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Założenia badania 

Głównym celem ogólnopolskiego badania sondażowego było 
sprawdzenie poziomu świadomości społecznej w zakresie 
rozwiązań podnoszących standard energetyczny domu 

i mieszkania. 

Szczegółowe cele dotyczyły:
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Szczegółowe cele dotyczyły:

1. Znajomości nowego programu dopłat do kredytu na budowę 
lub zakup energooszczędnego domu lub mieszkania.

2. Znajomości i zakresu stosowania rozwiązań 
energooszczędnych w domu/mieszkaniu. 

3. Postaw wobec oszczędzania energii w domu.



Metoda: standaryzowany wywiad kwestionariuszowy

Technika: badanie telefoniczne ze wspomaganiem komputerowym typu 
Omnibus – CATIBUS

Wielkość próby: N=1002

Definicja próby: próba ogólnopolska, reprezentatywna osób w wieku 18 lat i 
powyżej. Kryteria doboru uwzględniały płeć (2), wiek (5), wykształcenie (4), 
wielkość miejscowości (9), województwo (16).

Dobór próby: losowy warstwowy

Metodologia badania 

Dobór próby: losowy warstwowy

Długość wywiadu: 10 minut

Termin realizacji: 25-27 stycznia 2013

Kontrola badania: kontrola telefoniczna 5% zrealizowanej próby (kontrola 
pojedynczego przypadku obejmuje przynajmniej 75% całkowitego czasu trwania 
wywiadu.)

Liczba ankieterów: 131

Kwestionariusz wywiadu: 
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Podsumowanie (1/3) 

Oszczędność energii to zagadnienie, które jest coraz bliższe Polakom. Znaczący odsetek naszego 

społeczeństwa jest świadomy co do konieczności i sposobów w jaki można oszczędzać energię. Co 

ważne mamy poczucie, że oszczędzanie energii nie jest tymczasową modą, ale pewnym nieodwracalnym  

trendem wynikając z uwarunkowań ekonomicznych i ekologicznych. 

Pozytywne jest coraz powszechniejsze stosowanie rozwiązań energooszczędnych w domu poczynając 

od najłatwiej dostępnej i wiążącej się z najmniejszymi nakładami – wymiany żarówek na 

energooszczędne, poprzez wymianę stolarki, zakup energooszczędnego sprzętu czy termomodernizację 

budynku. Jednak wymagające większych nakładów, bardziej zaawansowane technologicznie, mniej 
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budynku. Jednak wymagające większych nakładów, bardziej zaawansowane technologicznie, mniej 

znane rozwiązania są rzadziej stosowane (np. energia odnawialna, inteligentna automatyka) – tutaj 

pozostaje szerokie pole związane z edukacją i upowszechnianiem takich rozwiązań (¼ Polaków 

dostrzega korzyści płynące z zastosowania inteligentnych rozwiązań automatyki w domu/mieszkaniu). 

2/3 Polaków deklaruje, że zastosowało (w ostatnich 12 miesiącach lub wcześniej) w swoich

domach/mieszkaniach energooszczędne rozwiązania. Kolejne 22% zamierza takie ulepszenia

wprowadzić, ale większość z nich nie potrafi określić perspektyw czasowej. Tylko 12% zachowuje dystans

wobec podjęcia działań mających na celu poprawę energooszczędności swojego domu/mieszkania, przy

czym głównym hamulcem jest tu brak finansowania.

Ci którzy wprowadzili energooszczędne rozwiązania (66%) przeważnie zauważają efekt w postaci

niższych rachunków za energię (ponad połowa tej grupy).



Podsumowanie (2/3) 

Energooszczędny dom/mieszkanie postrzegany jest głównie przez pryzmat ekonomiczny – oszczędności 

wydatków w domowym budżecie (blisko połowa wskazań). Oznacza to, że aspekt związany z 

oszczędnością pieniędzy jest jednak kluczowym, choć nie wprost eksponowanym, czynnikiem 

skłaniającym nas do oszczędzania energii. 

Polacy mają nadal niską świadomość związaną ze strukturą zużycia energii w gospodarstwie domowym. 

