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Wstęp
„Oszczędzając energię,
ZMNIEJSZASZ swoje wydatki
i ZWIĘKSZASZ swoją świadomość,
jak chronić środowisko”
      Halina Ostaszewska

Warto wiedzieć, że Polska należy do jednego z najbardziej zanieczyszczonych państw w Eu-
ropie. Jednym z powodów tej sytuacji jest emisja pyłów i szkodliwych gazów pochodząca z lo-
kalnych kotłowni węglowych i domowych pieców, w których często spalane są także śmieci 
i różne odpady komunalne. W ten sposób w miastach tworzy się smog i wzrasta ryzyko cho-
rób związanych z układem krążenia i oddychania.
Jest nas w Polsce ponad 38 milionów ludzi. Zastanówmy się przez chwilę, jakie może mieć 
znaczenie dla nas i dla środowiska naturalnego zdobywanie i rozwijanie przez ludzi świado-
mości energetycznej.
Powszechnie uważa się, że bez inwestycji w nowe technologie obniżenie kosztów za prąd 
i ciepło w naszych domach jest praktycznie niemożliwe. Nie jest to jednak prawdą. Okazuje 
się, że bardzo ważne są nasze przyzwyczajenia i nawyki i to właśnie one mają duży wpływ 
na to, jakie rachunki za energię przychodzą do naszych pocztowych skrzynek…

Przyzwyczajenia i  nawyki to jedno. Drugą ważną sprawą jest wykorzystanie w  gospodar-
stwach domowych odnawialnych źródeł energii. Decydując się na inwestycję na przykład 
w  kolektor słoneczny, kocioł na biomasę, pompę ciepła czy wiatraki małej mocy możemy 
w konsekwencji nie tylko płacić mniej za energię, ale także zamienić się z konsumenta w pro-
sumenta, czyli czerpać zyski, sprzedając prąd wyprodukowany w swoim gospodarstwie do-
mowym.

Oddajemy do Państwa rąk publikację, w której zawarte są informacje na temat oszczędzania 
prądu i ciepła oraz wykorzystania w domu odnawialnych źródeł energii (OZE). Przedstawiamy 
wiele nurtujących Państwa pytań i odpowiadamy na nie w najbardziej przystępny sposób.
Mamy nadzieję, że po lekturze tej publikacji znajdą Państwo inspirację, by coś wokół siebie 
zmienić na lepsze, zadbać o wspólne dobro i jednocześnie zmniejszyć wydatki na energię we 
własnym gospodarstwie domowym. Zaoszczędzone pieniądze można wykorzystać przecież 
w każdy inny sposób... Liczy się również satysfakcja płynąca ze świadomości, że możemy 
mieć realny wpływ na losy Ziemi, by nasze dzieci, wnukowie i prawnukowie oraz dalsze po-
kolenia mogły godnie na niej żyć.

1

DBAJ O SWOJĄ PLANETĘ
– TO TWÓJ DOM NA CAŁE ŻYCIE



Ekologiczne fakty
�   Moja babcia systematycznie czyści dna garnków i chwali się, że tym sposobem buduje 

dla mnie lepszą przyszłość na planecie Ziemia. Jak mam to rozumieć?
�   Co to jest stopa węglowa? Czy ta kwestia jest bezpośrednio związana 

z nieodnawialnymi zasobami naszej planety?
�   Niektórzy naukowcy twierdzą, że globalne ocieplenie to rzecz naturalna i że Ziemia 

wkracza właśnie w taką fazę naturalnego ocieplania się klimatu…
�   Jaka jest korelacja między marnotrawstwem energii w naszych domach, wycinaniem 

lasów tropikalnych i globalnym ociepleniem?

