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Co Polacy wiedzą o cieple systemowym? Czy znają sposoby jego oszczędzania i stosują je
w swoich domach? Sprawdziliśmy! W ramach kampanii edukacyjnej „Liczy się ciepło”
zapytaliśmy konsumentów o ich codzienne nawyki. Zapraszamy do lektury raportu
przygotowanego przez ARC Rynek i Opinia na zlecenie Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni
Zawodowych.

• Ponad trzy czwarte Polaków uważa, że ma wpływ na swoje rachunki za ciepło i na bieżąco kontroluje swoje
wydatki na ogrzewanie.

• Większość z nas (74 %) zgadza się ze stwierdzeniem, że oszczędzanie ciepła w miejscu zamieszkania ma sens.

• Aż 74 % konsumentów korzystających z ciepła systemowego (oraz 72 % niekorzystających) rozmawia ze swoimi
bliskimi o sposobach oszczędzania ciepła w domu.

• Sprawdzonych patentów na oszczędzanie ciepła szukamy przede wszystkim w internecie (58% osób
korzystających i 53% niekorzystających z ciepła systemowego). Drugim najpopularniejszym źródłem wiedzy
wskazywanym przez badanych są rodzina i znajomi, trzecim natomiast media.

• Polacy są otwarci na edukację. 76% korzystających z ciepła systemowego i 62% osób niekorzystających,
przyznaje, że chciałoby otrzymać poradnik dotyczący zmiany codziennych nawyków i wpływu na oszczędzanie.

• Dwie trzecie konsumentów deklaruje, że woli cieplej się ubrać, niż odkręcać kaloryfer w domu.

• Najczęściej wskazywana (modalna), optymalna temperatura w sypialni, salonie i domowym biurze oscyluje na
poziomie 20 stopni Celsjusza.

• Polacy, który korzystają z ciepła systemowego statystycznie częściej skręcają kaloryfery w domu, gdy wychodzą
z pomieszczenia lub je wietrzą.

• Ponad połowa konsumentów korzystających z ciepła systemowego (66%) ma w domach grzejniki z termostatem
i zdecydowana większość pytanych z nich korzysta (94%).
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✓ 79% respondentów wie , ile płaci za ogrzewanie swojego miejsca zamieszkania.

✓ Większość z nas, bo aż 86%, zgadza się ze stwierdzeniem, że zmiana codziennych nawyków i przyzwyczajeń
może zmniejszyć rachunki za ogrzewanie i pomóc w oszczędzaniu ciepła.

✓ Ponad połowa osób korzystających z ciepła systemowego (60 %) wprowadziła zmiany w swoich nawykach w
celu oszczędzania ciepła, a 70% z nich zauważyło oszczędności w rachunkach.

✓ Tylko 24% Polaków otrzymało informację z administracji/ wspólnoty o tym, jak można oszczędzać ciepło.
91% z nich było zrozumiałych i pomocnych. Przekazane porady najczęściej dotyczyły: kontroli temperatury,
obniżania jej pod nieobecność domowników oraz odpowiedniego dostosowania ogrzewania do warunków
pogodowych.

✓ Większość pytanych (86%) uważa, że administracja/ wspólnota mieszkaniowa powinna przekazywać
mieszkańcom informacje o sposobach oszczędzania ciepła.

✓ Nieco ponad połowa z nas (55%) uważa, że ich wspólnota mieszkaniowa /administracja odpowiednio
administruje ciepłem systemowym.

✓ U 54% badanych w tzw. przestrzeniach wspólnych w ich miejscu zamieszkania są stosowane środki
oszczędzania ciepła np. zakręcone kaloryfery.

✓ Niespełna połowa Polaków (47%) potwierdza, że administracja ich budynku wymieniła lub zaizolowała okna
oraz drzwi wejściowe. 37% badanych wskazuje natomiast, że administracja wymieniła grzejniki w
mieszkaniach i częściach wspólnych, a 66% że ich budynek został ocieplony np. za pomocą styropianu.



