
Zainwestujmy razem w środowisko 

Realizowane w ramach Projektu ” Ogólnopolski system wsparcia doradczego dla sektora publicznego, 
mieszkaniowego oraz przedsiębiorstw w zakresie efektywności energetycznej oraz OZE" 

 
we współpracy z: 

 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Województwem Lubelskim 

                                        Olsztyn, 15 listopada 2017 r.  

Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 Program „Czyste Powietrze”  

 Szkolenie dla pracowników socjalnych  
Ośrodków Pomocy Społecznej 

  

  

 



Zainwestujmy razem w środowisko 

      
Realizacja  we współpracy z: 

 Wojewódzkimi Funduszami Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
oraz Województwem Lubelskim 

Olsztyn, 15 listopada 2017 r.  

Z a i n w e s t u j m y   r a z e m   w   ś r o d o w i s k o 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej 
 

Program „Czyste Powietrze”  

Racjonalne wykorzystanie ciepła i energii 
elektrycznej. 

Szkolenie dla pracowników socjalnych Ośrodków Pomocy Społecznej   

  

 



Zainwestujmy razem w środowisko 

 

1. Przykłady nieprawidłowego postępowania  
 w zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną 
 oraz skutki takich zachowań (spalanie odpadów, 
 nieefektywne źródła). 
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2. Dobre przykłady zachowań, prowadzące do oszczędności 
 energii i likwidacji emisji w gospodarstwach domowych. 

Plan prezentacji  

 
3.  Jak odczytywać dane na fakturach za energię.  
 Grupowe zamówienia na energię. Obniżenie kosztów 
 zużycia energii.  

. 
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Racjonalne wykorzystanie 
ciepła i energii elektrycznej 
 

 

1. Przykłady nieprawidłowego postępowania  
 w zakresie zaopatrzenia w ciepło i energię elektryczną 
 oraz skutki takich zachowań (spalanie odpadów, 
 nieefektywne źródła). 
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Spalanie odpadów, takich jak: 

 Plastikowe butelki; 

 Kartony po sokach; 

 Reklamówki z plastiku; 

 Zużyte opony; 

 Malowane lub lakierowane drewno; 

 Stare meble; 

 Sztuczna skóra; 

 Tekstylia, szmaty itp.; 

 Opakowania po środkach chemicznych… 

Wpływa negatywnie na zdrowie i powoduje wzrost zachorowań! 

Ponadto spalane odpady są mało kaloryczne i poprzez ich spalanie nie uzyskujemy 
potrzebnej ilości ciepła. 

W Polsce obowiązuje ustawowy zakaz spalania odpadów  
i grozi mandatem do 5000 zł! 

 Spalanie odpadów – toksyczny problem 
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Spalanie, zwłaszcza wilgotnych odpadów grozi zatkaniem przewodów kominowych 
przez mokrą sadzę, co powoduje niedrożność i może to grozić cofaniem się tlenku 
węgla do pomieszczeń w domu, a to może spowodować zatrucie domowników 
czadem. 

 Niewłaściwe spalanie  
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Błędy w użytkowaniu kotła/pieca prowadzą do:  

Konieczna jest umiejętność poprawnego rozpalania w kotłach. 
Znaczne ilości dymu powstają, gdy dużą ilość węgla zaczniesz podpalać od dołu  
lub wrzucisz na żar. Wówczas, paliwo szybko podgrzewając się uwalnia mnóstwo lotnej 
smoły, której nie da się dopalić. 

 Niewłaściwe spalanie  
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 Powstania dużej ilości dymu. 
Pamiętaj, że dym to niespalone paliwo, a dokładniej aż do 70% tego paliwa!  
 

http://czysteogrzewanie.pl/wp-content/uploads/2013/01/poprawna-technika-palenia.jpg
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Według danych Komendy Głównej Państwowej 
Straży Pożarnej ilość pożarów  

w 2016 r. spowodowanych złą eksploatacją 
urządzeń ogrzewających gospodarstwa domowe 

wyniosła ponad 11,5 tys.  

 Niewłaściwe spalanie  

 Praca kotła z mocno ograniczonym dopływem powietrza; 
      Spalanie jest możliwe tylko wtedy, gdy jest dostęp do tlenu. 
 
 Nieodpowiednie zabezpieczenie paleniska. 

 
 Brak właściwego stanu technicznego kotła oraz instalacji grzewczej. 
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Jeśli dysponujesz miejscem na przechowywanie drewna opałowego, to możesz wysuszyć  
je we własnym zakresie (tj. sezonowanie drewna).   
Pamiętaj, że drewno należy rozłożyć naprzemiennie w przewiewnym i suchym miejscu.  
Zostawiamy je tak przynajmniej na 1 rok. 

 Niewłaściwe spalanie  

 Wilgotne drewno; 
 
 Wartość energetyczna drewna opałowego zależy między innymi od jego wilgotności. 

Im bardziej „mokre” drewno, tym niższa jest jego wartość opałowa.  
Oznacza to, że uzyskujemy znacznie mniej ciepła, niż w przypadku drewna suchego.  
 

