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Motywacje i bariery - przeprowadzanie i 
wspieranie energooszczędnych 
remontów

Badanie zostało zlecone przez Europejską Fundację Klimatyczną w celu lepszego zrozumienia 

motywacji i barier, jakie towarzyszą obywatelom w pięciu krajach europejskich przy 

przeprowadzaniu energooszczędnych remontów w ich domach.

Aby sprostać wyzwaniu ograniczenia emisji gazów cieplarnianych do zera w 2050 roku, w Europie 

ponad 97 proc. budynków musi zostać zmodernizowanych. Oznacza to konieczność 

przyspieszenia inwestycji w efektywność energetyczną w ramach polityki UE i polityki krajowej, 

ale przede wszystkim wprowadzenie dla istniejących budynków minimalnych wymogów w tym 

zakresie. 

Aby zbudować polityczne wsparcie dla tych ostatnich i upowszechnić popyt na budynki o 

zerowym bilansie energetycznym netto, należy zrozumieć obawy obywateli europejskich 

dotyczące zdrowia i równości społecznej związane z renowacją ich domów.

W celu wykazania różnic w odmiennych kontekstach europejskich, badaniem objęto pięć krajów, 

które reprezentują różne cechy społeczno-ekonomiczne, geograficzne i kulturowe.

Wstęp
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Właściciele domów / 
mieszkań 45% 68% 82% 89% 87%

Najemcy 55% 32% 18% 11% 13%

Mieszkańcy domów 
jednorodzinnych 

wolnostojących
28% 50% 15% 31% 34%

Mieszkańcy domów w 
zabudowie szeregowej 11% 15% 24% 12% 6%

Lokatorzy mieszkań 60% 35% 59% 57% 60%
Osoby o poglądach 

lewicowych 55% 43% 57% 31% 43%

Osoby o poglądach 
prawicowych 31% 35% 29% 37% 35%

Bezdzietni 69% 55% 56% 62% 54%

Posiadający dzieci 31% 45% 44% 38% 46%

Z kim rozmawialiśmy
Wstęp
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Podsumowanie dla
wszystkich krajów
Główne motywacje i bariery dotyczące 
energooszczędnych remontów
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§ W Polsce „domy o zerowym 

zużyciu energii” to nieznany
termin. Do bardziej znanych 

pojęć należą: dom 

niskokosztowy / ekologiczny
oraz pasywny dom / 

mieszkanie. 

§ Jest to związane głównie z 

możliwościami zmniejszenia 

kosztów zużycia energii w 

mieszkaniu/domu (panele 

słoneczne, izolacja). 

Świadomość i wiedza na temat „domów o wysokiej efektywności 
energetycznej”, „domów neutralnych energetycznie” i „domów pasywnych” 
różnią się w poszczególnych krajach

§ W Niemczech efektywność 

energetyczna jest 

popularnym i aktualnym 

tematem. 

§ Energooszczędne 

rozwiązania są często 
stosowane w życiu 
codziennym (np. korzystanie 

z urządzeń przyjaznych 

środowisku, jazda rowerem 

zamiast samochodem), a 

rzadziej w formie 

energooszczędnych 

remontów ze względu na 

brak wiedzy i czasu.

Najważniejsze wnioski

§ We Francji świadomość
pojęć „zerowa emisja” i 

„dom neutralny” jest nadal 

niska. 

§ Pojęcia te są kojarzone ze 

zrównoważonym rozwojem: 

materiały naturalne lub 

nadające się do recyklingu, 

panele słoneczne, tereny 

zielone, zrównoważony 

rozwój, domy ekologiczne, 

domy połączone. 

§ We Francji budownictwo o 

zerowej emisji staje się 

modne i jest postrzegane 

jako nowoczesne oraz 

zgodne z aktualnymi 

wyzwaniami ekologicznymi 

stojącymi przed naszą 

planetą.

§ Hiszpanie rzadko planują
przeprowadzenie remontów 

energooszczędnych ze 

względu na bariery ogólnie 

związane z remontami.

§ „Domy efektywne 

energetycznie” są 

postrzegane jako przystępne 

i dostępne (są dla każdego), 

ale pojęcie „domu 

neutralnego energetycznie” 

jest trudniejsze do 
zrozumienia. Są postrzegane 

jako dość niedostępne (tylko 

dla ludzi zamożnych). 