Nie możemy żyć bez energii, a od czasów, gdy człowiek stworzył cywilizację, wciąż rośnie zapotrzebo-
wanie na coraz to nowe rodzaje energii, przede wszystkim prąd i ciepło. By mieć światło i ogrzewanie, 
ubranie i  jedzenie i żeby żyć – współczesny człowiek potrzebuje 70 razy więcej energii niż człowiek 
prehistoryczny. I ma to swoje konsekwencje dla środowiska – z jednej strony powoduje stopniowe wy-
czerpywanie się zasobów surowców energetycznych, na przykład węgla czy ropy naftowej, z drugiej, 
poprzez spalanie tych surowców, ogromne zanieczyszczenie i wzmożoną emisję gazów cieplarnianych 
do atmosfery.
Na całym świecie także gospodarstwa domowe przyczyniają się do powstawania dużych ilości tych 
gazów, co zdaniem wielu naukowców prowadzi do zmian klimatu na Ziemi, czyli globalnego ocieple-
nia. Stworzono również termin stopa lub ślad węglowy, który jest miarą ilości gazów cieplarnianych 
produkowanych przez pojedynczego człowieka. Każdy, nawet najdrobniejszy gest jest ważny. Gdy na 
przykład systematycznie czyścimy dna garnków, wiedząc, że podczas gotowania potraw w  garnku 
o czystym dnie zużywa się mniej prądu – chronimy nasze środowisko, czyli budujemy dla następnych 
pokoleń lepszą przyszłość.

Zmiany klimatu na Ziemi – globalne ocieplenie
Na Ziemi jest coraz cieplej. Ciepło słońca – wskutek dużego zanieczyszczenia i dużej ilości gazów cie-
plarnianych – zatrzymywane jest na Ziemi, a  jej powierzchnia nagrzewa się. Im więcej ludzi odbywa 
podróże, gotuje, włącza światło i  inne elektryczne urządzenia, tym więcej dwutlenku węgla dostaje 
się do atmosfery, bo energia elektryczna w Polsce powstaje głównie w wyniku spalania węgla, a to 
powoduje emisję właśnie tego gazu.
Są naukowcy, którzy twierdzą, że globalne ocieplenie to rzecz naturalna, jednak pewne fakty mogą 
nam dać dużo do myślenia i zainspirować do tego, by nauczyć się odpowiedzialności za swoje przyzwy-
czajenia i postępowanie.

Fakt nr 1. Lód z biegunów dostarcza informacji o składzie powietrza w przeszłości i okazuje się, że 
zawartość CO2 wzrosła przez ostatnie 200 lat o tyle, o ile wcześniej na przestrzeni 20 000 lat.
Fakt nr 2. Rośliny nie dają sobie powoli już rady z pobieraniem z powietrza takich ogromnych ilości CO2 
(a taka jest ich rola), tym bardziej, że jest ich coraz mniej, bo wciąż wycina się lasy tropikalne. Jeszcze do 
niedawna znikało 10 milionów hektarów lasów tropikalnych rocznie. To tyle, co wykarczowanie siedmiu 
boisk do piłki nożnej przez godzinę.
Fakt nr 3. Globalne ocieplenie obserwuje się na Ziemi od około 50 lat – od tego czasu systematycznie 
rośnie temperatura ziemskiej atmosfery i oceanów. Zwiększenie się temperatury nawet o kilka stopni 
Celsjusza może spowodować katastrofalne skutki na naszej planecie. Już teraz, nawet tylko na terenie 
naszego kraju, możemy obserwować niebezpieczne zmiany klimatu – powodzie bądź susze.

Skutki globalnego ocieplenia
Podniesienie poziomu mórz i oceanów nawet o 88 cm do roku 2100 i topnienie lodowców. Może to 
powodować ogromne powodzie i podtopienia, a niektóre rejony świata mogą w ogóle zniknąć z po-
wierzchni Ziemi. Przyjrzyjmy się na mapie Florydzie, Holandii, Pekinowi…

