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Problemy energetyczne 
jako problemy socjologiczne

• Geneza, 70’

- Zagrożenie bezpieczeństwa – energetyka atomowa (jej upowszechnianie)

- Niedobory energii – oszczędności (odbiorcy indywidualni i grupowi)

„Badania socjologiczne analizowały społeczne konsekwencje kryzysu energetycznego,
wskazywały też na potencjał nauk społecznych możliwy do wykorzystania w
interdyscyplinarnych badaniach funkcjonowania systemów energetycznych oraz w
kształtowaniu polityki energetycznej w układzie krajowym i międzynarodowym” (Ruszkowski

2015: 65)

 Rosnące znaczenie czynników o charakterze socjologicznym (systemu wartości, stylu
życia, postaw) względem wskaźników materialnych (poziom życia i dobrobyt materialny)
jako determinant poziomu zużycia energii elektrycznej. Racjonalna kalkulacja
ekonomiczna. (Rosa, Machlis, Keating 1988: 149-172)

• Aktualnie,

w oparciu o interdyscyplinarne badania analiza trzech głównych obszarów:

- polityki energetycznej państwa

- postaw i zachowań indywidualnych konsumentów/producentów,

- zasady funkcjonowania podmiotów (firm) energetycznych oraz reguły ich konkurencji



Socjologia energetyki (środowiska).
Ekologia, społeczności lokalne, partycypacja…

Wpływ społeczeństwa obywatelskiego oraz opinii publicznej na decyzje strategiczne

Problem: „Niski i powierzchowny charakter wiedzy społeczeństw o problematyce
energetycznej. Dylematy polityki energetycznej, które budzą ogromne emocje
polityków, biznesmenów i ekspertów, ze znacznym opóźnieniem docierają do
świadomości społeczeństwa.” (Łucki, Misiak 2010: 174-177)

Założenie: Odrzucając postulaty prywatyzacji elektroenergetyki

Cel: poszukiwanie rozwiązań, które zwiększą wpływ społeczeństwa obywatelskiego
oraz opinii publicznej na strategiczne decyzje dotyczące energetyki.

Budowanie takiego modelu konsultacji społecznych, który stwarza możliwość
zaprezentowania opinii wszystkich zainteresowanych środowisk społecznych,
niezależnych ekspertów, instytucji naukowych.

„Zasadnicze znaczenie ma również stworzenie warunków dla wieloaspektowych badań
naukowych problematyki rozwoju branży energetycznej, realizowanych przy
współpracy wielu środowisk i dyscyplin, zainteresowanych partycypacją w
przygotowaniu strategii rozwoju polskiej energetyki.” (Ruszkowski 2015: 84)



Energetyka obywatelska (CBOS)
Energetyk prosumencka jako kolejny krok w kierunku energetyki ekologicznej 

Czy w ramach planów inwestycyjnych, w okresie 
najbliższych 2–3 lat, rozważa pan(i) zastosowanie 

instalacji umożliwiających korzystanie z odnawialnych 
źródeł energii w swoim domu/budynku 

gospodarczym?

Jaki typ instalacji preferował(a)by 
pan(i) w zakresie produkcji:

Źródło: CBOS 36/2016 Polacy o oszczędzaniu energii i energetyce obywatelskiej (opr.) Magdalena Gwiazda. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów 
bezpośrednich (face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 21–28 stycznia 2016 roku na liczącej 992 osoby reprezentatywnej próbie 
losowej dorosłych mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano we współpracy z Collegium Civitas.



Energetyka i ekologia – opinie i postawy Polaków (CBOS)

Jak pan(i) określa swoją wiedzę, dotyczącą 
funkcjonowania elektroenergetyki (czyli  

wytwarzania, przesyłania i dystrybucji energii 
elektrycznej) w Polsce?

O ile więcej był(a)by pan(i) skłonny(a) płacić za 
energię elektryczną, Gdyby była to energia ze źródeł 

odnawialnych?

Źródło: CBOS 32/2016 Ekologia w energetyce – deklaracje i postawy. (opr.) Magdalena Gwiazda. Badanie przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich 
(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 21–28 stycznia 2016 roku na liczącej 992 osoby reprezentatywnej próbie losowej dorosłych 
mieszkańców Polski. Badanie zrealizowano we współpracy z Collegium Civitas.



Ocena konwencjonalnych i odnawialnych źródeł energii (CBOS)

Średnie ocen poszczególnych źródeł 
energii na skali od -2 do +2 

Koszt wytwarzania, bezpieczeństwo  
i perspektywiczność  a  wydajność

Źródło: CBOS 17/2015 Kierunki rozwoju energetyki w Polsce. Opinie o źródłach energii i ich wykorzystaniu (opr.) Natalia Hipsz .Badanie „Aktualne 
problemy i wydarzenia” (296) przeprowadzono metodą wywiadów bezpośrednich(face-to-face) wspomaganych komputerowo (CAPI) w dniach 8–14 
stycznia 2015 roku na liczącej 1005 osób reprezentatywnej próbie losowej dorosłych mieszkańców Polski. 



Wnioski

• Procesy globalizacji i zmiany na poziomie cywilizacyjnym
• Procesy glokalizacji – zmiany na poziomie lokalnym jako odpowiedź na globalizację
• Polityki regionalne polityka energetyczna UE
• Prowadzenie zrównoważonej strategii rozwoju
• Procesy świadomościowe na poziomie krajowym.
„Sympatia opinii publicznej jest najwyraźniej podzielona pomiędzy energetykę

odnawialną i energetykę konwencjonalną. Można przypuszczać, że źródłem
rosnącej popularności tej pierwszej jest raczej medialny wizerunek „przyjaznej
energii” niż realna wiedza społeczeństwa, dotycząca kosztów wytwarzania i innych
szczegółowych kwestii.” (Ruszkowski 2015: 85)

• Budowa kultury zaufania (społeczeństwo – władza). Wola współpracy instytucji
rządowych i organizacji oraz firm energetycznych

• Partycypacja.
„Zarówno badania naukowe, jak praktyka doradcza wskazują, że stworzenie

wiarygodnych mechanizmów komunikacyjnych, które umożliwiają przedstawienie
swoich racji różnym kategoriom interesariuszy, ogranicza konflikty i redukuje
napięcie społeczne.” (ibidem)