Dlaczego tak się dzieje?  
 
 Podczas spalania zawarta w drewnie wilgoć zamienia się w parę wodną,  

która absorbuje ciepło i nie jest ono odpowiednio wykorzystane. 
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Niedoszacowanie wielkości źródła ciepła : 
Ważnym elementem przy doborze mocy źródła ciepła są prawidłowo oszacowane straty ciepła w 

budynku.  
Straty ciepła to przede wszystkim niewystarczająco docieplony budynek i nieszczelna stolarka  
okienno-drzwiowa. Konsekwencją niewłaściwie dobranego źródła ciepła może być:  
- za niska temperatura w pomieszczeniach podczas mroźnych dni, 
- za duże koszty ogrzewania w stosunku do rzeczywistego zapotrzebowania na ciepło. 

 
RODZAJ/WIEK BUDYNKU 

WSKAŹNIK ZAPOTRZEBOWANIA NA MOC 
GRZEWCZĄ W ODNIESIENIU DO METRAŻU (dla 
wys. pięter 2,5–2,7 m ) 

Nieocieplony budynek sprzed 1970r. 120 W/m2 

Nieocieplony budynek z lat 70. lub 80. 100 W/m2 

Budynek sprzed 1990r. docieplony 5 cm styropianu 80 W/m2 

Budynek z lat 90. (5 cm styropianu) 70 W/m2 

Budynek z lat 2000–2010 (8–10 cm styropianu) 60 W/m2 

Budynek wybudowany po roku 2010 standardowo docieplony 
(15 cm styropianu) 50 W/m2 

Budynek wybudowany po roku 2010, szczególnie docieplony 
(np. min. 15cm dobrego styropianu na ścianach, trój-
szybowe okna) 40 W/m2 

Tabela nr 1 – Wskaźnik zapotrzebowania na moc grzewczą przypadającą na 1 m2. Źródło: portal “Czyste ogrzewanie” 

Zakłada się, że im budynek 
starszy, tym gorsze było jego 

wykonanie, materiały użyte do 
jego budowy, a przede 

wszystkim zły stan obecny  
(np. zawilgocenie murów,  

ubytki w elewacji) 

Nieprawidłowy dobór źródła ciepła 
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Mieszkanie w niedogrzanym domu wiąże się z problemem zawilgoconych ścian  
i fundamentów, powoduje liczne choroby prowadzące do przewlekłych schorzeń, 
wpływa na spadek odporności, złe samopoczucie i zdrowie psychiczne. Szczególnie 
niebezpieczne jest dla osób starszych i dzieci. 

Jeżeli nie mamy możliwości wymiany starego pieca węglowego, należy pamiętać  
by dbać o jego stan, jakość stosowanych paliw i technikę palenia. 

 

 
 

 Niedogrzany budynek = problem 

Każdy budynek jest inny i ma swoje cechy charakterystyczne, dlatego należy zwrócić na to uwagę. 

Przeanalizuj swój dom pod kątem istniejącego docieplenia lub planowanej termomodernizacji. 

     Myśl globalnie i perspektywicznie !!! 
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Przeprowadzanie działań 
termomodernizacyjnych  

w nieprawidłowej kolejności może 
powodować  nadmierne zużywanie energii 

cieplnej oraz zwiększenie kosztów 
ogrzewania! 

 
 

Właściwa kolejność działań termomodernizacyjnych:  
 

Grupa I  
termoizolacja ścian zewnętrznych, termoizolacja dachu lub 

stropodachu, stolarka okienna i drzwiowa, strop nad 
nieogrzewaną piwnicą, podłoga na gruncie 

 
Grupa II 

modernizacja c.o. i c.w.u., wentylacja mechaniczna z 
odzyskiem ciepła 

 
Grupa III 

wymiana źródła ciepła, OZE 

Niewłaściwa termomodernizacja 
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Wpływ złej termoizolacji na wentylację naturalną 
Jednym z efektów termoizolacji budynków jest zwiększenie szczelności budynku, 
która bezpośrednio wpływa na warunki pracy wentylacji grawitacyjnej poprzez 
ograniczenie możliwości dopływu świeżego powietrza do pomieszczeń 
użytkowych (głównie poprzez uszczelnienie stolarki okiennej).  
Brak wymiany powietrza lub jej znaczne ograniczenie połączone z zakłóceniem 
cyrkulacji stanowi pierwszy krok do pojawienia się pleśni w budynku.  

Powody pojawiania się pleśni w budynku : 

zaślepione 
kratki 
wentylacyjne 

niedrożne 
przewody 
wentylacyjne 

brak montażu wywietrzników 
higroskopijnych w oknach  w 
obawie przed wzrostem opłat 
za ogrzewanie 

zbyt szczelne 
okna i drzwi 
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Skutki złej wentylacji 
Konsekwencją złej wentylacji i oddychania zanieczyszczonym 
powietrzem może być astma lub inne choroby dróg oddechowych,  
a nawet nowotwory 

Widoczne skutki złej wentylacji Niewidoczne skutki złej wentylacji . 