Ponad połowa jest przekonana, że to zasilanie urządzeń elektrycznych jest najbardziej energochłonne. 

Na ogrzewanie, które faktycznie stanowi ponad 65% udziału zużycia energii, wskazał zaledwie co piąty 

badany. 
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badany. 

Subiektywna ocena zużycia energii na ogrzewanie domu/mieszkania – 53% ocenia jako „w normie”, 

ale blisko 30% ocenia jako wysokie, a tylko 15% jako niskie (domy/mieszkania energooszczędne). 

Najważniejszy dla komfortu i zdrowia mieszkańców jest dostęp naturalnego świtała, co nie jest bez 

znaczenia biorąc pod uwagę nasze położenie geograficzne (liczbę i długość dni słonecznych). 

Jednocześnie istnieje powszechne przekonanie (55%), że okna są przede wszystkim źródłem strat ciepła. 

Uzasadnia to wskazania dotyczące głównych powodów, które mogłyby skłonić do wymiany szyb w 

oknach. Główny powód to ograniczenie strat ciepła (51%) i wiążące się z tym ograniczenie wydatków na 

ogrzewanie (42%). Poza czynnikami związanymi z poprawą izolacyjności okien ważnym powodem jest 

również ograniczenie hałasu z zewnątrz (40%). 



Podsumowanie (3/3) 

Blisko 70% Polaków uważa, że koszty termomodernizacji budynku powinny się zwrócić max. w okresie 

15 lat. Jedynie 7% nie widzi uzasadnienia ekonomicznego dla podejmowania kompleksowego ocieplenia 

budynku. 

Najważniejszym czynnikiem decydującym o wyborze oświetlenie do domu/mieszkania (co jest nieco 

zaskakujące) jest jego energooszczędność. Istotna jest również cena i aspekt techniczny związany z 

łatwym dostępem do źródła światła.
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Deklaratywna znajomość programu dopłat do kredytów na budowę energooszczędnego domu albo zakup 

domu lub mieszkania energooszczędnego jest dość wysoka. Ponad połowa respondentów  (54%) 

słyszała o programie, 6% zna szczegółowo jego założenia. Istotnie rzadziej o programie słyszeli 

mieszkańcy terenów wiejskich. 



Postawy wobec Postawy wobec 
oszczędzania energii
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Uproszczona typologia postaw wobec oszczędzania energii

Podstawa: N=1002

22%

12%

Bierny 

Fakty z badania:

� Osoby, które wprowadziły już konkretne rozwiązania 

Świadomy i aktywny 

Fakty z badania:

� Osoby, które nie zamierzają wprowadzać energooszczędnych rozwiązań. 

Głównym powodem nie jest jednak niechęć czy brak świadomości 

związanej z koniecznością oszczędzania, ale czynniki ekonomiczne (brak 

finasowania);

� Oczywiście możliwe jest, że osoby te nie mają wiedzy w jaki sposób 

wprowadzone zmiany mogą się przełożyć na oszczędności zużycia energii 

– czyli np. na fakt, że poniesione nakłady mogłyby się szybko zwrócić.

� Istotnie rzadziej osoby te oceniają zużycie energii na ogrzewanie jako 

„raczej lub bardzo niskie” (6%)

� Istotnie rzadziej osoby te również: stosują energooszczędne żarówki 

(76%) czy podniosły izolacyjność ścian/fundamentów (41%). 

� Bierni w najmniejszym stopniu wiążą mieszkanie w energooszczędnym 

domu/mieszkaniu z poprawą komfortu i jakości życia (8%). 