2



Stopa lub ślad węglowy
Każdy z nas, swoim postępowaniem, odciska jakiś ślad na planecie Ziemia. Im bardziej jesteśmy ekolo-
giczni – w kwestii wody, odpadów czy właśnie prądu – tym nasz ślad jest mniejszy, czyli innymi słowy 
tym mniejsze odciskamy piętno na naturze. Pomyślmy: czy nasza stopa musi być wielka i ciężka? Może 
spróbujmy stąpać delikatnej, zgodnie z prawami natury, nie naruszając w tak znaczący sposób równo-
wagi biologicznej? W każdej chwili możemy zdecydować, że chcemy zmniejszyć swój ślad. Na stronach 
waznamisjazdrowaemisja.pl ecomanager.pl sendzimir.org.pl można się dowiedzieć, w jaki sposób wyli-
czyć swój ślad węglowy, i ile drzew należy posadzić, by go usunąć lub drastycznie zmniejszyć.
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Niespotykane 
do tej pory upały 
i susze. Z jednej 
strony takie upały 
mogą spowodować 
brak wody 
i pożary, a z drugiej 
strony, w innych 
rejonach świata 
– niszczycielskie 
burze, lawiny 
błotne, niezwykle 
obfite opady 
deszczu.

Zmniejszenie ilości roślin 
i zwierząt. Już teraz giną 
z głodu niedźwiedzie 
polarne z powodu 
topnienia lodowców, czyli 
zmniejszania się terytorium 
do zdobywania przez te 
zwierzęta pożywienia.

Zwiększenie się siły 
niszczycielskich 
huraganów, tajfunów 
i cyklonów.
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Świadomość energetyczna 
– niższe koszty bez kosztów

�   Co mogę zrobić, by płacić mniej za prąd i ciepło bez podnoszenia kosztów, 
czyli bez inwestycji w nowe rozwiązania?

�   Jakie są normy efektywności energetycznej?

Wbrew pozorom, my sami możemy mieć realny wpływ na wysokość naszych rachunków za prąd i ciepło, 
wcale nie inwestując w żadne nowe rozwiązania. Chodzi o nasze codzienne przyzwyczajenia i nawyki.

Czy zawsze podczas gotowania przykrywamy garnek pokrywką? Czy zwracamy uwagę na to, aby do-
stosować wielkość dna garnka do wielkości palnika naszej elektrycznej kuchenki? Czy dbamy o to, by za 
każdym razem przegotować tyle wody w czajniku, ile potrzebujemy? Czy odmrażamy regularnie zamra-
żarki? Otwieramy jedynie na chwilkę drzwiczki lodówki, szybko decydując, co chcemy z niej wyciągnąć? 
Zmieniamy worki w odkurzaczu, zanim napełnią się do granic wytrzymałości? Wyciągamy z gniazdka 
ładowarki, gdy tylko nasz sprzęt zostanie naładowany? Czy wiemy, gdzie zastosować i jak obchodzić 
się z żarówkami energooszczędnymi?

? ?
?

Czasem nie jest łatwo nasze nawyki zmienić – ale wiele raportów badających energetyczną świado-
mość Polaków pokazuje, że w coraz bardziej racjonalny sposób potrafimy korzystać z energii elektrycz-
nej i  ciepła w  domu, dostrzegamy korzyści związane z  ograniczeniem zużycia energii i  dzielimy się 
między sobą wiedzą na temat zachowań energooszczędnych. Nie zawsze jednak potrafimy podejść 
rozsądnie do norm efektywności energetycznej – i wolimy kupić jakiś elektryczny sprzęt taniej, a po-
tem więcej płacić za prąd, niż drożej – a potem za prąd płacić mniej. Niekiedy wystarczy tylko drobne 
przeliczenie albo wręcz dopytanie o tę sprawę u sprzedawcy lub doradcy klienta w sklepie, by podjąć 
właściwą decyzję.

ELEKTRYCZNY 
SPRZĘT TANIEJ

ELEKTRYCZNY 
SPRZĘT DROŻEJ

WIĘKSZE OPŁATY 
ZA PRĄD

EKONOMICZNE 
ZUŻYCIE PRĄDU
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Normy (klasy) efektywności energetycznej
Planując zakup nowych urządzeń elektronicznych zawsze weźmy pod uwagę normy efektywności 
energetycznej, które mają na celu informowanie nas o zużyciu energii. Klasy energetyczne oznaczone 
są literami od A do G – im dalsza litera w alfabecie, tym sprzęt zużywa więcej energii, a zatem najbar-
dziej energooszczędne sprzęty są oznaczone literą A i dodatkowo jeszcze plusami, czyli A+, A++ czy 
A+++. Pamiętajmy, że decydując się na zakup urządzenia o klasie A+, jesteśmy w stanie zaoszczędzić 
nawet do 25% zużycia energii w porównaniu do urządzenia, na którym widnieje tabliczka z oznacze-
niem A. Od nas zależy wybór. Racjonalne zakupy zawsze przełożą się korzystnie dla nas – w kolejnych 
miesiącach lub latach – na nasze domowe budżety.

Korzystaj z urządzeń 
o najwyższych normach 
(klasach) efektywności 
energetycznej – o wartości

A, A+, A++, A+++

70% ogrzewanie 
pomieszczeń

7% przyrządzanie 
posiłków

5% korzystanie z urządzeń 
elektrycznych

2% oświetlenie

16% podgrzewanie 
wody

Zużycie energii w gospodarstwie domowym



Ogólne reguły oszczędzania energii 
w gospodarstwie domowym
�   Czy prawdą jest, że żarówki energooszczędne (świetlówki kompaktowe) używane 

w niewłaściwy sposób mogą zużywać więcej prądu niż tradycyjne?
�   Czy gdy wygasza się ekran w komputerze lub stosuje funkcję sleep, zużywa się 

mniej energii?
�   Co jest bardziej oszczędne: ładowanie komórki ładowarką czy bezpośrednio 

w komputerze, skoro cały czas przy nim pracuję i mam go non stop włączony?
�   Ile można oszczędzić na oświetleniu LED?

Żarówki energooszczędne zużywają dużo mniej prądu (około 5 razy mniej) niż tradycyjne i wbrew pa-
nującym jeszcze do niedawna opiniom – że duże straty energii następują wówczas, gdy po włączeniu 
światła, żarówka energooszczędna rozgrzewa się – każdy sposób używania takich żarówek jest właści-
wy. Warto jednak pamiętać, że żarówka energooszczędna zawiera w sobie rtęć, dlatego należy uważać, 
by się nie zbiła, a zużytą zanosić w odpowiednie miejsca, by została poddana recyklingowi. Obecnie 
wartą rozważenia alternatywą są lampy LED. Nie jest łatwo wyliczyć, ile można dzięki nim oszczędzić 
prądu, lecz z pewnością najwięcej zaoszczędzimy przesiadając się na technologię LED bezpośrednio 
z żarówek tradycyjnych lub halogenowych. Wygaszacz ekranu nie ma żadnego znaczenia dla zużycia 
prądu, ale już funkcja sleep albo inaczej czuwania oszczędza prąd. Komórkę oszczędniej jest ładować 
przez komputer, skoro jest on już włączony do prądu.
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1. Używaj energooszczędnych żaró-
wek (ich właściwa nazwa to świe-
tlówki kompaktowe), dopasowując 
ich moc do funkcji pomieszczenia.

2. Nie stawiaj lodówki w  pobliżu źró-
dła ciepła. Otwieraj ją tylko na chwi-
lę, pamiętając, że najwięcej prądu 
zużywa właśnie przy otwartych 
drzwiczkach. Nie wkładaj do niej 
nieprzestudzonych do temperatury 
pokojowej potraw. Pamiętaj o regu-
larnym odmrażaniu – gdy systema-
tycznie ją rozmrażasz, zmniejszasz 
zużycie energii nawet o  40 kWh 
rocznie.

3. Czyść systematycznie dna garnków 
(nie używając z  kolei zbyt dużo 
wody:)) – to oszczędność nawet do 50% energii.

4. Nie zasłaniaj grzejników meblami, parapetami czy zasłonami. Reguluj ich ciepło korzystając 
z zaworów termostatycznych.

5. Gdy skończysz pracę na komputerze, wyłącz go. Wyłączaj także drukarkę, skaner, modem, router 
czy nagrywarkę. Wygaszacz ekranu nie przyczynia się do oszczędzania energii.

6. Nie otwieraj, gdy nie musisz, piekarnika podczas pieczenia i wyłączaj go na 10-15 minut przed 
końcem – zaoszczędzisz w ten sposób ok. 10% energii. Racjonalnie też korzystaj z przestrzeni 
w piekarniku. Może niektóre z przyrządzanych potraw da się upiec razem?