§ Bułgarzy nie są dobrze 

zaznajomieni z tematyką 

efektywności energetycznej, 

ale rozumieją ją do pewnego 
stopnia. Kojarzą ją z 

wykorzystaniem 

alternatywnych źródeł
energii, takich jak panele 

słoneczne, oraz 

ograniczeniem strat energii. 

§ Mieszkańcy Bułgarii mają 

pozytywne nastawienie do 

efektywności energetycznej: 

łączą ją z uczuciem 

odpowiedzialności, z 

myśleniem przyszłościowym i 

nowoczesnym podejściem. 

Ponadto efektywność 

energetyczna przyniesie 

poprawę warunków życia. 

Rozmowy

jakościowe

6© Ipsos 2018

Popularny temat, ale 
głównie w życiu codziennym Niska świadomość Poczucie niedostępności Pozytywne nastawienie Korzyści finansowe
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Liczba badanych, którzy wykonali energooszczędne remonty różni 
się w zależności od kraju. Najczęściej poprawia się termoizolację i 
uszczelniania okien

Podsumowanie dla wszystkich krajów

Pytanie: Czy wykonałeś lub miałeś wpływ na wykonanie jednego z następujących energooszczędnych usprawnień swojego domu?
Baza: Wszyscy badani (n=6004)

41%
Niemcy

49%
Francja

58%
Hiszpania

87%
Bułgaria

69%
Polska

Wykonany remont w obecnym domu (w dowolnym czasie): 

Typy remontów:

Kraje, w których 
przeprowadza się 
najwięcej remontów, 
mają również 
najwyższy odsetek 
właścicieli domów.*

*Różnice pomiędzy właścicielami domów i najemcami można znaleźć na pierwszym slajdzie rozdziału o danym kraju

Wykonane co 
najmniej 2 

remonty:
22% 26% 28% 57% 37%

25% 31% 43%
72%

48%
21%

23%
18%

59%

40%

12%
21%

22%

23%

22%

6%

6%
8%

6%

9%

4%

2%
4%

4%

7%

7%
5%

6%

4%

5% Inteligentny system zarządzania
domem
Kolektory słoneczne

Panele słoneczne

Wydajniejsze ogrzewanie
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Pomimo różnic, we wszystkich krajach pojawiają się trzy 
główne motywacje:

Podsumowanie dla wszystkich krajów

Komfort 
termiczny

Oszczędność
pieniędzy

Od ochrony i komfortu...

Dom powinien zapewniać ochronę i schronienie przed 

wszelkimi wpływami świata zewnętrznego (hałas, 

warunki atmosferyczne). Dom jest postrzegany jako 

miejsce wytchnienia (gniazdo, kokon) – regeneracji i 

odpoczynku od codziennego (gorączkowego) życia (w 

mieście). 

Rozmowy

jakościowe

Rozmowy

jakościowe

...do więzi społecznych

Jeśli podstawowa potrzeba ochrony i komfortu

jest zaspokojona, dom może służyć jako zaplecze

dla dobrych relacji.

Ochrona 
środowiska

„Będzie mi ciepło w 

zimie, a chłodniej 

latem”

„To ważne, aby czuć 

się w domu 

komfortowo i mieć w 

nim dobrą 

atmosferę”

„Oszczędzę 

pieniądze, ponieważ 

będę wydawać mniej 

na ogrzewanie i 

prąd”

„Ja i moja rodzina 

będziemy mieli 

zdrowsze środowisko 

życia”

„Uważam, że 

dom to tak naprawdę 

rodzina, która w nim 

mieszka. Gdy rodzina 

jest zżyta, dom jest 

przytulny”.