� Osoby te również istotnie rzadziej niż pozostali zdecydowaliby się na 

wymianę szyb w oknach gdyby to miało zapobiec ubytkom ciepła czy 
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66%
Zorientowany 

� Osoby, które wprowadziły już konkretne rozwiązania 

energooszczędne w swoim domu/mieszkaniu;

� Istotnie większy odsetek Świadomych i Aktywnych 

określa zużycie energii na ogrzewanie jako raczej lub 

bardzo niskie (17%);

� Istotnie częściej osoby, te: stosują energooszczędne 

żarówki (95%),zakupiły energooszczędny sprzęt 

AGD/RTV (78%), podniosły izolacyjność ścian/ 

fundamentów/ dachu (67%), korzystają z inteligentnych 

rozwiązań (15%);

� Częściej niż pozostali zwracają uwagę na poprawę 

komfortu i jakości życie jakie daje mieszkanie w 

energooszczędnym domu/mieszkaniu;

� Częściej słyszeli o programie dopłat do kredytów na 

budowę lub zakup domów lub mieszkań 

energooszczędnych;

Fakty z badania:

� Osoby, które planują wprowadzić konkretne rozwiązania 

energooszczędne w swoim domu/mieszkaniu - niestety w znaczącym 

stopniu działania te są odłożone w czasie (bliżej niezdefiniowana 

przyszłość);

� To osoby, które są świadome rozwiązań energooszczędnych, ale być 

może w tej chwili nie mają wystraczającej motywacji albo możliwości 

technicznych lub finansowych aby takie zmiany wprowadzić; 

� Częściej niż w innych grupach są to mieszkańcy terenów wiejskich; 

wymianę szyb w oknach gdyby to miało zapobiec ubytkom ciepła czy 

oszczędności na rachunkach za ogrzewanie.  

8. Czy w ostatnich 12 miesiącach podjął/podjęła Pan/i działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej lub wody w Pana/Pani mieszkaniu/domu?

9.. A czy zamierza Pan/i wprowadzić takie rozwiązania?

10. Czy wprowadzone zmiany przekładają się na zmniejszenie rachunków za zużycie energii elektrycznej, cieplnej lub wody w Pana/Pani mieszkaniu/domu? 



Wyniki badania - prezentacjaWyniki badania - prezentacja
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Zużycie energii cieplnej – subiektywna ocena
Podstawa: N=1002

4%
4%
11%

53%

20%

9%

Bardzo wysokie (5) 

Raczej wysokie (4) 

W normie (3) 

Raczej niskie (2) 

Bardzo niskie (1) 

Trudno powiedzieć

wysokie 29%

niskie 15%

Ogółem 

w normie 53%

Średnia: 3.2

13 3. Czy Pana/Pani zdaniem zużycie energii na ogrzewanie w domu/mieszkaniu, 

w którym Pan/i mieszka jest….?

7% 3% 4% 2% 3% 5% 11%4%
4% 2% 3% 4% 3%

8% 7% 14%
26%

13% 8% 6%

54%
53%

52%
47%

52% 54% 52%

20% 23%
22% 12% 19% 20% 24%

8% 11% 6% 9% 9% 9% 7%

wieś do 100 tys. 100-499 tys. 500 tys.+ . Kolumna1 Świadomi i aktywni Zorientowani Bierni

Wielkość miejscowości 

3.2 3.3 3.2 3.0 3.2 3.3 3.4

n=378 n=325 n=177 n=121 n=657 n=217 n=127

�� ��

�� ��

Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

�� ���� ��

�� �� �� ��

Średnia: 3.2

Postawa wobec oszczędzania energii



Zużycie energii w domu
Podstawa: N=1002

3%

51%

19%

14%

13%Oświetlenie 

Ogrzewanie wody 

Ogrzewanie \ chłodzenie 
pomieszczeń 

Zasilanie urządzeń elektrycznych 
(sprzęt AGD\RTV, komputerow 

Trudno powiedzieć

Ogółem 

14 4. Co Pana/ Pani zdaniem zużywa najwięcej energii 

w gospodarstwie domowym?

4% 4% 1% 1% 2% 3% 2% 3%
13%

49% 55%
47% 47%

0

54%

76%

40% 47%
65%

29%

19% 17%
20% 26% 16%

15%

23%
21%

12%
47%

12%
15%

17%
15% 13%

2%

28% 15%
14%

4%15% 9% 15% 11% 15%
3% 6% 14% 9% 7%

wieś do 100 tys. 100-499 tys. 500 tys.+ . Kolumna1 Budynek 
wielomieszkaniowy 

sprzed 2000 r. 

