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Świadomość na temat ubóstwa energetycznego wzrasta 
w całej Europie. Centrum doradztwa w zakresie ubóstwa 
energetycznego (Energy Poverty Advisory Hub), wiodąca 
inicjatywa UE prowadzona przez Komisję Europejską na 
wniosek Parlamentu Europejskiego, to sieć współpracy 
zainteresowanych stron, której celem jest wyeliminowanie 
ubóstwa energetycznego i przyspieszenie procesu 
sprawiedliwej transformacji energetycznej europejskich 
samorządów lokalnych.

Naszą misją jest bycie centrum ekspertyz w zakresie 
ubóstwa energetycznego w Europie dla samorządów 
lokalnych i wszystkich akcjonariuszy zainteresowanych 
podjęciem działań w celu zwalczania ubóstwa 
energetycznego w Europie

Wiodąca 
inicjatywa UE

Przyjmuje podejście lokalne

Ma na celu wyeliminowanie ubóstwa energetycznego
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Ponad 34 miliony ludzi w Unii Europejskiej 
w różnym stopniu doświadcza ubóstwa 
energetycznego, przy czym najbardziej dotknięte 
są grupy najwyższego ryzyka.

Ubóstwo energetyczne może występować w wielu formach: 
gdy rachunki za energię pochłaniają wysoki odsetek dochodów 
konsumentów wpływających na ich zdolność do pokrycia innych 
wydatków; gdy konsumenci są zmuszeni do zmniejszenia 
zużycia energii przez ich gospodarstwa domowe. Niskie dochody, 
niewydajne energetycznie budynki i urządzenia oraz specyficzne 
potrzeby energetyczne przyczyniają się do powiększania skali tego 
wyzwania. 

Warunki te mogą mieć wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne 
oraz samopoczucie wielu osób.

Odpowiednie ciepło, chłodzenie, oświetlenie i energia dla urządzeń 
zasilających są podstawowymi usługami niezbędnymi do 
zagwarantowania przyzwoitego poziomu życia. 

Łatwy dostęp do usług energetycznych umożliwia obywatelom 
wykorzystanie ich potencjału i zwiększa integrację społeczną.

Świadomość w zakresie ubóstwa energetycznego wzrasta w całej 
Europie. Centrum doradztwa w zakresie ubóstwa energetycznego 
(EPAH) to sieć współpracy akcjonariuszy, której celem jest 
wyeliminowanie ubóstwa energetycznego i przyspieszenie 
procesu sprawiedliwej transformacji energetycznej europejskich 
samorządów lokalnych. 

Naszą misją jest bycie centrum ekspertyz w zakresie ubóstwa 
energetycznego w Europie dla samorządów lokalnych i 
wszystkich akcjonariuszy zainteresowanych podjęciem działań w 
celu zwalczania ubóstwa energetycznego w Europie.



Poznać lokalne działania

Różne europejskie miasta, wsie i miasteczka zajmują się już 
ubóstwem energetycznym, przyjmując podejście lokalne, które 
odpowiada potrzebom społeczności. Możesz przeczytać artykuł 
pt. „Walka z ubóstwem energetycznym poprzez działania 
lokalne ‒ Inspirujące przypadki z całej Europy” i zapoznać się 
z internetowym ATLASEM (EPAH ATLAS), aby zainspirować się 
wieloma studiami przypadków i lokalnymi działaniami.

Odwiedź naszą 
platformę, aby

Czy znasz inne inspirujące projekty 
lub działania w zakresie zwalczania 
ubóstwa energetycznego? 
Zgłoś je do Atlasu.

?



Dowiedzieć się więcej na temat ubóstwa 
energetycznego i łagodzenia jego skutków 

Zrozumienie, pomiar i monitorowanie ubóstwa energetycznego 
to ważny krok w celu jego zmniejszenia. Bezpłatny dostęp 
do narzędzi może poprowadzić Cię w tym procesie. Trzy 
otwarte kursy szkoleniowe online umożliwią uczestnikom 
nabycie umiejętności i kompetencji w celu opracowania 
własnego podejścia do walki z ubóstwem energetycznym. 
Będziesz mieć dostęp do zestawu wskaźników oceny stanu 
ubóstwa energetycznego w skali lokalnej (opracowanych przez 
Porozumienie Burmistrzów, EPAH i Wspólne Centrum Badawcze).

Zainicjować własne podejście lokalne

Zajęcie się problemem ubóstwa energetycznego jest 
priorytetem, ale często stoi przed złożonymi wyzwaniami. 
Czy Twoje miasto lub gmina chce rozpocząć lokalne działania 
na rzecz walki z ubóstwem energetycznym i potrzebuje 
wskazówek? Dział pomocy EPAH poprowadzi Cię we właściwym 
kierunku. Ponadto, w nadchodzących latach będziesz mieć 
możliwość złożenia wniosku w ramach 2 otwartych naborów 
w celu wsparcia władz lokalnych i gmin. Wybrane miasta będą 
wspierane przez organizacje zrzeszające ekspertów i zespół 
EPAH w celu realizacji ich planu.
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Bądźmy w kontakcie

 energy-poverty.ec.europa.eu

 info@energypoverty.eu

 #energypovertyAH #EPAH 
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