Główne motywatory:

© Ipsos 2018 8
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Komfort termiczny, oszczędność pieniędzy i zdrowe środowisko 
to główne motywacje we wszystkich krajach

Podsumowanie dla wszystkich krajów

Pytanie: W jakim stopniu każdy z poniższych czynników był dla Pana/Pani czynnikiem motywującym do przeprowadzenia remontu zwiększającego efektywność 
energetyczną Pana/Pani domu/mieszkania? 
Podstawa: Wszyscy badani (n=6004)

Pytanie zadano tylko właścicielom 
domów / mieszkań

Pytanie zadano tylko w BG, PL

Pytanie zadano tylko w BG, PL

Pytanie zadano tylko w DE, FR, ES

Pytanie zadano tylko w BG, PL

Najważniejsze 10 motywacji:
Skala 1-5:

2%

4%

6%

5%

6%

7%

9%

10%

10%

10%

26%

36%

35%

39%

41%

33%

33%

38%

38%

35%

66%

46%

43%

37%

35%

41%

36%

28%

27%

31%

Będzie mi ciepło w zimie

Oszczędzę pieniądze, ponieważ będę wydawać mniej na ogrzewanie i prąd

Będzie to dla mnie źródłem ochłody w lecie

Ja i moja rodzina będziemy mieli zdrowsze środowisko życia

Poprawi komfort cieplny w moim domu

Chcę ograniczyć zanieczyszczenie powietrza (na zewnątrz)

Chcę, aby mój dom spełniał nowoczesne wytyczne jakości budynków
mieszkalnych

Dzięki temu wzrośnie wartość mojego domu, co zapewni mi
zabezpieczenie finansowe na przyszłość

Odczuwam osobistą odpowiedzialność za ochronę środowiska

To poprawi jakość powietrza w moim domu

(Zdecydowanie) nie jest motywatorem (1+2)

Jest motywatorem (4)

Zdecydowanie jest motywatorem (5)
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We wszystkich krajach istnieje jedna główna bariera: pieniądze. Kłopoty z 
organizacją remontu to także czynnik hamujący, ale w mniejszym stopniu

Podsumowanie dla wszystkich krajów

Rozmowy

jakościowe

Rozmowy

jakościowe

Pieniądze

Niedogodności

„Obawiam się 

podwyższenia czynszu, 

jeśli mój wynajmujący 

przeprowadzi 

energooszczędny 

remont” (tylko 
najemcy)

„Nie chcę brać 

pożyczki na taki 

remont”

„Nie stać mnie na 

taką inwestycję”

„Mój rząd nie 

zapewnia wsparcia 

finansowego”

„Zniechęcają mnie 

niedogodności 

wynikające z 

prawnych 

aspektów 

remontu”

„Zorganizowanie 

remontu 

pochłonie dużo 

mojego czasu i 

energii”

„Zniechęcają mnie 

chaos i bałagan 

nieodłącznie 

związany z 

remontem domu”

„Poważny remont 

kosztuje dużo pieniędzy. 

A nie zawsze je mam. 

Więc zazwyczaj czekam 

z remontem, aż pojawi 

się problem”

Koszty

Remonty wymagają znacznych inwestycji. Nie 

każdy może w każdej chwili pozwolić sobie na 

remont – aby mógł się odbyć, pieniądze trzeba 

pożyczyć lub odłożyć.

Niedogodności 

Remont zawsze wiąże się z wieloma trudnościami: uzyskanie 

pozwolenia prawnego, porozumienie się z sąsiadami, 

znalezienie rzetelnych wykonawców, ewentualne 

wyprowadzenie się z domu, brud i bałagan – to bariery brane 

pod uwagę przy rozważaniu remontu domu. 

Główne bariery:

© Ipsos 2018 10
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Obywateli ograniczają głównie finanse, a na drugim miejscu znajdują się
(spodziewane) niedogodności. Trzecim czynnikiem jest brak wiedzy (o 
procesie)

Podsumowanie dla wszystkich krajów

11%

17%

19%

17%

26%

34%

29%

29%

33%

25%

30%

24%

24%

25%

28%

25%

25%

23%

23%

15%

30%

34%

31%

28%

15%

16%

14%

15%

13%

21%

Obawiam się wyższego czynszu, jeśli mój właściciel przeprowadzi efektywne
energetycznie remonty

Nie chcę brać pożyczki na taki remont

Nie stać mnie na taką inwestycję

Mój rząd nie zapewnia wsparcia finansowego umożliwiającego
przeprowadzanie takich remontów

Organizacja remontu pochłonie wiele czasu i energii

Nie wiem, jak przeprowadzić taki remont samodzielnie

Zniechęcają mnie niedogodności wynikające z prawnych aspektów remontu

Nie wiem, jak znaleźć godną zaufania ekipę do przeprowadzenia takiego
remontu

Zniechęca mnie chaos i bałagan nieodłącznie związany z remontem domu

Nie jestem świadomy dostępnych instrumentów finansowych

(Zdecydowanie) nie jest motywatorem (1+2)