Budynek 
wielomieszkaniowy 

po 2000 r. 

Stara kamienica Dom jednorodzinny 
wolnostojący 

Dom typu bliźniak Dom w zabudowie 
szeregowej 

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

Wielkość miejscowości Typ budynku

n=378 n=325 n=177 n=121 n=329 n=49 n=87 n=482 n=30 n=18



Czynniki wpływające na zdrowie mieszkańców
Podstawa: N=1002

Skala 1-5

T2b = raczej duży (4) + bardzo duży (5)

5%

4%

5%

6%

9%

9%

14%

26%

25%

30%

33%

29%

45%

28%

32%

dostęp naturalnego światła

cyrkulacja powietrza

jakość materiałów użytych do budowy i 
wykończenia wnętrza

T2B Średnia

74% 4.0

61% 3.7

60% 3.7

15 4. Jaki wpływ na stan zdrowia mieszkańców mają następujące czynniki? 

Proszę ocenić wpływ każdego czynnika na stan zdrowia używając 5-stopniowej skali

�� ��

�� ��

Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

6%

13%

10%

12%

31%

21%

32%

26%

22%

28%

poziom wilgotności

poziom hałasu

(1) bardzo mały (2) raczej mały (3) ani mały, ani duży (4) raczej duży (5) bardzo duży 

54% 3.6

54% 3.5



Znajomość i stosowanie energooszczędnych 
rozwiązań w domu/mieszkaniu
Podstawa: N=1002

95%

94%

92%

88%

78%

62%

Wymiana żarówek na bardziej energooszczędne 

Wymiana okien i drzwi na bardziej energooszczędne 

Ocieplenie ścian, fundamentów i dachu 

znajomość energooszczędnych rozwiązań stosowanie energooszczędnych rozwiązań

93%

Wskaźnik konwersji*

83%

67%

16
6. Jakie działania może Pan/Pani podjąć, aby ograniczyć zużycie energii w domu/mieszkaniu?

7. Które rozwiązania oszczędzające energię zostały już zastosowane w Pana/Pani mieszkaniu/domu? 

89%

75%

63%

62%

74%

8%

10%

12%

Wymiana sprzętu AGD\RTV, komputerowego na 
energooszczędny 

Wykorzystanie energii odnawialnej (np. panele słoneczne) 

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła 

Zastosowanie systemu automatycznego sterowania 
światłem, ogrzewaniem i urządzeniami domowymi 

pozwalający na lepszą kontrolę zużycia energii 

83%

11%

16%

19%

Wskaźnik konwersji = obrazuje przełożenie wiedzy na działania 



Stosowanie rozwiązań energooszczędnych –
doświadczenia ostatnich 12 msc i plany
Podstawa: N=1002

36%

Zastosowanie rozwiązań 
energooszczędnych 
w ostatnich 12 msc

5% 8% 10% 41% 6% 19% 5% 4%

Już wprowadzono takie rozwiązania wcześniej (niż w ostatnich 12 msc)
Tak, w ciągu najbliższego roku 
Tak, w ciągu najbliższych 3 lat 
Tak, ale nie wiem, kiedy to zrobię 
Nie, oszczędzanie energii, wody nie jest dla mnie ważne 
Nie, nie stać mnie na takie rozwiązania 

Tak 64% Nie 35%

Zamiar wprowadzenia takich rozwiązań 

17
8. Czy w ostatnich 12 miesiącach podjął/podjęła Pan/i działania mające na celu zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, cieplnej lub wody w Pana/Pani mieszkaniu/domu?

9.. A czy zamierza Pan/i wprowadzić takie rozwiązania?

10. Czy wprowadzone zmiany przekładają się na zmniejszenie rachunków za zużycie energii elektrycznej, cieplnej lub wody w Pana/Pani mieszkaniu/domu? 