Grzyb i pleśń                 
na nadprożach, 
ościeżnicach,                   
pod parapetem,        
w narożach pokoi, 
za meblami. 

Zaparowane szyby w oknach. 

Skroplona para wodna na chłodnych 
powierzchniach ścian i przedmiotach. 
Nawiew powietrza przez kratki wywiewne 
w kuchni lub łazience. 

Pęcznienie drewnianych mebli i podłóg. 

Złe samopoczucie – 
bóle i zawroty głowy, 
zmęczenie, 
podrażnienia błony 
śluzowej nosa, gardła, 
skóry, uczulenia, alergie  

Niszczenie konstrukcji budynku – 
wnikanie wilgoci do ścian                             
i stopniowa ich destrukcja. 
W pomieszczeniach z gazowymi 
urządzeniami grzewczymi zwiększona 
możliwość zatrucia czadem (CO). 
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Błędy w instalacjach przygotowujących C.W.U. 

» Za wysokie ciśnienie wody, 

» Za duży zasobnik C.W.U., 

» Brak izolacji na rurach C.W.U. i zasobniku, 

» Brak regulacji pompy cyrkulacyjnej, 

» Brak zaworów podpionowych. 
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Orientacja i otoczenie budynku 
   Źle umieszczone drzewa liściaste i iglaste w otoczeniu budynku, 

wpływają na brak dopływu światła do budynku zimą oraz jego 
przegrzewanie się latem. W sezonie zimowym otoczenie powinno 
zapewniać jak najwięcej światła od strony południowej, a w sezonie 
letnim chronić przed nadmiernym przegrzewaniem (np. umieszczenie 
drzew liściastych, które latem zacieniają, a zimą tracąc liście 
umożliwiają dostęp promieni słonecznych); 

 
   Brak strefy buforowej od strony północnej, chroniącej budynek 

przed stratami ciepła powoduje większe jego zużycie na potrzeby 
ogrzewania (strefa drzew iglastych przez cały rok tworzy strefę 
buforową chroniącą przed wiatrem). 

 Ciepło a usytuowanie budynku 

16 



Zainwestujmy razem w środowisko 

 

Izolacyjność cieplna 
   Złe ułożenie izolacji cieplnej, obecność mostków cieplnych oraz 

licznych otworów okiennych i drzwiowych wpływa na „uciekanie” 
ciepła z budynku; 

 
   Rola izolacji cieplnej w budynku polega na: 
 -  ograniczeniu strat ciepła z budynku do otoczenia;  
 - utrzymaniu odpowiedniej temperatury wewnętrznych powierzchni 

przegród zewnętrznych, tak   aby nie dopuścić do ich zawilgocenia,  
a w konsekwencji uniemożliwić rozwój grzybów pleśniowych.  

 
Izolacyjność cieplna jest jednym z głównych czynników wpływających na 
wielkość zapotrzebowania na ciepło do ogrzewania budynku, a co za tym 
idzie na koszt eksploatacji budynku! 

 Izolacyjność cieplna budynku 
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Przegrody zewnętrzne przezroczyste 
  Przegrody takie jak okna, drzwi balkonowe, przeszklone ściany 

osłonowe czy świetliki, są jednym z  elementów budynku 
powodujących największe straty ciepła; 

 
  Im niższy współczynnik przenikania ciepła, tym większa izolacyjność 

cieplna przegrody; 
 
  Zamknięty w przestrzeni międzyszybowej gaz stanowi izolację 

cieplną; 
 
  Najmniejsze mostki cieplne występują, gdy okna i drzwi osadzane są 

w warstwie izolacji cieplnej lub na granicy muru i izolacji. 
 

 Izolacyjność cieplna budynku 
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2. Przykłady dobrych zachowań, prowadzące  
           do oszczędności energii i likwidacji emisji  
           generowanej przez gospodarstwa domowe. 

19 

Racjonalne wykorzystanie 
ciepła i energii elektrycznej 
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Przykłady dobrych zachowań, prowadzące  
do oszczędności energii 

Wystarczy niewielka zmiana codziennych 
nawyków związanych z wykorzystaniem 

energii, aby w naszych portfelach została 
zaoszczędzona spora część przeznaczonych  

na ten cel pieniędzy! 
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Ograniczenie zużycia ciepła 
czy 

efektywne wytwarzanie ciepła ? 

Ogrzewanie pomieszczeń i mieszkań, przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

(służącej myciu i kąpieli) oraz przygotowanie posiłków pochłania  

 ok. 80% zużywanej energii w gospodarstwach domowych.  

 

Pamiętaj, że obniżenie temperatury tylko o jeden stopień Celsjusza  
może spowodować oszczędności w zużyciu ciepła ok. 5-6 %. 

 

Szczegółowe informacje, dotyczące postępowania prowadzącego do ograniczenia 
zużycie ciepła zostaną przedstawione w prezentacji:  

 Aspekty prawidłowego użytkowania mieszkań i domów – mikroklimat mieszkań 

  
 

Co lepsze ? 
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Efektywne wytwarzanie ciepła 
Jeśli masz indywidualne źródło ciepła to zadbaj o jego efektywne wykorzystanie!  