Jest motywatorem (4)

Zdecydowanie jest motywatorem (5)

Pytanie: Proszę teraz zaznaczyć, w jakim stopniu każdy z poniższych czynników powstrzymuje/powstrzymywał Pana/Panią przed przeprowadzeniem remontu 
zwiększającego efektywność energetyczną Pana/Pani domu/mieszkania. 
Podstawa: Wszyscy badani (n=6004)

Pytanie zadano tylko 
najemcom w DE, FR, ES

10 najważniejszych barier:

Pytanie zadano tylko w PL

Skala 1-5:

Pytanie zadano tylko w BG
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Istnieją także pewne ogólne różnice dotyczące motywacji i 
barier w grupach

Podsumowanie dla wszystkich krajów

U kobiet większe znaczenie motywujące mają kwestie związane ze 
środowiskiem naturalnym. Częściej martwią się konsekwencjami zmian 
klimatu, czują większą odpowiedzialność za ochronę środowiska i chcą, 
żeby powietrze miało lepszą jakość. 

Kobiety są również bardziej skłonne podnieść swój standard życia 
poprzez poprawienie jakości powietrza w domu i stworzenie zdrowego 
otoczenia.

Mężczyznom natomiast zależy na tym, aby ich domy były wyposażone w 
najnowsze technologie i lubią z nimi eksperymentować.

Motywacje Bariery

Kobiety chętniej decydują się na przeprowadzanie remontu, jednak 
często są też powstrzymywane przed wykonaniem go. Pieniądze są dużą 
barierą, ale powstrzymują je również niedogodności i brak wiedzy.

Osoby w wieku 18–34 lat nie mają pieniędzy na sfinansowanie takiej 
inwestycji. Są również bardziej sceptyczni, zastanawiają się, czy przyczyni 
się to do oszczędności energii lub ochrony środowiska. 

Obywatele mieszkający w miastach częściej nie decydują się na remont 
ze względu na trudności oraz brak wiedzy na temat możliwości i 
finansowania publicznego. 

Rodziny o dochodach poniżej średniej często nie chcą przeprowadzać 
remontów, ponieważ nie mogą sobie na nie pozwolić, nie chcą również 
zaciągać kredytów.

Osoby o poglądach prawicowych generalnie nie są otwarte na 
przeprowadzanie remontów energooszczędnych. Uważają, że nie warto i 
że ich wysiłki nie będą miały odczuwalnego wpływu na środowisko, nie 
chcą zmieniać wyglądu swojego domu i są zadowoleni z tego, jaki jest.

Obywatele, którzy są właścicielami domu są na ogół bardziej 
zmotywowani. To samo dotyczy rodzin o wyższych dochodach i tych z 
dziećmi.

Osoby o poglądach lewicowych częściej kierują się motywacjami 
środowiskowymi. 
Osoby o poglądach prawicowych są bardziej skłonne do remontu, 
ponieważ lubią nowe technologie i chcą poprawić wygląd swojego 
domu.

Mieszkańcy obszarów wiejskich zdają się być pod większym wpływem 
rówieśników. Częściej są zmotywowani do remontów z uwagi na to, że 
inni je wykonują, aby ich domy wyglądały lepiej i dlatego, że chcą, by ich 
domy były wyposażone w najnowsze technologie.

Dla ludzi mieszkających w mieście częściej zachętą do remontu jest 
spodziewane zmniejszenie hałasu.
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Polska
Najważniejsze spostrzeżenia
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Właściciele domów/mieszkań 87%

Najemcy 13%

Dom jednorodzinny 

wolnostojący
34%

Dom w zabudowie 

szeregowej
6%

Mieszkanie 60%

Poglądy lewicowe 43%

Poglądy prawicowe
35%

Bez dzieci
54%

Dzieci w gospodarstwie 

domowym 46%

Z kim rozmawialiśmy
Najważniejsze spostrzeżenia – Polska

Przeprowadzili remont w swoim 
obecnym mieszkaniu/domu (w 

dowolnym momencie): 

Rodzaje remontów: 

69%
Polska

Podstawa: wszyscy respondenci w Polsce (n = 1000)