64%

Tak Nie 

Nie, nie stać mnie na takie rozwiązania 
Nie, mieszkam w wynajmowanym mieszkaniu 
Nie, nie mam takiej potrzeby 

12% 46% 29% 5%2% 6%

Wyraźnie niższe 
Raczej niższe 
Nie zauważył na razie żadnej różnicy w wysokości rachunków 
Raczej wyższe 
Wyraźnie wyższe 
Nie wiem, nie sprawdzał wysokości rachunków 

Wpływ wprowadzonych zmian na wysokość rachunków za energię



Energooszczędny dom/mieszkanie – korzyści dla 
mieszkańców 
Podstawa: N=1002

3%

47%

22%

16%

12%Pozytywny wpływ na zdrowie 
mieszkańców 

Poprawa jakości i komfortu życia 

Ochrona środowiska 
naturalnego 

Oszczędność pieniędzy 

Trudno powiedzieć 

Ogółem 

18 11. Jaka Pana/Pani zdaniem jest największa korzyść z mieszkania w 

energooszczędnym domu/mieszkaniu?

3% 9% 3% 4% 4%

46% 50%
48%

47%
36%

60%
44% 56%

81%

21% 24% 20% 28%
37%

13%

18%
22%

12%
19% 13% 8% 12% 14% 10%

21%
8%

7%11% 13% 16% 10% 13% 14% 13% 15%

Świadomi i aktywni Zorientowni Bierni Kolumna1 Budynek 
wielomieszkaniowy 

sprzed 2000 r. 

Budynek 
wielomieszkaniowy 

po 2000 r. 

Stara kamienica Dom jednorodzinny 
wolnostojący 

Dom typu bliźniak Dom w zabudowie 
szeregowej 

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

Postawa wobec oszczędzania energii Typ budynku

n=657 n=217 n=127 n=329 n=49 n=87 n=482 n=30 n=18

�� ��

�� ��

�� ��



Znajomość programu dopłat do kredytów na budowę     
lub zakup domu lub mieszkania
Podstawa: N=1002

48%

6%
46%

Tak, słyszał, ale nie zna szczegółówNie, nie słyszał o programie dopłat

Wielkość miejscowości 

Ogółem 

Tak, słyszał i wie, jakie są warunki przyznania dopłat 

19 12. Czy uważa Pan/i, że z punktu widzenia energooszczędności domu/mieszkania okna:

50% 44% 43% 40%
57% 49% 50%

7%
4% 8% 7%

6%
7% 5%

43%
52% 49% 54%

37% 45% 45%

Świadomi i aktywni Zorientowani Bierni Kolumna1 wieś do 100 tys. 100-499 tys. 500 tys.+ 

n=657 n=217 n=127 n=378 n=325 n=177 n=121

�� ��

�� ��

Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

Wielkość miejscowości 

�� ���� ��

�� ��

�� ��

Postawa wobec oszczędzania energii



Rola okien w kontekście oszczędzania energii
Podstawa: N=1002

55%

33%

12% Są źródłem start ciepła 

Można przez nie pozyskiwać energię ze słońca 

Są neutralne, nie mają wpływy na 

komfort cieplny domu/mieszkania

Ogółem 

20 13. Czy uważa Pan/i, że z punktu widzenia energooszczędności domu/mieszkania okna:

52% 49%
61%

72%
57%

74%
57% 51%

61%
47%

36% 38%
27%

16%
30%

16%
31% 37%

31%
42%

12% 13% 12% 12% 13% 10% 12% 12% 8% 11%

wieś do 100 tys. 100-499 tys. 500 tys.+ . Kolumna1 Budynek 
wielomieszkaniowy 

sprzed 2000 r. 

Budynek 
wielomieszkaniowy 

po 2000 r. 

Stara kamienica Dom jednorodzinny 
wolnostojący 

Dom typu bliźniak Dom w zabudowie 
szeregowej 

n=378 n=325 n=177 n=121 n=329 n=49 n=87 n=482 n=30 n=18
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Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

Wielkość miejscowości Typ budynku
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Zwrot z inwestycji w termomodernizację budynku
Podstawa: N=1002

14%
7%

36%

33%

9%Powyżej 15 lat 

Około 6-15 lat 

Do około 5 lat 

Nie zwracają się w ogóle 

Trudno powiedzieć 

Ogółem 

21 14. W ciągu jakiego czasu, Pana/Pani zdaniem, dzięki oszczędnościom na 

ogrzewaniu, zwracają się wydatki na kompleksowe ocieplenie budynku?

14% 19%
7% 8%

4%

36% 44%
24%

34% 31%

33%

8% 6%
19%

Świadomi i aktywni Zorientowni Bierni

�� ��

�� ��
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Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

Postawa wobec oszczędzania energii

n=657 n=217 n=127

�� ��



Ocena stosowania energooszczędnych rozwiązań 
Podstawa: N=1002

26%

17%

14%

10%
3%Tymczasowa moda, która przeminie 

Przejaw świadomego stylu życia 

Przejaw nowoczesnego i racjonalnego podejścia 
do budownictwa 
Nowy standard, który wkrótce się upowszechni 

Konieczność podyktowana wysokim cenami 
energii\wody 
Konieczność wynikająca z obecnego stanu 

Ogółem Stosowanie energooszczędnych rozwiązań w naszych mieszkaniach/domach to:

22
15. Czy stosowanie energooszczędnych rozwiązań w naszych mieszkaniach/domach, czyli takich, 

które pozwalają na zmniejszenie zużycia energii elektrycznej, ciepła i wody to?

2%

28%
Konieczność wynikająca z obecnego stanu 
środowiska\zmian klimatu 
Trudno powiedzieć 

4% 2% 2% 1%

24% 32% 34%
20%

33% 25% 22%

16%

16% 17% 14%

24%

9% 13% 19%
23%

12% 11% 5%
11%

3% 1% 3% 5%

wieś do 100 tys. 100-499 tys. 500 tys.+ . 

�� ��
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Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

Wielkość miejscowości

n=378 n=325 n=177 n=121
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Znajomość korzyści płynących ze stosowania 
inteligentnych rozwiązań 
Podstawa: N=1002

24%

46%21%

10%

Daje znaczące oszczędności energii elektrycznej, 

cieplnej w porównaniu do kosztów poniesionych 

na instalację takich rozwiązań 

Nie wiem

Wielkość miejscowości 

Ogółem 

Daje umiarkowane oszczędności energii elektrycznej, 

cieplnej w porównaniu do kosztów poniesionych 

na instalację takich rozwiązań 

Zastosowanie inteligentnych rozwiązań w domu:

Daje niewielką lub żadną oszczędność energii 

elektrycznej, cieplnej w porównaniu do kosztów 
poniesionych na instalację takich rozwiązań  

23 16. Czy uważa Pan/i, że zastosowanie inteligentnych rozwiązań w domu np. automatycznego 

sterowania oświetleniem, ogrzewaniem czy wentylacją/klimatyzacją?

9% 8%
17% 12% 10% 6% 9%

23% 25%
25%

23% 26%
23% 22%

46% 47%
40%

43% 43% 54% 50%

21% 20% 18% 22% 21% 17% 19%

Świadomi i aktywni Zorientowani Bierni Kolumna1 wieś1 do 100 tys. 100-499 tys. 500 tys.+ 

n=657 n=217 n=127 n=378 n=325 n=177 n=121
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Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

Wielkość miejscowości Postawa wobec oszczędzania energii



Czynniki wyboru oświetlenia  
Podstawa: N=1002

Skala 1-5

T2b = raczej duży (4) + bardzo duży (5)

2%

3%

3%

3%

5%

6%

10%

18%

19%

27%

33%

35%

58%

41%

37%

energooszczędność 

cena 

łatwy, szybki dostęp 

T2B Średnia

85% 4.4

73% 4.0

72% 4.0

24 17. Jakie znaczenie w wyborze oświetlenia (lamp) do mieszkania/domu, mają następujące 

czynniki? Proszę ocenić ważność każdego z nich posługując się skalą 5-stopniową

5%

7%

9%

7%

12%

14%

23%

20%

26%

31%

31%

27%

33%

30%

24%

zastosowanie technologii LED-owej 

wygląd (design) 

marka 

zupełnie nieważne (1) raczej nieważne (2) 
ani ważne, ani nieważne (3) raczej ważne (4) 
bardzo ważne (5) 