W Polsce w indywidualnym ogrzewnictwie dominują trzy podstawowe paliwa:  
 gaz (ziemny lub płynny); 
 olej opałowy; 
 paliwa stałe (głównie węgiel, drewno, ale również biomasa roślinna (w formie peletu 

lub brykietu) 
 

Im efektywniej spalasz paliwo tym masz cieplej w domu za mniejsze pieniądze!  

Jeśli chcesz wymienić stary kocioł pamiętaj aby:  
1. Sprawdzić czy kocioł ma atesty.  
2. Policzyć wszystkie koszty, tj.:  koszt kotła oraz instalacji, koszty eksploatacyjne, w tym koszty 
paliwa.  
3. Dokonaj wyboru paliwa. Pamiętaj, żeby paliwo, którego używasz było jak najmniej szkodliwe  
dla środowiska. 
4. Dobierz moc kotła do powierzchni ogrzewanego budynku. Jest to bardzo ważny czynnik 
prawidłowego funkcjonowania urządzenia i jego ekonomicznej eksploatacji.  
Pamiętaj, że zbyt duże kotły to strata paliwa i energii oraz awaryjność instalacji. 
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W gospodarstwach domowych w zdecydowanej większości są eksploatowane  
kotły tzw. górnego spalania, tzn. wylot spalin z paleniska umieszczony u góry wnętrza komory 
zasypowej. Do grupy tej należą również kominki, piece kaflowe i kuchenne.  

 

 

 

 

 

 

 

 Kocioł górnego spalania jest kotłem, w którym wsad powinien być rozpalany od góry,  
a nie od dołu kotła,  

 Użytkownicy kotłów górnego spalania, robią błąd i rozpalają załadowane paliwo od dołu,  
co jest bardzo nieefektywne. Takie postępowanie powoduje zwiększone zużycie opału, 
ponadnormatywne zadymienie i ogółem niższą sprawność obsługiwanego pieca. Warto 
zmienić to nieefektywne przyzwyczajenie.   

Efektywne wytwarzanie ciepła  
– właściwe użytkowanie kotła 
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Źródło: http://czysteogrzewanie.pl/jak-palic-w-piecu/rozpalanie-od-gory-instrukcja-krok-po-kroku/ 

Efektywne wytwarzanie ciepła  
– właściwe użytkowanie kotła 
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 Pamiętaj, że nie istnieje żaden niedymiący węgiel kamienny czy drewno.  
To dzięki odpowiedniej technice palenia każdy węgiel i drewno można spalić bez 
widocznego dymu.  

 

 Przy rozpalaniu bardzo rozdrobnionych paliw np. miałów węglowych czy flotów może 
być potrzebny nadmuch (ograniczenie zadymienia i lepsza sprawność spalania,  
co ogranicza ilość wykorzystywanego opału).  

 

 Kocioł powinien być regularnie oczyszczany z nadmiaru sadzy i smoły  
(będzie wolniej „zarastał).  

 

 Czyść ruszt, gdyż palenisko kotła powinno mieć zapewnioną odpowiednią cyrkulację 
powierza.  

Efektywne wytwarzanie ciepła  
– właściwe użytkowanie kotła 
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 Najlepiej palić w kotle, o ile to możliwe bez wygaszania (z użyciem już powstałego żaru).  

 Palenie po 30 minutach od rozpalenia powinno być bezdymne.  

 Sprawdź szczelność kotła i podłączenia do komina.  

 Komin musi być drożny, szczelny, zapewnić odpowiedni ciąg wymagany dla danego 
kotła.  

 Instalacja grzewcza musi być bezpieczna (zabezpieczenie przed wybuchem kotła).  
W przewodach kominowych osadza się smoła, która często powoduje samozapłon 
sadzy i ryzyko pożarowe. 

Efektywne wytwarzanie ciepła  
– właściwe użytkowanie kotła 
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Gdy wylot spalin jest na dole przy ruszcie mówimy o kotle dolnego spalania. Mamy do 
czynienia wówczas z tzw.  kotłem  zasypowym, który na ogół  jest droższy, ale zużywa mniej 
paliwa. Kotły ze spalaniem dolnym mają 2 lub 3 ciągi spalania, przez co są one bardziej 
sprawne.  

 

 

 

 

 
 

Efektywne wytwarzanie ciepła  
– właściwe użytkowanie kotła 
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Kotły o spalaniu dolnym to także kotły zgazowujące oraz kotły z palnikiem retortowym. Kotły 
zgazowujące, nazywane często kotłami na holzgas, są przeznaczone do spalania drewna. Kotły 
zgazowujące drewno produkują gaz drzewny, który następnie jest w nich spalany. Osiągają one 
wysoką sprawność - do 90%. Ich wadą jest wysoka cena. Zaletą tych kotłów jest to, że przerwy 
między kolejnymi załadunkami paliwa mogą wynosić nawet 18 godzin.  