Przeprowadzili 
co najmniej 2 

remonty: 37%
Wszyscy

Właściciele 
domów/mieszk

ań Najemcy
39% 23%

48% 49%
36%

40% 42%

26%

22%
23%

13%

9%
10%

7%

7%
7%

2%

5%
5%

2%

Inteligentny system

sterowania domem

Kolektory słoneczne

Panele słoneczne

Sprawniejsze

systemy grzewcze

Izolacja dachu, ścian

i posadzek

Lepsze okna
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Motywatorami dla prawie wszystkich polskich obywateli są
poprawa komfortu termicznego i oszczędność pieniędzy, ale nie 
mogą oni lub nie chcą dokonać tej inwestycji 

Najważniejsze spostrzeżenia – Polska

Dom/mieszkanie jest postrzegane jako ważne miejsce do 
pielęgnowania relacji i odpoczynku.

Ludzie kojarzą ciszę i komfort termiczny z 
domem/mieszkaniem. Dobra izolacja i okna to elementy 
odpowiadające tym aspektom.

Wywiady 
jakościowe

Wywiady 
jakościowe

Motywatory Bariery

Koszty
„Nie chcę brać 

pożyczki”

„Nie stać mnie na 
to” 

„Mój rząd nie 
zapewnia wsparcia 

finansowego”

Remont wywołuje wiele negatywnych skojarzeń i 
obaw.

Ludzie obawiają się wysokich kosztów robocizny i 
materiałów. Niekiedy remont wiąże się z 
koniecznością wzięcia pożyczki i może prowadzić 
do dodatkowych, nieprzewidzianych wydatków. 

„Będzie mi ciepło w 
zimie”

„Będzie to dla mnie 
źródłem ochłody w 

lecie”

Komfort 
termiczny

Oszczędność 
pieniędzy

„Oszczędzę 
pieniądze, ponieważ 
będę wydawać mniej 

na ogrzewanie i 
prąd”

© Ipsos 2018 15
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2%
3%

5%
5%

8%
7%

9%
9%
9%
9%
9%
9%

10%
14%
14%

27%

91%
89%

82%
80%

75%
75%

73%
72%
71%
71%
70%
70%

65%
59%
58%

46%

Będzie mi ciepło w zimie

Oszczędzę pieniądze, ponieważ będę wydawać mniej na ogrzewanie i prąd

Ja i moja rodzina będziemy mieli zdrowsze środowisko życia

To poprawi jakość powietrza w moim domu

Chcę ograniczyć zanieczyszczenie powietrza (na zewnątrz)

Będzie to dla mnie źródłem ochłody w lecie

Popieram innowacje i chcę, aby mój dom był wyposażony w najnowsze (energooszczędne) technologie

Dzięki temu wzrośnie wartość mojego domu, co zapewni mi zabezpieczenie finansowe na przyszłość

Martwią mnie konsekwencje zmian klimatycznych, więc chcę chronić środowisko

Odczuwam osobistą odpowiedzialność za ochronę środowiska

Mój dom będzie lepiej wyglądał

Chcę, aby mój dom spełniał nowoczesne wytyczne jakości  budynków mieszkalnych

Chcę razem z sąsiadami zadbać o poprawę środowiska w naszej  okolicy

Ta opcja jest dla mnie atrakcyjna ze względu na programy rządowe

Fascynują mnie nowe technologie i urządzenia – lubię z nimi eksperymentować

Wszyscy  to robią, a ja nie chcę zostać w tyle

(Zdecydowanie) nie jest motywatorem (1+2) (Zdecydowanie) jest motywatorem (4+5)

Dla polskich obywateli szczególnie ważne są poprawa 
komfortu termicznego w zimie i oszczędność pieniędzy

Najważniejsze spostrzeżenia – Polska

Pytanie: W jakim stopniu każdy z poniższych czynników był dla Pana/Pani czynnikiem motywującym do przeprowadzenia remontu zwiększającego efektywność 
energetyczną Pana/Pani domu/mieszkania? 
Podstawa: wszyscy respondenci w Polsce (n = 1000)

Motywatory 
Skala 1 – 5:

Średnia ocena 4+5 
dla wszystkich 

stwierdzeń: 72%
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18%

21%

31%

23%

33%

34%

29%

33%

29%

33%

34%

43%

41%

43%

50%

61%

56%

47%

46%

43%

41%

40%

40%

39%

39%

29%

24%

24%

20%

20%

Nie chcę brać pożyczki na taki remont

Nie stać mnie na taką inwestycję

Organizacja remontu pochłonie wiele czasu i  energii

Mój  rząd nie zapewnia wsparcia finansowego umożliwiającego przeprowadzanie takich remontów

Zniechęca mnie chaos i bałagan nieodłącznie związany z remontem domu

Nie wiem, jak przeprowadzić taki remont samodzielnie

Nie wiem, jakie opcje są dla mnie dostępne

Nie wiem, jak znaleźć godną zaufania ekipę do przeprowadzenia tak iego remontu

Zniechęcają mnie niedogodności wynikające z prawnych aspektów remontu

Uważam, że moje osobiste wysiłki niewiele zmienią, jeśli inni nie będą robić tego samego

Moi  sąsiedzi nie chcą ze mną współpracować w celu przeprowadzenia takiego remontu

Mimo, że mnie na niego stać, nie uważam, że warto inwestować w taki remont

Jestem zadowolony(-a) z mojego domu, nie widzę potrzeby poprawiania moich warunków mieszkaniowych

Nie słyszałem(-am) żadnych wiarygodnych histor ii, w których remont mający zwiększyć efektywność energetyczną domu poskutkował

Nie wierzę, że takie działania naprawdę przyniosą oszczędność energii

(Zdecydowanie) nie jest barierą (1+2) (Zdecydowanie) jest barierą (4+5)

Głównymi barierami w Polsce są brak środków finansowych na 
remont i konieczność wzięcia pożyczki. Dodatkowym czynnikiem jest 
brak wystarczającej wiedzy.

Najważniejsze spostrzeżenia – Polska

Pytanie: Proszę teraz zaznaczyć, w jakim stopniu każdy z poniższych czynników powstrzymuje/powstrzymywał Pana/Panią przed przeprowadzeniem remontu 
zwiększającego efektywność energetyczną Pana/Pani domu/mieszkania. 
Podstawa: wszyscy respondenci w Polsce (n = 1000)

Bariery: 
Skala 1 – 5:

Średnia ocena 4+5 
dla wszystkich 

stwierdzeń: 37%
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Motywacje i bariery różnią się w zależności od płci, etapu życia, 
orientacji politycznej, wysokości dochodu i rodzaju miejsca 
zamieszkania

Najważniejsze spostrzeżenia – Polska

U kobiet większe znaczenie motywujące mają kwestie związane ze 
środowiskiem naturalnym. Kobiety częściej martwią się konsekwencjami 
zmian klimatu i czują większą odpowiedzialność za ochronę środowiska. 
Kobiety są również bardziej skłonne podnieść swój standard życia 
poprzez poprawienie jakości powietrza w domu i stworzenie zdrowego 
otoczenia.

Motywatory Bariery

Ogólnie osoby posiadające domy jednorodzinne wolnostojące mają 
większą motywację do przeprowadzania remontów. To samo dotyczy 
gospodarstw domowych mających wyższe dochody.

Motywatorem w przypadku osób o poglądach lewicowych jest częściej 
chęć zapewnienia sobie ciepła w zimie.
Osoby o poglądach prawicowych są bardziej skłonne do remontów, 
ponieważ wszyscy inni to robią, a one nie chcą być gorsze.

Częściej odczuwają potrzebę przeprowadzenia remontu, ale 
powstrzymuje je przed tym więcej niektórych głównych barier: 
pieniądze stanowią dla nich nawet większą barierę, tak samo jak obawa 
przed związanymi z tym kłopotami i brak wiedzy.

Kobiety w grupie wiekowej od 18 do 34 lat nie chcą zazwyczaj brać 
pożyczek i nie wiedzą, jak zabrać się za remont.

Mieszkańców miast częściej powstrzymuje obawa przed kłopotami 
związanymi z remontem lub nie wiedzą oni, jak znaleźć wykonawcę, na 
którym mogliby polegać. To samo dotyczy osób mieszkających w 
mieszkaniach.

Osoby o dochodach poniżej średniej częściej nie znają dostępnych opcji.