65% 3.8

61% 3.7

51% 3.4



Skłonność do wymiany szyb w oknach
Podstawa: N=1002

Ogółem 
Powody, które mogłyby skłonić do wymiany szyb w oknach:

51%

42%

40%

31%

Zapewnienie wyższego poziomu izolacyjności cieplnej –
ograniczenie strat ciepła 

Obniżenie rachunków za ogrzewanie 

Zmniejszenie hałasu przedostającego się z zewnątrz 

Zwiększony dostęp światła dziennego do pomieszczeń 

25
18. Co skłoniłoby Pana/Panią do wymiany szyb w oknach w Pana/Pani domu/mieszkaniu? 

Proszę wskazać 3 najważniejsze powody. 

�� ��
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Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami

31%

20%

19%

12%

11%

4%

Ograniczenie konieczności częstego mycia okien (szkło 
samoczyszczące) 

Wzrost poziomu bezpieczeństwa dzięki zastosowaniu 
szkła antywłamaniowego 

Przeszklenia z żaluzjami międzyszybowymi dla wygody 
użytkowania i większej czystości 

Ograniczenie przegrzewania się pomieszczeń (szkło 
przeciwsłoneczne) 

Trudno powiedzieć 



Dane metryczkoweDane metryczkowe
E N E R G O O S Z C Z Ę D N O Ś Ć  W  D O M U / M I E S Z K A N I U

26



Płeć, wiek, wielkość miejscowości

48% 49% 49% 39%

52% 51% 51% 61%

Total ŚWIADOMY I AKTYWNY ZORIENTOWANY  BIERNY 

kobieta

mężczyzna

31%

24% 24% 16% 36%powyżej 60 lat 

�� ��

Płeć

Wiek 

N=1002 n=657 n=127n=217

27

13% 11% 22% 10%
20% 20%

21%
20%

16% 19%
10%

10%

27% 26% 31%
24%

36%

Total ŚWIADOMY I AKTYWNY ZORIENTOWANY  BIERNY 

45 do 59 lat 

35 do 44 lat 

25 do 34 lat 

18 do 24 lat 

�� ��

�� ��

�� ��

N=1002 n=657 n=127n=217

38% 35% 46% 37%

32% 34%
32%

27%

18% 17%
17%

21%

12% 14% 5% 15%

Total ŚWIADOMY I AKTYWNY ZORIENTOWANY  BIERNY 

500 tys.+ . 

100-499 tys. 

do 100 tys. 

wieś 

Wielkość miejscowości zamieszkania

�� ��

�� ��

Różnica istotna statystycznie między ogółem (Total) a daną grupą respondentów

N=1002 n=657 n=127n=217
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Typ i wiek budynku – mieszkania/domu

Typ budynku 

48% 46% 53% 48%

33% 35% 24% 38%

9% 9% 8%
5%5% 5% 4%

5%3% 2% 7% 2%2% 2% 2%

Total ŚWIADOMY I AKTYWNY ZORIENTOWANY  BIERNY 

Dom w zabudowie szeregowej 

Dom typu bliźniak 

Budynek wielomieszkaniowy po 2000 r. 

Stara kamienica 

Budynek wielomieszkaniowy sprzed 2000 r. 

Dom jednorodzinny wolnostojący 

�� ��

�� ��

N=1002 n=657 n=127n=217
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12% 14% 10% 6%

12% 13%
11% 13%

23% 21%
21% 31%

16% 15%
18% 13%

12% 12%
9% 13%

19% 20%
21% 11%

7% 4% 11% 15%

Total ŚWIADOMY I AKTYWNY ZORIENTOWANY  BIERNY 

Nie wiem 

50 + 

41-50 lat 

31-40 lat 

21-30 lat 

11-20 lat 

do 10 lat 

Wiek budynku

N=1002 n=657 n=127n=217

�� ��

�� ��

�� ��

�� ��

Różnica istotna statystycznie (+/-) między wynikami ogółem  a poszczególnymi podgrupami