Efektywne wytwarzanie ciepła  
– właściwe użytkowanie kotła 

Spaliny są mniej zanieczyszczone szkodliwymi substancjami emitowanymi do powietrza.  
 

Przeczytaj zalecenia producenta – nie każde paliwo może być używane np. w kotle ze 
spalaniem dolnym nie spalisz miału i węgla koksującego.  

Retorta prosta / “fajkowa”, rys. zawijan.wordpress.com Palnik II generacji z obrotową koroną napowietrzającą 
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Obniżenie kosztów przygotowywania 
C.W.U 

» Zastosowanie perlatora – 50 % 
» Likwidacja przecieków – 10-20 % 
» Prysznic zamiast wanny – 60-70 % 
» Bateria z mieszaczem – 25 % 
» Bateria z termostatem – 50% 
» Baterie bezdotykowe: 60% oszczędności. 

» Prawidłowe nawyki domowe – 50 % 
• Zmywanie naczyń 
• Toaleta codzienna 

» Prawidłowa temperatura wody w zasobniku – 30 % 
» Zmiana taryfy elektrycznej – 30 % 
 Stosowanie pompy cyrkulacyjnej (przy rozległych 

instalacjach). 
 Ograniczenie nocne temperatury dla c.w.u. 

 

29 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Oszczędzanie wody 

Zmniejszenie zużycia wody, to również oszczędność energii! 

 Gdy tylko cieknie kran bądź spłuczka – nie zwlekajmy z usunięciem usterki.  
Te drobne, lecz długotrwałe przecieki powodują duże straty wody. 
 

 Pamiętajmy, że kąpiąc się pod prysznicem zużywamy około połowy wody potrzebnej 
do kąpieli w wannie. 
 

 Zmywając naczynia róbmy to w zlewozmywaku lub zmywarce, a nie pod strumieniem 
bieżącej wody – w ten sposób oszczędzimy nawet połowę potrzebnej normalnie 
wody. 

 

 Zamontuj na kranach zarówno w kuchni jak i łazience perlatory  
(wodo-oszczędne końcówki wkręcane na wylewki w bateriach/kranach łazienkowych 
lub kuchennych). Jest to najprostszy i najbardziej podstawowy sposób oszczędzania 
wody zimnej i ciepłej, tym samym również energii na ogrzanie ciepłej wody. 
Zamocowana na końcu wylewki siatka o drobnych oczkach napowietrza wodę i dzięki 
temu ogranicza jej zużycie od 15 do nawet 40%.  
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W każdym gospodarstwie domowym zużywana jest energia elektryczna  
w szczególności na oświetlenie i zasilanie urządzeń elektrycznych  
(20% energii ogółem).  

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
- oświetlenie 

Przykład szacunkowy – wymiana źródła światła/oprawy  
(cena energii 0,56 zł/kWh): 
 
1 żarówka LED o mocy 8 W włączona przez 8 godzin 
dziennie to roczny koszt prądu ok. 13 zł.  
 
1 żarówka wolframowa (zwykła) o mocy 40 W świecąca 
przez 8 godzin dziennie to w skali roku opłata za energię 
elektryczną(prąd) rzędu 65 zł (5 razy drożej).  
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Wyłączanie 
Zmiana zachowań  

Dobieramy moc do potrzeb 

O
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Stosujemy energooszczędne źródła światła 

Zmiana 
technologii 

Zastąpienie oświetlenia ogólnego oświetleniem 
indywidualnym 

Montaż urządzeń automatycznego włączania i wyłączania światła 

Montaż urządzeń do regulacji natężenia światła 

Dbanie o czystość opraw 

Inteligentne systemy sterowania oświetleniem  

Jak zaoszczędzić na oświetleniu ? 

http://www.pro-test.pl/userfile/article_picture/pix_max/fot_philips_zrodla_swiatla.jpg 



Zainwestujmy razem w środowisko 

Użytkując różne urządzenia 
warto wiedzieć w jakim 

stopniu można wpłynąć na 
oszczędność energii.  

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
- urządzenia AGD i RTV 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

 
Chłodziarka (lodówka) i chłodziarko-zamrażarka  
Jeśli chcesz ograniczyć zużycie energii elektrycznej to należy:  
 

 Nie zostawiać otwartych drzwi (ciepłe powietrze które wpada do lodówki przy ochładzaniu 
skrapla się, i osadza w postaci lodu, który z kolei wpływa na zmniejszenie sprawności 
urządzenia).  
 

 Regularnie rozmrażać chłodziarko-zamrażarkę (o ile nie ma systemu automatycznego 
rozmrażania) – zwiększysz sprawność urządzenia i zmniejszysz koszty poboru energii  
(5 mm lodu oznacza wzrost zużycia energii o ok. 20%).  
 

 Zamarznięte produkty, jak masz czas, najlepiej rozmrażać w chłodziarce (lodówce)  
– ponieważ pochłaniają one ciepło z wnętrza lodówki, przez co urządzenie zużywa mniej 
energii. 
 