Zmiany w nawykach w celu oszczędzania ciepła 
60% osób korzystających z ciepła systemowego wprowadziło zmiany w swoich nawykach w celu oszczędzania ciepła, a 70% z nich zauważyło 
oszczędności w rachunkach.  Najczęściej wprowadzanymi zmianami są obniżanie temperatury, czasowe wyłączanie ogrzewania, rezygnacja z 
wietrzenia pomieszczeń. 
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Zmiany wprowadzone 
w nawykach w celu oszczędzania

34%

10%

9%

8%

6%

6%

5%

5%

Nie odkręcam kaloryferów na pełną
moc/obniżam temperaturę

Czasowe ogrzewanie (włączanie ogrzewania
rano/wieczorem)

Nie otwieram okien/rzadko otwieram okna

Wyłączam ogrzewanie/nie grzeję/zakęcam
grzejniki

Ciepło się ubieram/korzystam z kocy

Włączam ogrzewanie tylko w używanych
pomieszczeniach

Uszczelniłem okna/drzwi

Włączam ogrzewanie tylko kiedy domownicy
są w domu

60%

40%

tak nie

Wprowadzenie zmian w nawykach 
w celu oszczędzania



Zmiany nawyków 
74% badanych zgadza się ze stwierdzeniem, że oszczędzanie ciepła w miejscu zamieszkania ma sens
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Zauważenie oszczędności 
w rachunkach po wprowadzaniu zmian

7%

6%

13%

34%

40%
Korzystający z ciepła 

systemowego T2B: 
74%

Zdecydowanie się nie zgadzam

Raczej się nie zgadzam

Ani się zgadzam ani nie zgadzam

Raczej się zgadzam

Zdecydowanie się zgadzam



Informacje ze wspólnoty/administracji dotyczące oszczędzania
24% pytanych otrzymało informację z administracji/ wspólnoty o tym, jak można oszczędzać ciepło. 
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24%

76%

tak nie

Otrzymanie informacji z administracji/wspólnoty 
dotyczące oszczędzania ciepła



Administrowanie ciepłem przez administrację
/wspólnotę mieszkaniową

86% pytanych uważa, że administracja/ wspólnota mieszkaniowa powinna przekazywać mieszkańcom informacje o sposobach oszczędzania ciepła. 
55% pytanych uważa, że ich wspólnota mieszkaniowa /administracja odpowiednio administruje ciepłem systemowym
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86%

14%

tak nie

55%

45%

tak nie

Potrzeba przekazywania informacji o sposobach 
oszczędzania ciepła przez 

administrację/wspólnotę mieszkaniową  

Odpowiednia administracja ciepłem 
systemowym w częściach 

wspólnych 



Termostaty
66% korzystających z ciepła systemowego posiada grzejniki z termostatem, a 94% z nich korzysta. 
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Posiadanie grzejników z termostatem

66%

34%

Korzystający z ciepła 
systemowego

tak nie



Informacje o badaniu
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Cel projektu:

• Zapoznanie się ze zwyczajami dotyczącymi
ogrzewania miejsca zamieszkania.

• Poznanie świadomości konsumentów ciepła
i ich sposobów na oszczędzanie ciepła.

15 min N = 1500

Metodologia:

▪ CAWI (Computer-Assisted Web Interview) – technika zbierania
informacji w ilościowych badaniach rynku, w której respondent
jest proszony o wypełnienie ankiety elektronicznej.

▪ W badaniu obowiązywały kwoty zgodne z rozkładem
populacyjnym na: płeć, wiek i wielkość miejscowości
zamieszkania.

▪ Badani zostali podzielenie na dwie grupy: pierwsza stanowiły
osoby korzystające z ciepła systemowego ich odpowiedzi
zostały zestawione z odpowiedziami osób nie korzystających
z ciepła systemowego

11-20.11.2022
Próba 

ogólnopolska
18-65


