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Interpelacja 

 w sprawie badania zjawiska ubóstwa energetycznego w Katowicach 

 

Szanowny Panie Prezydencie, 
  
Na podstawie art. 24 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 8 marca 1991 r. o samorządzie gminnym 

(tekst jednolity Dz. U. 2015 poz. 1515) uprzejmie prosimy o podjęcie działań mających na celu 
rozpoznanie skali zjawiska realnego i potencjalnego ubóstwa energetycznego wśród 
mieszkańców Katowic. 

 
Jak podaje art. 5gb. 1 ustawy o dodatku osłonowym z dnia 17 grudnia 2021 roku, ubóstwo 

energetyczne oznacza sytuację, w której gospodarstwo domowe prowadzone przez jedną osobę 
lub przez kilka osób wspólnie w samodzielnym lokalu mieszkalnym lub w budynku mieszkalnym 
jednorodzinnym, w którym nie jest wykonywana działalność gospodarcza, nie może zapewnić 
sobie wystarczającego poziomu ciepła, chłodu i energii elektrycznej do zasilania urządzeń i do 
oświetlenia, w przypadku gdy gospodarstwo domowe łącznie spełnia następujące warunki: 1) 
osiąga niskie dochody; 2)  ponosi wysokie wydatki na cele energetyczne; 3) zamieszkuje w lokalu 
lub budynku o niskiej efektywności energetycznej. 

 
Jak wynika z raportu Fundacji Stocznia1, 53 proc. uczestników narad lokalnych o kosztach 

energii doświadczyło zjawiska ubóstwa energetycznego, 42 proc. uczestników wydaje na prąd 
i ogrzewanie domu więcej niż 10 proc. swojego dochodu. 24% domów i mieszkań uczestników 
narad nie jest wystarczająco ciepła w zimie, a 23% uczestników narzeka na wysokie koszty  
ogrzewania, ze względu na zły stan techniczny. Dla wszystkich staje się powoli jasne, że średni 

 
1 Fundacja Stocznia, Narady lokalne o kosztach energii. Podsumowanie, 2022 https://naradaoenergii.pl/wp-

content/uploads/2022/08/RAPORTZNARADLOKALNYCHNaradaobywatelskaokosztachenergii.pdf  
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koszt energii będzie w najbliższym czasie wzrastał. Przełoży się to na kondycję ekonomiczną 
poszczególnych osób i całych rodzin, które będą musiały zmierzyć się z tym problemem, 
zwiększając wydatki, modyfikując lub ograniczając zużycie energii albo szukając jej 
alternatywnych źródeł. Osoby dotknięte tym problemem nie mogą zostać z nim same. 
Odpowiedzialność za radzenie sobie z rosnącymi kosztami energii powinna spoczywać na nas 
wszystkich – jej odbiorcach, administracji publicznej (lokalnej i krajowej), biznesie (dostawcach 
energii), organizacjach i instytucjach wspierających osoby najbardziej dotknięte problemem. 

 
Jesteśmy głęboko przekonani, że podjęta przez Pana Prezydenta interwencja polegająca 

na zbadaniu skali zjawiska potencjalnego ubóstwa energetycznego w Katowicach na czas 
nadchodzącej zimy, pozwoli skutecznie zaprojektować budżet miasta oraz wdrożyć działania 
pomocowe dla mieszkańców, których nie będzie stać na zapewnienie odpowiedniego komfortu 
termicznego w swoich domach. 

 
Z poważaniem, 
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