Osoby o poglądach prawicowych nie są raczej otwarte na 
przeprowadzanie remontów, których celem jest zwiększenie 
efektywności energetycznej. Uważają, że nie warto tego robić, 
zniechęcają je związane z tym kłopoty, nie chcą zmieniać wyglądu 
swojego domu lub mieszkania i są zadowolone z istniejącej sytuacji.

Czynnikiem motywującym osoby w wieku 55 – 75 lat do 
przeprowadzenia remontu jest częściej to, że inni to robią. Takie osoby 
są też bardziej skłonne do wprowadzania zmian, aby ich dom lub 
mieszkanie wyglądały lepiej. 
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Przygotowanie badania 

Rozmowy grup fokusowych (120 min.)
§ 2–4 grupy fokusowe na kraj po 2 godziny, po 6 

badanych w każdej grupie. Dwie grupy z właścicielami 
domów, a w niektórych krajach (Niemcy, Francja, 
Hiszpania) - 1–2 grupy z najemcami.

Demografia
§ Różne płci, etapy życia, wiek
§ Zarówno mieszkańcy domów jednorodzinnych i 

wielorodzinnych 
§ Wszyscy płacą czynsz lub spłacają kredyt hipoteczny i 

mieszkają w danej nieruchomości (bez właścicieli)
§ Wszyscy są osobiście odpowiedzialni za podejmowanie 

decyzji dotyczących ich domu
§ Różne poglądy polityczne, brak skrajnych opinii 

dotyczących rozwiązań związanych ze środowiskiem 

Badanie internetowe
Badanie internetowe
§ n=1000 obywateli z danego kraju (grupa 

reprezentatywna)
§ n=2000 w Niemczech, gdzie n=1000 to 

właściciele domów, a n=1000 to najemcy
§ Wiek 18–75 lat, grupa jest reprezentatywna dla 

kraju
§ Prace terenowe przeprowadzono w okresie od 

16 do 28 listopada 2018 r.
Kwestionariusz (5 min.)
• Pytania dotyczące kwestii społeczno-

demograficznych i innych kontekstów są takie 
same dla wszystkich krajów

• Większość badanych motywacji i barier była 
wspólna dla wszystkich krajów, ale zbadano 
również reakcje na stwierdzenia dotyczące 
poszczególnych krajów.

Etap 1 Badania jakościowe Etap 2 Badania ilościowe
Badanie motywacji funkcjonalnych i emocjonalnych oraz barier 
związanych z budynkami o zerowej emisji netto, jakie napotykają 
obywatele.

Potwierdzenie motywacji i barier występujących w badaniach 
jakościowych.

Główne pytanie postawione w badaniu: Jakie motywacje mają najsilniejszy potencjał zwiększenia zaangażowania obywateli 
europejskich we wspieranie energooszczędnych remontów?

Załącznik
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Przegląd przeprowadzonych badań jakościowych
Załącznik

Kraj Miasto
Grupa docelowa: 

Właściciele domów / 
mieszkań

Grupa docelowa: 
Najemcy

Niemcy Berlin 2 grupy fokusowe 2 grupy fokusowe

Francja Paryż 2 grupy fokusowe 2 grupy fokusowe

Polska Warszawa 2 grupy fokusowe -

Hiszpania Madryt 2 grupy fokusowe 1 grupa fokusowa

Bułgaria Sofia 2 grupy fokusowe -

Rozmowy w grupach fokusowych (120 min.)

§ 2–4 grupy fokusowe na kraj po 2 godziny, po 6 

badanych w każdej grupie. Dwie grupy z 

właścicielami domów, a w niektórych krajach 

(Niemcy, Francja, Hiszpania) - 1–2 grupy z 

najemcami.

§ Rozmowy w grupach fokusowych zostały 

przeprowadzone w lipcu i sierpniu 2018 r.