A oto 19 OGÓLNYCH REGUŁ oszczędzania energii w gospodarstwie domowym:
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7. Telewizor też czerpie sporo energii, dlatego, 
gdy już nie oglądasz telewizji, wyłącz od-
biornik, nie wykorzystuj go jako radia. Nie 
śpij też przy włączonym telewizorze – bo to 
ani oszczędnie, ani zdrowo.

8. Nie zostawiaj ładowarki w gniazdku, gdy już 
podładowałeś swoją komórkę, radio, odtwa-
rzacz DVD czy laptopa, bo taka ładowarka 
dalej pobiera prąd – możesz w  ten sposób 
zaoszczędzić do 20% energii. Najlepiej jest 
korzystać z ładowarki na energię słoneczną, 
jeśli taka jest dostępna. Gdy pracujesz przy 
komputerze, ładuj komórkę przez komputer, 
tak jest oszczędniej.

9. Gotuj potrawy w  garnku pod przykrywką – 
oszczędzasz w ten sposób do 30% energii. 
Do potraw wymagających dłuższego duszenia oszczędniej jest użyć szybkowaru.

10. Zawsze dopasuj średnicę garnka do wielkości pola powierzchni grzewczej kuchenki. Gdy tego 
nie zrobisz, stracisz ok. 20% energii.

11. Jeśli opuszczasz dom na dłuższy czas, obniż w nim temperaturę.
12. Wietrz mieszkania krótko, otwierając szeroko okna.
13. W zmywarkach i pralkach używaj energooszczędnych programów. I włączaj te urządzenia, gdy 

są już załadowane na pełno.
14. Wymieniaj regularnie worki w odkurzaczu. Moc ssącą oraz końcówkę dostosuj do odkurzanej 

powierzchni – takie szczegóły też mają znaczenie.
15. Nigdy nie zapominaj, że urządzenia w funkcji czuwania nadal 
pobierają energię. Wszystkie urządzenia, które można, powinno 
się wyłączać z gniazdka, bo nawet małe palące się światełka czu-
wania, oczka diody w komputerze, telewizorze czy innych sprzę-
tach zabierają prąd. Twierdzi się, że w ciągu jednego dnia telewi-
zor zużywa więcej prądu w stanie stand up, niż gdy jest włączony.
16. Korzystaj z  czajnika z  płytą grzewczą. W  przypadku czajni-
ków z grzałką spiralną, powinna być ona w całości zakryta wodą, 
co w  praktyce oznacza 
konieczność gotowania 
min. 0,5 l wody każdo-
razowo. Gotuj tyle wody, 

ile użyjesz, nie napełniaj go zawsze do ostatniej kre-
seczki oznaczającej maksymalną pojemność.

17. Zawsze, gdy mo-
żesz, susz ubrania na 
dworze albo na balkonie, 
a  nie w  elektrycznych 
suszarkach.

18. Zastanów się kilka 
razy, zanim włączysz klimatyzację lub elektryczne ogrzewanie. 
Może lepiej w pierwszym przypadku trochę z  siebie zdjąć ubrań, 
a w drugim włożyć gruby sweter?

19. W chwilach, gdy zależy nam na stworzeniu w pokoju atmosfe-
ry, lepiej jest użyć na przykład latarenki ze świeczką czy paliwkiem 
w środku niż przyciemnionego światła…



Efektywne wykorzystanie urządzeń 
w gospodarstwie domowym
Jak już wiemy główną przyczyną zmian klimatu na Ziemi jest nadmierna emisja dwutlenku węgla do 
atmosfery. Wylicza się, że aż 1/3 tego cieplarnianego gazu pochodzi z sektora energetycznego. Na 
całym świecie sektor ten emituje rocznie dużo ponad 20 miliardów ton CO2. Dlatego właśnie tak ważna 
jest oszczędność energii. Oszczędzamy energię poprzez właściwe nawyki i postawy. Oszczędzamy ją 
również w znacznym stopniu poprzez wymianę starych modeli sprzętu AGD na nowe w klasie A, A+, 
A++. Sprzęty w klasie A zużywają o połowę mniej energii niż te w klasie C. Rocznie w skali kraju są to 
niebotyczne oszczędności sięgające:

 ▶ w przypadku pralek – ok. 170 milionów złotych oraz redukcję emisji CO2 o ponad pięćset tysięcy ton
 ▶ w przypadku lodówek – ok. 800 milionów złotych oraz redukcję emisji CO2 o blisko trzy miliony ton
 ▶ w przypadku pralek, chłodziarek, zamrażarek i oświetlenia jednocześnie – ponad 1 mld i 300 milio-

nów złotych oraz redukcję emisji CO2 o prawie cztery i pół miliarda ton
Czy te liczby nie robią wrażenia?

Lodówki i zamrażarki

�   Czy bardziej ekonomicznie z punktu widzenia zużycia energii jest 
kupienie lodówko-zamrażarki czy oddzielnie lodówki i oddzielnie 
zamrażarki?

�   Czy rozmrażanie w lodówce produktów z zamrażarki pozwala mi 
oszczędzać energię, czy to tylko mit?

Zdecydowanie lepiej jest kupić lodówko-zamrażarkę niż oddzielnie wolnostojące lodówkę i zamrażar-
kę (o zbliżonych pojemnościach), bo takie urządzenie-kompakt ma znacząco mniejsze zużycie energii. 
Rozmrażanie w lodówce produktów z zamrażarki ma sens, ponieważ takie produkty pochłaniają ciepło 
z jej wnętrza, co w efekcie powoduje mniejsze zużycie energii.

1. Urządzenie chłodzące nie powinno być umieszczane w ciepłych pomieszczeniach, szczególnie 
w  pobliżu kaloryferów, wszelkiego rodzaju grzejników, pieców lub w  miejscach, gdzie silnie 
operuje słońce.

2. W lodówce należy ustawić odpowiednią temperaturę – od 6 do 8 °C, w zamrażarce – 18 °C.
3. Lodówka lub zamrażarka powinna być otwierana tylko na krótką chwilę. Jeśli drzwiczki są 

otwarte dłużej, do lodówki dostaje się z zewnątrz zawilgocone powietrze zewnętrzne, które 
musi być wydalone. Jeśli chodzi o zamrażarki, wilgoć z zewnątrz zamarza i  rosnąca grubość 
warstwy lodu w zdecydowany sposób pogarsza sprawność chłodzenia.

4. Żywność wyjęta z lodówki, gdy ma znowu do niej wrócić, powinna być jak najszybciej z powro-
tem umieszczona we wnętrzu, zanim zdąży się ogrzać.

5. Należy myć lodówkę regularnie, najlepiej wodą z łagodnym detergentem. Lodówki pozbawione 
automatycznej funkcji odmrażania, powinny być regularnie odmrażane, bo warstwa lodu nie 
może przekraczać 10 mm.

6. Należy dbać o czystość uszczelki na drzwiach. Jej szczelność można sprawdzić za pomocą kartki 
papieru. Gdy kartka łatwo się przesuwa pomiędzy drzwiami a lodówką, świadczy to o tym, że 
uszczelka się zużyła i konieczna jest szybka wymiana.

7. Układanie rzeczy na półkach chłodziarki wymaga staranności. Produkty dobrze jest pogrupować 
według ich częstości używania oraz dbać o to, by żaden pojemnik nie wystawał poza półkę i nie

A oto inne ważne zasady codziennego korzystania z urządzeń chłodzących, pozwalające na 
oszczędność prądu:
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utrudniał zamykania drzwiczek. Może się czasem zdarzyć, że wciśnięty na siłę produkt wy-
pchnie po jakimś czasie drzwiczki i lodówka może być rozszczelniona nawet na całą noc.

8. Gdy opuszcza się dom na dłużej, temperaturę w lodówce należy podnieść o kilka stopni. Wyjazd 
na np. 2 tygodnie lub dłużej wymaga zupełnego wyłączenia urządzenia. Wówczas należy pozo-
stawić uchylone drzwi, by we wnętrzu nie narosła pleśń.