 Nie ustawiać chłodziarki w słonecznym miejscu, ani blisko grzejników i innych źródeł 
ciepła, ponieważ będzie potrzebowała do pracy więcej energii.  

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
- urządzenia AGD i RTV 
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Chłodziarka (lodówka) i chłodziarko-zamrażarka  

Jeśli chcesz ograniczyć zużycie energii to :  
 

 Kratki wentylacyjne znajdujące się w urządzeniach chłodniczych muszą być odkryte. Zostaw 
10 cm przestrzeni z tyłu chłodziarki lub zamrażarki. Wypoziomuj urządzenie tak, żeby drzwi 
zamykały się samoczynnie. 

 

 Ustaw odpowiednią temperaturę – w chłodziarce nie powinna być ona niższa niż +6°C,  
a w zamrażarce –19°C. Przy dalszym obniżaniu temperatury wzrasta zużycie energii,  
a trwałość produktów jest podobna.  
 

 Nie umieszczaj gorących potraw w chłodziarce i zamrażalniku.  
 

 Regularnie sprawdzaj stan uszczelek na drzwiach i w razie potrzeby wymieniaj je.  

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
- urządzenia AGD i RTV 
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Pralka  
Jeśli chcesz ograniczyć zużycie energii to należy:  
 

 Zawsze wykorzystywać pełną ładowność pralki przewidzianą dla wybranego cyklu prania. 
Rozpoczynaj pranie, kiedy uzbierasz pełny wkład do pralki (jak jest mniej to ustaw 
odpowiednie funkcje) i pamiętaj, że program prania wstępnego wykorzystujemy 
sporadycznie tylko przy bardzo zabrudzonych rzeczach.  

 

 Prać w najniższej możliwej temperaturze (większość obecnie dostępnych na rynku środków 
piorących działa bardzo dobrze już w temperaturze 30-40°C). Korzystaj ze środków 
piorących lepszej jakości. 

 

 W miarę możliwości korzystać z różnych cykli oznaczonych jako „eko” – oznaczających 
najczęściej pranie w niższej temperaturze przy niższym zużyciu energii.  

 

 Pamiętać przy zakupie nowej pralki (kupujemy na długie lata) żeby wybierać urządzenia o 
najwyższych parametrach z punktu widzenia oszczędności energii (patrz etykiety 
energetyczne).  

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
- urządzenia AGD i RTV 
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Czajnik elektryczny  

 Gotuj tylko tyle wody, ile jest w danej chwili rzeczywiście potrzebne.  
 

 Usuwaj kamień z powierzchni grzejnych czajnika celem podwyższenia sprawności grzania.  
 

Komputer  

 Komputer stacjonarny - pamiętaj, że nowsze, szybsze procesory i zaawansowana grafika 
przyczyniają się do zwiększenia poboru mocy.  

 

 Wyłączaj komputer w ciągu dłuższych przerw (włączanie i wyłączanie nie ma istotnego 
wpływu na żywotność urządzenia). Ustawiaj systemy komputerowe tak, aby monitor nie 
pracował dłużej niż 10 minut kiedy go czasowo nie używasz (tryb „stand-by” chociaż to 
też ukryty pożeracz prądu).  

 

 Pamiętaj, że ustawianie wygaszacza ekranu w monitorze zmniejsza istotnie zużycie 
energii.  

 

 Wyłącz monitor jeżeli go nie używasz.  
 

 Większy ekran monitora oznacza większe zużycie energii. Monitor LCD pobiera znacznie 
mniej energii, niemniej też go wyłącz, gdy dłuższy czas nie korzystasz.  

 

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
- urządzenia AGD i RTV 
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 Tryb „stand-by”, czyli stały pobór energii.  

 

 Urządzenia domowe mogą być ustawione na różne tryby pracy i od tego 
w jakim ustawieniu pracują zależy ile energii pobierają. 

 

 W mieszkaniu można znaleźć kilka urządzeń włączonych w trybie stand-
by, inaczej nazywając w stanie „czuwania”.   

 

 Jest to nieuzasadniona strata energii! W ciągu roku ma to znaczenie. 
Wyłączając niepotrzebny pobór prądu zmniejszysz swoje rachunki  
i chronisz środowisko. W przypadku urządzeń, które używane  
są sporadycznie może okazać się, że ich czas czuwania kosztuje więcej niż 
czas aktywnej pracy.  

Ograniczenie zużycia energii elektrycznej 
- urządzenia AGD i RTV  
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3. Jak odczytywać dane na fakturach za energię.  
      Grupowe zamówienia na energię. 
      Obniżenie kosztów zużycia energii.  

39 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

Jak prawidłowo czytać faktury Vat za gaz 
wystawiane przez: 

PGNiG 
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Zainwestujmy razem w środowisko 

1. Numer konta: 
Jest to indywidualny 
numer rachunku 
przypisany każdemu 
klientowi, na który należy 
wpłacać opłaty za paliwo 
gazowe. 
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2. Numer klienta: 
To stały, indywidualny 
numer przypisany 
każdemu klientowi. Służy 
on do identyfikacji w 
przypadku kontaktowania 
się z Biurem Obsługi 
Klienta, także przez 
telefon. W ten sposób 
klienci są rozpoznawani. 
Podczas dokonywania 
opłat za pomocą 
przelewu konieczne jest 
wpisanie tego numeru na 
druku bankowym. Pod 
nim znajduje się imię i 
nazwisko oraz adres 
klienta. 
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3. Adres punktu poboru: 
Miejsce, gdzie jest 
dostarczane paliwo 
gazowe. Pod adresem 
punktu poboru podany 
jest numer gazomierza 
klienta. 
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4. Taryfa: 
Na fakturze znajduje się 
oznaczenie grupy 
taryfowej, zgodnie z którą 
klienci są rozliczani, czyli 
grupy od W-1.1 do W-4. 
Kwalifikacja do grupy 
taryfowej następuje 
stosownie do: 
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5. Wielkość zużycia: 
Ilość zużytego paliwa 
gazowego w danym okresie 
rozliczeniowym. Od 1 
sierpnia 2014 r. liczona jest 
w kilowatogodzinach 
(szczegóły dotyczą zmiany 
jednostki rozliczenia zużycia 
paliwa gazowego na 
www.nowamiara.pgnig.pl). 
Warto na bieżąco 
kontrolować zużycie gazu, 
aby korzystać z niego 
ekonomicznie. Przejście do 
innej grupy taryfowej wiąże 
się ze zmianą wysokości 
opłat. 
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6. Cena za paliwo gazowe: 
Cena netto jednej 
kilowatogodziny paliwa 
gazowego. Wysokość tego 
składnika ustalona jest 
odrębnie dla każdej grupy 
taryfowej i zatwierdzana 
przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki. 
Warto wiedzieć, że opłaty 
związane ze zużyciem 
paliwa gazowego zwykle 
stanowią 50–60 proc. 
całego rachunku. 
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7. Abonament: 
Zryczałtowana opłata stała 
pobierana za każdy miesiąc 
kalendarzowy niezależnie 
od tego, jaką ilość paliwa 
gazowego zużyjemy. W 
opłacie tej zawarte są 
koszty związane z handlową 
obsługą odbiorców 
polegającą m.in. na 
wystawianiu i dostarczaniu 
faktur, obliczaniu i 
pobieraniu należności, a 
także z zawieraniem i 
dotrzymywaniem 
warunków umów i 
prawidłowością rozliczeń. 
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8. Opłata dystrybucyjna 
stała: 
 Wynika z kosztów 
eksploatacji, monitorowania, 
remontowania i modernizacji 
gazociągów. Pobierana jest co 
miesiąc za dany okres 
rozliczeniowy niezależnie od 
ilości pobranego paliwa 
gazowego. 
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9. Opłata dystrybucyjna 
zmienna: 
Opłata za dostarczenie 
paliwa gazowego do 
klientów w określonych 
ilościach i o właściwych 
parametrach 
jakościowych naliczana 
proporcjonalnie do 
zużycia. 
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10. Kwota do zapłaty: 
Suma wszystkich opłat 
brutto, którą należy 
zapłacić. 
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11. Termin płatności: 
Dzień, do którego należy 
uiścić opłatę. Proszę 
pamiętać, że zgodnie z 
art. 454 par. 1 k.c. za datę 
wpłaty przyjmuje się datę 
wpływu środków 
pieniężnych na rachunek 
wystawcy faktury. 
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Jak prawidłowo czytać faktury Vat za energię 
elektryczną na przykładzie: 

ENERGA OBRÓT SA 
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Grupy taryfowe energii elektrycznej  
dla gospodarstw domowych  

G11 – grupa jednostrefowa (całodobowa);  

G12 – elastyczna – grupa dwustrefowa.   
Strefy dzienna i nocna;  

G12w – weekendowa - grupa dwustrefowa.  

 Strefy dzienna i nocna z rozszerzoną strefą nocną  
o soboty i niedziele; 

G12n – niedzielna - grupa dwustrefowa.  

 Strefy dzienna i nocna z rozszerzoną strefą nocną  
o niedziele.  
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Składowe części faktury za energię elektryczną 

 cena energii elektrycznej, czyli opłata za rzeczywiste zużycie prądu 
(iloczyn ilości zużytych kilowatogodzin i stawki za 1 KWh, obliczany 
zgodnie z cennikiem sprzedawcy);  
 

 opłaty za dystrybucję, obliczane zgodnie z taryfą operatora 
systemu dystrybucyjnego (OSD), do których należą: 
 

 Koszty stałe (niezależne od zużycia energii elektrycznej) 
    - opłata abonamentowa, opłata przejściowa, opłata 
 przesyłowa stała.  

 

        Koszty zmienne (zależne od ilości zużytej energii elektrycznej)                              
- opłata jakościowa, opłata przesyłowa  zmienna. 
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1. Numer i adres PPE: Punkt Poboru Energii jest to miejsce: adres/punkt w sieci, w 
jakim dokonywany jest pomiar zużytej energii elektrycznej. Jeżeli pod jednym adresem 
znajduje się więcej niż jedno urządzenie pomiarowe, wówczas są one odrębnymi 
punktami poboru energii. 
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2. Moc umowna: Moc zamówiona wynikająca z zawartej umowy kompleksowej lub 
dystrybucyjnej. 
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3. Wielkość zabezpieczenia przed-licznikowego: Wartość natężenia prądu, powyżej 
której zadziała zabezpieczenie i nastąpi przerwanie dopływu energii. 
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4. Grupa taryfowa: Określa, według jakich cen i stawek rozliczana jest energia 
elektryczna. Wybór grupy taryfowej uzależniony jest od sposobu użytkowania energii 
elektrycznej (gospodarstwo domowe/firma).  
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5. Numer licznika 
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6. Zużycie: Ilość energii, która została pobrana w okresie rozliczeniowym, stanowi 
różnicę pomiędzy wskazaniem obecnym a poprzednim.  
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7. Cena jednostkowa energii elektrycznej: Zgodna z cennikiem sprzedawcy. 
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8. Energia czynna Całodobowa/strefowa : Określa ilość pobranej energii elektrycznej 
w danej porze doby (strefie) stosowanej w rozliczeniach (strefa: dzienna, nocna, 
szczytowa, pozaszczytowa) lub bez podziału na strefy czasowe (całodobowa). 
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9. Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej:    
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opłata przesyłowa stała – odzwierciedla ponoszone przez operatora systemu 
dystrybucyjnego koszty utrzymania urządzeń energetycznych. Jej wysokość zależy od 
rodzaju układu pomiarowego zainstalowanego u klienta (jednofazowego lub trójfazowego), 
opłata przesyłowa zmienna - pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca koszty 
przesyłu energii za pomocą sieci elektroenergetycznej, w tym bilansowanie 
zapotrzebowania. 
opłata abonamentowa – odzwierciedlająca koszty związane z odczytem układu 
pomiarowego i jego kontrolą; 
opłata jakościowa – pochodna ilości zużytej energii, odzwierciedlająca utrzymywanie 
standardów jakości dostawy. Jej wysokość ustala operator systemu przesyłowego - Polskie 
Sieci Elektroenergetyczne SA; 
opłata przejściowa – jest to opłata niezwiązana w jakikolwiek sposób z funkcjonowaniem 
przedsiębiorstwa dystrybucyjnego i najogólniej mówiąc stanowi przychód wytwórców 
(elektrowni) mający na celu pokrycie kosztów rozwiązanych kredytów bankowych 
zaciągniętych wcześniej na rozbudowę mocy wytwórczych. Wyznacza ją Urząd Regulacji 
Energetyki na podstawie ustawy o zasadach pokrywania kosztów powstałych u wytwórców 
w związku z przedterminowym rozwiązaniem umów długoterminowych sprzedaży mocy i 
energii elektrycznej.  

  
  

Opłaty za dystrybucję energii elektrycznej: 
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Obniżenie kosztów energii 

Racjonalizacja zużycia energii elektrycznej nie polega na rezygnacji  
z używania sprzętów i przebywania w ciemnościach, ale na 
stosowaniu  wydajnych urządzeń oraz wyłączaniu odbiorników,  
z których w danej chwili się nie korzysta. 

Optymalizacja zużycia prądu: 
 zmniejszenie zużycia energii przez urządzenie  (z uwzględnieniem 
możliwości jego wymiany na nowszy); 

 

 eliminacja poboru prądu w trybie czuwania (zerowy pobór             
energii podczas braku aktywności w zużywaniu energii);  

 

 ograniczenie czasu działania urządzeń (czyli eliminacja zbędnych 
urządzeń). 
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Dziękujemy za uwagę 

  

www.nfosigw.gov.pl 

e-mail: doradztwo@nfosigw.gov.pl 

www.doradztwo-energetyczne.gov.pl 

http://www.nfosigw.gov.pl/o-nfosigw/doradztwo-energetyczne 

e-mail: doradztwo@wfosigw.olsztyn.pl 

http://wfosigw.olsztyn.pl/doradztwo-energetyczne 
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Suplement do prezentacji  



Zainwestujmy razem w środowisko 

Charakterystyka energetyczna budynku zależy od szeregu czynników. Jest ściśle 

związana z konstrukcją budynku i zastosowanymi rozwiązaniami technicznymi, 

położeniem i otoczeniem budynku oraz jego przeznaczeniem i sposobem użytkowania.  

Warto, aby działania zmierzające do ograniczenia zużycia energii były ukierunkowane na 

aspekty związane z:  

  Geometrią budynku; 

  Usytuowaniem budynku na działce;  

  Układem pomieszczeń i rozwiązaniami funkcjonalnymi;  

  Sposobem użytkowania;  

  Sposobem zasilania budynku w energię;  

  Zastosowanymi systemami ogrzewania, chłodzenia, przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, wbudowanej instalacji oświetlenia, izolacyjnością cieplną przegród. 
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