§ Rozmowy obejmowały:

• Poznanie uczestników i ich sytuacji życiowej

• Zrozumienie wartości kulturowych, postrzegania 

i postaw uczestników w odniesieniu do domów 

ogólnie, w tym również zagłębienie się w 

motywacje, potrzeby i postrzeganie domów 

energooszczędnych

• Odkrycie czterech warstw czynników 

wyzwalających i barier utrudniających 

uczestnikom remonty domów zwiększających 

efektywność energetyczną, w tym korzyści 

emocjonalne, osobowość, tożsamość społeczną i 

cechy funkcjonalne

• Badanie reakcji uczestników na stwierdzenia 

dotyczące energooszczędnych budynków 

związanych ze zdrowiem, dobrym 

samopoczuciem/produktywnością oraz 

społecznością/społeczeństwem.
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Motywacje 
Załącznik

2%

3%

5%

5%

8%

7%

9%

9%

9%

9%

9%

9%

10%

14%

14%

27%

91%

89%

82%

80%

75%

75%

73%

72%

71%

71%

70%

70%

65%

59%

58%

46%

Będzie mi ciepło w zimie

Oszczędzę pieniądze, ponieważ będę wydawać mniej na ogrzewanie i prąd

Ja i moja rodzina będziemy mieli zdrowsze środowisko życia

To poprawi jakość powietrza w moim domu

Chcę ograniczyć zanieczyszczenie powietrza (na zewnątrz)

Będzie to dla mnie źródłem ochłody w lecie

Popieram innowacje i chcę, aby mój dom był wyposażony w najnowsze (energooszczędne) technologie

Dzięki temu wzrośnie wartość mojego domu, co zapewni mi zabezpieczenie finansowe na przyszłość

Martwią mnie konsekwencje zmian klimatycznych, więc chcę chronić środowisko

Odczuwam osobistą odpowiedzialność za ochronę środowiska

Mój dom będzie lepiej wyglądał

Chcę, aby mój dom spełniał nowoczesne wytyczne jakości  budynków mieszkalnych

Chcę razem z sąsiadami zadbać o poprawę środowiska w naszej  okolicy

Ta opcja jest dla mnie atrakcyjna ze względu na programy rządowe

Fascynują mnie nowe technologie i urządzenia – lubię z nimi eksperymentować

Wszyscy  to robią, a ja nie chcę zostać w tyle

(Zdecydowanie) nie jest motywatorem (1+2)

(Zdecydowanie) jest motywatorem (4+5)

Pytanie: W jakim stopniu każdy z poniższych czynników był dla Pana/Pani czynnikiem motywującym do przeprowadzenia remontu zwiększającego efektywność 
energetyczną Pana/Pani domu/mieszkania? 
Podstawa: wszyscy respondenci w Polsce (n = 1000)

Skala 1-5:
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Bariery
Załącznik

18%

21%

31%

23%

33%

34%

29%

33%

29%

33%

34%

43%

41%

43%

50%

61%

56%

47%

46%

43%

41%

40%

40%

39%

39%

29%

24%

24%

20%

20%

Nie chcę brać pożyczki na taki remont

Nie stać mnie na taką inwestycję

Organizacja remontu pochłonie wiele czasu i  energii

Mój  rząd nie zapewnia wsparcia finansowego umożliwiającego przeprowadzanie takich remontów

Zniechęca mnie chaos i bałagan nieodłącznie związany z remontem domu

Nie wiem, jak przeprowadzić taki remont samodzielnie

Nie wiem, jakie opcje są dla mnie dostępne

Nie wiem, jak znaleźć godną zaufania ekipę do przeprowadzenia tak iego remontu

Zniechęcają mnie niedogodności wynikające z prawnych aspektów remontu

Uważam, że moje osobiste wysiłki niewiele zmienią, jeśli inni nie będą robić tego samego

Moi  sąsiedzi nie chcą ze mną współpracować w celu przeprowadzenia takiego remontu

Mimo, że mnie na niego stać, nie uważam, że warto inwestować w taki remont

Jestem zadowolony(-a) z mojego domu, nie widzę potrzeby poprawiania moich warunków mieszkaniowych

Nie słyszałem(-am) żadnych wiarygodnych histor ii, w których remont mający zwiększyć efektywność energetyczną domu poskutkował

Nie wierzę, że takie działania naprawdę przyniosą oszczędność energii

(Zdecydowanie) nie jest barierą (1+2) (Zdecydowanie) jest barierą (4+5)

Pytanie: Proszę teraz zaznaczyć, w jakim stopniu każdy z poniższych czynników powstrzymuje/powstrzymywał Pana/Panią przed przeprowadzeniem remontu zwiększającego efektywność 
energetyczną Pana/Pani domu/mieszkania. 
Podstawa: wszyscy respondenci w Polsce (n = 1000)

Skala: 1-5:


