
  Zmniej szyć zu ży cie pa li wa w sa mo cho dzie, pa mię ta jąc o: 
      od po wied nim ci śnie niu w opo nach (ci śnie nie od bie ga ją

ce o 0,5 ba rów od pra wi dło we go po wo du je wzrost zu ży
cia pa li wa o oko ło 5%), 

      wy łą cza niu sil ni ka, gdy po stój trwa dłu żej niż 30 se kund 
(mniej pa li wa zu ży je się na po now ne włą cze nie roz grza
ne go sil ni ka niż na bieg ja ło wy), 

      płyn nej jeź dzie, bez gwał tow ne go ha mo wa nia i przy spie
sza nia, 

      utrzy my wa niu w mia rę moż li wo ści sta łej, nie za wy so
kiej pręd ko ści (jaz da z pręd ko ścią 80 km/h zmniej sza 
zu ży cie pa li wa w cią gu go dzi ny o 30% w po rów na niu 
z jaz dą z pręd ko ścią 120 km/h), 

      zdej mo wa niu do dat ko wych ba gaż ni ków, gdy są nie po
trzeb ne, 

      uży wa niu ole ju o ni skiej lep ko ści (do bry olej mo że zmniej
szyć zu ży cie pa li wa o po nad 2,5%), 

      nie grza niu sil ni ka w cza sie po sto ju, 
      oszczęd nym ko rzy sta niu z kli ma ty za cji, 
      uwzględ nia niu pod czas ku po wa nia sa mo cho du do dat ko

wych kry te riów – zu ży cia pa li wa i emi sji CO2 na ki lo metr 
(roz wa żyć kup no  po jaz du  elek trycz ne go). 

      Kupować sprzęt AGD klasy A, zwłaszcza A+++, i instalować 
energooszczędne systemy oświetleniowe. 

       Dbać o pra wi dło we funk cjo no wa nie lo dów ki. 
      Go to wać w za mknię tych na czy niach. 
      Go to wać w  czaj ni ku tyl ko ty le wo dy,  ile się aku rat 

po trze bu je. 
      Pra so wać ca łe pra nie na raz, aby unik nąć wie lo krot ne go 

na grze wa nia że laz ka. 
      Zmniej szać ogrze wa nie na czas snu lub nie obec no ści 

w  do mu, róż ni co wać tem pe ra tu rę w  po miesz cze niach 
zgod nie z upodo ba nia mi. 

      Nie za sła niać i  nie za sta wiać grzej ni ków, dbać o  do bry 
stan uszcze lek w oknach. 

      Ga sić świa tło w nieużywanych po miesz cze niach.
      Oszczę dzać wo dę pod czas zmy wa nia na czyń, za stą pić 

ką piel w  wan nie prysz ni cem. 
      Wy łą czać te le wi zor, mo ni tor kom pu te ra, ra dio czy wie żę, 

nie po zo sta wia jąc urządzenia  w stanie czuwania (tzw. 
stand by). 

      Prze ry wa jąc pra cę, wy łą czać mo ni tor lub hi ber no wać 
ca ły kom pu ter. 

       Wy łą czać ła do war kę z gniazd ka, gdy nie jest do niej pod
łą czo ny te le fon ko mór ko wy al bo aku mu la to rek. 

      Ko rzy stać ze zmy war ki i  pral ki do pie ro po ich peł nym 
za ła do wa niu, wy ko rzy sty wać ener go i wo do osz częd ne 
pro gra my, re zy gno wać z pro gra mu wstęp ne go. 

      Nie dru ko wać nie po trzeb nych do ku men tów, ry sun ków 
i zdjęć. 

      Wy bie rać pro duk ty lo kal ne i se zo no we, w lek kich opa ko
wa niach na da ją cych się do po now ne go wy ko rzy sta nia 
lub re cy klin gu (na pro duk cję jed ne go więk sze go opa ko
wa nia zu ży wa się mniej su row ców i ener gii niż na pro
duk cję dwóch mniej szych). 

      Je śli to moż li we, ko rzy stać z ener gii od na wial nej (geo ter
micz nej, sło necz nej, wiatrowej). 

      Za sto so wać izo la cję ter micz ną bu dyn ku, wy mie nić okna 
na ener go osz częd ne. 

      Ko rzy stać jak naj dłu żej z  na tu ral ne go świa tła przez 
od po wied nią aran ża cję prze strze ni, otwie ra nie ża lu zji, 
od sła nia nie ro let i za słon. 

      Wy bie rać przy ja zne śro do wi sku środ ki trans por tu: krót
kie dy stan se po ko ny wać pie szo, ro we rem lub sku te rem, 
a dal sze – tram wa jem, au to bu sem, me trem; na da le kich 
tra sach ko rzy stać z ko lei lub au to bu su. 

Czę sto sły szy my pu blicz ne wy po wie dzi, że pol ska go spo
dar ka jest zbyt bied na i jesz cze zbyt sła bo roz wi nię ta, aby 
moż li wa by ła re ali za cja pro gra mów oszczę dza nia ener gii. 
Zda niem wie lu spe cja li stów pod sta wo wy mi pro ble ma mi 
pol skiej ener ge ty ki są jej ni ska wy daj ność oraz ni ska efek
tyw ność wy ko rzy sta nia ener gii. Twier dzi się tak że, że Pol
ski nie stać na zwięk sza nie efek tyw no ści ener ge tycz nej, 
bo to za ha mu je roz wój go spo dar czy. Eks per ci jed nak 
prze ko nu ją, że w Pol sce moż na za osz czę dzić znacz ne ilo
ści ener gii. Do ty czy to użyt ko wa nia ener gii w bu dyn kach, 
za kła dach prze twór czych, trans por cie, ale rów nież zmian 
za cho wań użyt kow ni ków. Do 2020 r. efek tem od po wied
nich dzia łań mo gła by być redukcja wy ko rzy sta nia ener gii 
o 25%! w sto sun ku do obec ne go jej zu ży cia.  

Jak poprawić efektywność energetyczną  przy  niskich  
nakładach? 
Przede wszyst kim zmie nić na sze na wy ki. Or ga ni za cja 
WWF wy li czy ła, że gdy by wszyst kie urzą dze nia wy łą czyć 
przy ci skiem po wer, nie po zo sta wia jąc ich w try bie stand 
by, to w  ska li Pol ski moż na by za osz czę dzić aż 2,3 mln 
MWh, war tych 831 mln PLN!  To ty le, ile wy twa rza rocz nie 
pol ska elek trow nia śred niej wiel ko ści (np. Elek trow nia 

Ostro łę ka). Po przez do sto so wa nie tem pe ra tu ry do fak
tycz nych po trzeb, bez nad mier ne go ogrze wa nia po miesz
czeń, ob ni ża jąc tem pe ra tu rę o 2°C możemy  zre du ko wać 
kosz ty ogrze wa nia o oko ło 10%! Uży wa jąc tyl ko chło dzia
rek i  za mra ża rek kla sy A   mo gli by śmy w  cią gu jed ne go 
ro ku za osz czę dzić 2252 GWh ener gii, czy li 800 mln PLN ! 
Dzię ki oszczęd no ściom elek trow nie i cie płow nie mo gły
by sprze da wać ener gię elek trycz ną i cie pło no wym użyt
kow ni kom lub tym, któ rzy po trze bu ją ich wię cej. Kosz ty 
oszczę dza nia ener gii są nie współ mier nie ni skie w  sto
sun ku do kosz tów bu do wy no wych blo ków ener ge tycz
nych czy cie płow ni czych. Efek tyw ność ener ge tycz na to ilość 

zu ży tej ener gii od nie sio na do uzy
ska nej wiel ko ści efek tu użyt ko we
go da ne go obiek tu, urzą dze nia 
tech nicz ne go lub in sta la cji w ty po
wych wa run kach ich funk cjo no wa
nia. Jej po pra wa znacz nie zmniej
sza zu ży cie su row ców ener ge tycz
nych (ro py, ga zu, wę gla), a  tym 
sa mym tak że za leż ność od ich 
im por tu. Dzię ki niej oso by fi zycz ne 
i  fir my pła cą mniej sze ra chun ki za 
ener gię, a spo łe czeń stwo od czu wa 
po pra wę ja ko ści ży cia. Ef
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EFEKTyWNOść WyKOrZysTANiA ENErGii

We dług Fun da cji Efek tyw ne go Wy ko rzy sta nia Ener gii 
po pra wa efek tyw no ści ener ge tycz nej mo że dać Pol sce: 

  re duk cję rocz nej emi sji CO2  o 57,5 mln t, czy li o pra wie 
15% cał ko wi tej emi sji ga zów cie plar nia nych w Pol sce, 

  zmniej sze nie kosz tów ener gii u  od bior ców koń co wych 
o 35,9 mld PLN rocz nie, 

  zmniej sze nie rocz nych kosz tów wy twa rza nia ener gii 
elek trycz nej z 59,1 mld PLN do 48,5 mld PLN. 

Fot. sXC

Polski rynek samochodów elektrycznych jest w początkowej fazie 
rozwoju. W 2014 roku sprzedano 150 aut o napędzie elektrycznym 
lub hybrydowym typu plugin.

Żarówka
  kompakt.

 Żarówka
 LED

Moc 100 W 17 W

Orientacyjny koszt zakupu 3 PLN 50 PLN

Liczba lamp  w  ciągu  5.000  
godzin użytkowania 5 1

Łączny koszt zakupu 15 PLN 50 PLN

Zużycie energii w okresie 5.000 
godzin użytkowania 500 kWh 85 kWh

Koszt energii 300 PLN 51 PLN

Łączny koszt użytkowania 315 PLN 101 PLN

Oszczędność energii dzięki wymianie żarówki tradycyjnej na 
świetlówkę kompaktową (wg WWF)

Jak zaoszczędzić energię i pieniądze? 
Zu ży cie ener gii mo że zmniej szyć każ dy z  nas, nie po no
sząc  żad nych kosz tów. Wy star czy pa mię tać o oszczę dza
niu ener gii w cza sie re mon tu do mu czy ku po wa nia sprzę
tu go spo dar stwa do mo we go lub sa mo cho du. spo so bem 
na to jest zmia na za cho wań, co nie wy ma ga na kła dów, 
a przy no si ko rzy ści. 

JAK TO ZrObić? JAK TO ZrObić? 

1 2 3 4
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W Pol sce naj więk szy po ten cjał po pra wy efek tyw no ści 
ener ge tycz nej wy stę pu je w sek to rze bu dow nic twa.
Zu ży wa ono ¼ ener gii w Pol sce i jest ona wy so ce mar no tra
wio na. Na sze bu dyn ki na le żą do naj bar dziej ener go chłon
nych w Unii Eu ro pej skiej. Za po trze bo wa nie na ener gię pier
wot ną dla bu dyn ku jed no ro dzin ne go ogrze wa ne go ni sko
tem pe ra tu ro wym ko tłem ga zo wym w  Pol sce jest o  30% 
więk sze niż w szwe cji, dla bu dyn ku wie lo ro dzin ne go – 25%. 
Tym cza sem kosz ty wznie sie nia ener go osz częd ne go bu dyn
ku są tyl ko o  1015% więk sze niż bu dyn ku tra dy cyj ne go!  

Ponadto roczny koszt ogrzewania energooszczędnego 
domu jednorodzinnego jest kilkadziesiąt procent niższy i w 
zależności od powierzchni, technologii budowania i rodzaju 
ogrzewania może wynosic nawet 5060%.  Znacz na po pra wa 
efek tyw no ści ener ge tycz nej jest w  bu dow nic twie moż li wa 
pod wa run kiem ter mo mo der ni za cji bu dyn ków już ist nie ją
cych oraz roz wo ju bu dow nic twa ener go osz częd ne go 
i pa syw ne go. 

In te li gent ne sys te my za rzą dza nia ener gią
– spo sób na po pra wę efek tyw no ści ener ge tycz nej 
in te li gent ne sys te my za rzą dza nia użyt ko wa niem ener gii 
obej mu ją dwa po wią za ne ze so bą sys te my: 
      in te li gent ne sys te my za rzą dza nia ener gią (ciepl ną i elek

trycz ną) w  bu dyn kach, ko ja rzo ne z  po ję ciem bu dyn ku  
in te li gent ne go, 

      in te li gent ne sie ci ener ge tycz ne (elek tro ener ge tycz ne, 
cie płow ni cze, ewen tu al nie tak że ga zo we). 

in te li gent ne sie ci ener ge tycz ne (ang. smart Grid) to kom
plek so we roz wią za nia ener ge tycz ne po zwa la ją ce na łą cze
nie i  wza jem ną ko mu ni ka cję roz pro szo nych ele men tów 
sie ci ener ge tycz nych oraz opty mal ne ste ro wa nie ty mi ele
men ta mi – tak po stro nie pro du cen tów, jak i  od bior ców 

ZNACZNy  POTENCJAŁ TKWiąCy  W  bUDOWNiC T WiE

Fot. sXC Fot. sXC

Pięciokrotna oszczędność energii dzięki wymianie żarówki 
tradycyjnej na świetlówkę kompaktową 

izolacja termiczna budynku, oraz wymiana okien na 
energooszczędne

Łączność

Światło

Bramy i okna Bezpieczeństwo

Klimatyzacja 

Ciepło

Elektronika

Kolektor słoneczny

rys. iNE

Ele men ty in te li gent ne go bu dyn ku  po łą czo ne  w sys tem 
zintegrowanego zarządzania

Bu dow nic two pa syw ne to ta kie, któ re za pew nia wy so ki 
kom fort ciepl ny przy eks tre mal nie ni skim za po trze bo wa niu 
na ener gię ciepl ną. Na 1 m2 wy no si ono rocz nie 15 kWh, czy
li 1,5 li tra ole ju opa ło we go lub 1,5 m3 ga zu ziem ne go. 
Tym cza sem bu dyn ki sprzed 1966 r. zu ży wa ją 240350 kWh 
(czy li 1623 ra zy wię cej niż do my pa syw ne), a  miesz ka nia 
z lat 19931997, 120160 kWh (czy li 810 ra zy wię cej). Na wet 
bu dyn ki uzna wa ne w  Pol sce za ener go osz częd ne zu ży wa ją 
5krot nie wię cej ener gii niż do my pa syw ne. Do my pa syw ne 
stwa rza ją szan sę ogrom nych oszczęd no ści ener gii, a  tym 
sa mym znacz ne go zmniej sze nia za rów no wy dat ków na 
ener gię, jak i ob cią że nia śro do wi ska przy rod ni cze go.

ener gii – słu żą ce ogra ni cze niu za po trze bo wa nia na ener
gię. Ta kie sie ci są wy po sa żo ne w  no wo cze sne urzą dze nia 
(licz ni ki, wy łącz ni ki, prze łącz ni ki, re je stra to ry), któ re umoż li
wia ją wza jem ną wy mia nę i ana li zę in for ma cji, a w efek cie 
– opty ma li zo wa nie przesyłu i zu ży cia ener gii (ciepl nej, elek
trycz nej) lub np. dys try bu cji ga zu. 
   rWE stoen Operator od września 2014 r. rozpoczął pro

gram „realny Wymiar Energii”, który jest kolejnym etapem 
transformacji warszawskiej sieci elektroenergetycznej 
w kierunku inteligentnych sieci energetycznych (isE) 

   Grupa TAUrON przeprowadziła dziesięć pilotaży 
związanych z  dostawą i  montażem inteligentnych lic
zników (m.in. w Krakowie, Tarnowie i Częstochowie) 

   EnergaOperator wdraża system inteligentnych lic
zników pozwalających na stosowanie odmiennych 
stawek taryfowych w różnych strefach czasowych oraz 
zmienianie stref czasowych i stawek w sposób zdalny. 

   W maju 2005 r. doszło do podpisania umowy dotyczącej 
współpracy w  zakresie rozwoju inteligentnych sieci 
w  Polsce, pomiędzy PsE, Energa Operator, Energa 
Wytwarzanie oraz Hitachi.

   Wiele miast w  Polsce prowadzi prace związane z  ideą 
inteligentnego miasta.

CO JUŻ rObiMy? 
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Kon takt: In sty tut na rzecz Eko ro zwo ju, 00-743 War sza wa, ul. Na bie la ka 15 lok. 1, tel.: (22) 851 04 04, e-mail: do klip@in e -isd.org.pl 

Projekt „Dobry Klimat dla Powiatów" jest realizowany przy udziale środków instrumentu finansowego LIFE i Komisji Europejskiej 
oraz dofinansowaniu Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

Celem partnerskiego przedsięwzięcia LIFE+ „Dobry Klimat dla Powiatów” jest aktywne zaangażowanie polskich samorządów w działania prowadzące do ograniczenia emisji gazów cieplarnianych oraz służące lepszej 
adaptacji do zmian klimatu. Głównymi adresatami projektu są władze powiatowe oraz społeczności lokalne na poziomie powiatów. Działania projektowe będą trwały do końca sierpnia 2015 roku. Liderem projektu jest 
Instytut na rzecz Ekorozwoju, partnerem krajowym Związek Powiatów Polskich, a partnerem zagranicznym brytyjska organizacja Community Energy Plus. 
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