebne, ponieważ ułatwia podjęcie decyzji o inwestycji i skraca czas zawrotu  

3. nie jest potrzebne, ale stanowi dodatkową zachętę do inwestycji  

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Nie wiem 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7.

mailto:biuro@klaster3x20.pl
http://www.klaster3x20.pl/


 

STOWARZYSZENIE KLASTER 3x20  

ul. B. Krzywoustego 2/618,   44-100 Gliwice  

e- mail:   biuro@klaster3x20.pl  

www.klaster3x20.pl  
Nr KRS 0000399336 

NIP: 6312641976 REGON: 242757750 

 
 

Sfinansowano przez Narodowy Instytut Wolności - 

Centrum Rozwoju Społeczeństwa Obywatelskiego ze 

środków Programu Rozwoju Organizacji Obywatelskich na 

lata 2018 – 2030 

4. nie jest potrzebne, i nie skorzystałbym z niego w przypadku inwestycji  

5. nie jest potrzebne, wręcz powinno się go zabronić, ponieważ zaburza działanie rynku 

 

 

 

Aż 20 osób wskazało odpowiedź nr 2, co oznacza, że dofinansowanie jest elementem 

ułatwiającym podjęcie decyzji o montażu instalacji, ale nie jest warunkiem koniecznym. 

 

Pytanie nr 12 

W przypadku inwestycji w źródła PV, określ ważność elementów wpływających na wybór 

rozwiązania.  

 

To pytanie składa się z 9 pytań szczegółowych, ułatwiających podjęcie decyzji o montażu  

instalacji i jej charakterystyce. Wybór odpowiedzi ułatwia pięciostopniowa skala od 1- 

nieistotne,  2 - mało istotne, 3- obojętne, 4 – istotne, 5 - bardzo istotne. 
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Pytanie nr 13 - Podsumowanie 

Jaki jest twój poziom wiedzy związanej z efektywnością energetyczną i źródłami OZE. Oceń 

w skali (1) laik (7) ekspert.  
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Wyniki przeprowadzonego badania ankietowego wskazały na konieczność modyfikacji 

niektórych funkcjonalności naszego portalu internetowego. Szczególnie w zakresie tworzenia 

modeli referencyjnych. Przede wszystkim niezbędny okazuje się podział prowadzonych analiz 

modeli referencyjnych ze względu na wiedzę merytoryczną oraz pełnione stanowisko. W 

efekcie analizy modeli referencyjnych podzielono na dwie grupy: inżyniersko-techniczną i 

administracyjno-ekonomiczną. Ma to swoje uzasadnienie dla okresu transformacji energetyki. 

Mianowicie, najczęściej zmiany wprowadzane są w samorządach, gdzie wiedza techniczna jest 

na niższym poziomie, ale ważne są aspekty ekonomiczne. 
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