9. Nigdy nie należy wkładać bardzo ciepłych albo gorących produktów do lodówki, bo ciepło za-
warte w tych produktach musi zostać wydalone przez urządzenie na zewnątrz, a to prowadzi 
do znacznego zużycia energii. Szacunkowo jeden litr wody o temperaturze 60 °C wstawiony do 
lodówki spowoduje o 70% większe zużycie prądu niż ten sam litr wody o temperaturze pokojo-
wej 18-20 °C, przy schłodzeniu w obu przypadkach do 6 °C.

Zmywarki

�   Sama już nie wiem, czy zmywarka oszczędza prąd i wodę, czy 
wręcz przeciwnie. Jak jest naprawdę?

�   Znajomi namawiają mnie do kupienia zmywarki z wymiennikiem 
ciepła, które pozwala na zaoszczędzenie energii potrzebnej na 
podgrzanie wody. Czy jest to sensowne przedsięwzięcie?

Na przekór powszechnej opinii zmywarki do naczyń powodują oszczędność wody i energii potrzebnej 
do jej podgrzania. Dodatkowo oszczędzamy czas. Gdy zmywarka jest całkowicie sprawna, a wymagane 
płyny i sól uzupełnione, naczynia będą bardzo dokładnie umyte i pozbawione bakterii. Należy wybie-
rać urządzenia w  najwyższej klasie energetycznej i  warto też zwrócić uwagę, czy zmywarka posia-
da zaawansowane funkcje, na przykład funkcję automatycznej kontroli czystości wody umożliwiającą 
zmniejszenie zużycia wody świeżej. Dobrze jest też wybrać zmywarkę z zapisem na etykiecie „ekolo-
giczna” EKO (BIO). Taka zmywarka posiada system pozwalający zaoszczędzić 30% energii elektrycznej 
poprzez skrócenie cyklu suszenia.
Jednak inna zaawansowana funkcja, tak zwany wymiennik ciepła, to kosztowne rozwiązanie i jest opła-
calne jedynie w dużej gastronomii, a nie w gospodarstwie domowym.

1. Zmywarkę należy włączyć wówczas, gdy zapełnimy w 100% jej pojemność.
2. Wybranie tzw „Krótkiego programu” pozwala na ograniczenie czasu zmywania i zmniejszenie 

poboru energii.
3. Program z ekspresowym zmywaniem oszczędza nie tylko wodę, ale i energię elektryczną. Moż-

na go stosować do niewielkiej liczby naczyń, na przykład bezpośrednio po posiłku.
4. Jeśli dysponuje się w domu możliwością korzystania z tańszej, nocnej taryfy cen za prąd, wów-

czas opcja opóźnionego startu zmywarki pozwala na znaczne oszczędności.

A oto zasady codziennego korzystania ze zmywarki do naczyń, pozwalające na 
oszczędność prądu:

Kuchnie elektryczne i piekarniki

�   Jak najbardziej efektywnie wykorzystać kuchnię elektryczną 
i piekarnik? Czy lepiej korzystać z palników halogenowych czy 
zwykłych? Które zużywają więcej prądu?

�   Czy wielkość powierzchni ceramicznych kuchenki ma wpływa na 
zużycie prądu?

�   Czy lepiej wybrać piekarnik z termoobiegiem czy bez? 9

EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ • EFEKTYWNE WYKORZYSTANIE URZĄDZEŃ •



Poniżej przedstawione są sposoby na najbardziej efektywne wykorzystanie kuchni elektrycznej i pie-
karnika. Jeśli chodzi o palniki halogenowe i zwykłe, to zużywają one mniej więcej tyle samo prądu (jeśli 
mają tę samą powierzchnię grzewczą), najważniejsze jest, by wielkość dna garnka odpowiadała wiel-
kości palnika – wówczas zużycie energii elektrycznej jest optymalne. Należy również pamiętać, że im 
większa płyta, czyli powierzchnia ceramiczna, tym większe zużycie energii elektrycznej, oraz że piekar-
nik z termoobiegiem nagrzewa się natychmiast po włączeniu, co powoduje oszczędność energii i czasu.

Kuchenki elektryczne mają różne rodzaje płyt grzejnych do gotowania; każdy rodzaj to inna spraw-
ność wykorzystania energii. I tak płyta elektryczna żeliwna wykazuje się bardzo niską sprawnością ok. 
55%, elektryczna ceramiczna – sprawnością ok. 60%, a indukcyjna – 90%. Sprawność ma bezpośrednie 
przełożenie na zużycie energii. Wybierając kuchenkę, ważne jest również zwrócenie uwagi na to, by 
palniki miały różną strefę grzania. Wówczas możemy używać do gotowania różnych garnków o różnych 
średnicach dna w zależności od naszych potrzeb.

1. Producenci często podają na urządzeniach informacje dotyczące czasu gotowania i  tempera-
tury dla poszczególnych produktów, opierając się na ogólnych wskaźnikach, które nie zawsze 
są optymalne. Z tego powodu lepiej jest kierować się własnym doświadczeniem, dotyczącym 
odpowiednich temperatur i czasu gotowania.

2. Zawsze, gdy jest to możliwe i gdy ma to sens, posiłki należy gotować w małej ilości wody.
3. By uniknąć znaczących strat ciepła, drzwiczki piekarnika nie powinny być otwierane. Nie za-

wsze też jest niezbędne wcześniejsze nagrzanie piekarnika.
4. Warto jest wykorzystywać energię cieplną już zgromadzoną na skutek nagrzewania – oszczę-

dza się wówczas prąd. Zatem na 10-15 minut przed planowanym zakończeniem gotowania 
bądź pieczenia należy wyłączyć piekarnik lub płytę, wiedząc o tym, że temperatura przez ten 
czas będzie utrzymywać się na zbliżonym poziomie.

5. Należy gotować w garnkach pod przykryciem, co zmniejsza zużycie prądu o co najmniej 30%. 
Gotując zaś w naczyniach bez użycia pokrywki, traci się znaczne ilości energii.

6. Trzeba pamiętać, by używać garnków o gładkim, dobrze przewodzącym dnie. Brud czy przypa-
lenie na dnie garnka zwiększa nawet o 50% zużycie energii potrzebnej do podgrzania potraw.

7. W  czasie gotowania należy dopasować wielkość naczynia do wielkości elementu grzejnego 
(średnica garnka powinna być o ok. 2 cm większa od średnicy płyty grzejnej). To znakomity 
sposób na uniknięcie strat ciepła.

8. Potrawy wymagające dłuższego gotowania najlepiej przygotowywać w szybkowarze. Zaosz-
czędza się tym sposobem około 40% energii i zyskuje czas.

A oto zasady codziennego korzystania z kuchenek elektrycznych i piekarnika, pozwalające 
na optymalne zużycie prądu. Ważne jest, by zawsze przestrzegać tych reguł:

Pralki

�   Czy ważne jest, by pralka posiadała funkcję 
automatycznego ważenia wsadu? Czy ta funkcja ma coś 
wspólnego z oszczędnością prądu?

Wszelkie dodatkowe funkcje, jakie posiada pralka – czy to funkcja automatycznego ważenia wsadu czy 
doboru ilości wody do prania, bądź wreszcie funkcja krótkich programów pozwalających na szybkie 
i energooszczędne pranie mało zabrudzonych rzeczy – wiąże się bezpośrednio z oszczędnością prądu, 
więc warto zwracać uwagę na te funkcje przy zakupie urządzenia pralniczego.
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1. W  miarę możliwości należy uruchamiać pralkę tylko wtedy, gdy jest już zgromadzony pełny 
wsad prania. W przeciwnym przypadku marnuje się energię elektryczną i wodę. Instrukcje ob-
sługi pralek informują szczegółowo o maksymalnym załadunku, podając ciężar rzeczy przezna-
czonych do prania w stanie suchym. Warto wiedzieć, że dwa prania z niepełnym ładunkiem to 
większe o 35% zużycie energii elektrycznej.

2. W wielu przypadkach pranie wstępne jest zbyteczne, podobnie jak pranie w najwyższej tem-
peraturze. Jeśli się z nich zrezygnuje, cykl prania przebiegnie szybciej i  zużycie energii elek-
trycznej jest mniejsze. Pranie wstępne jest niezbędne jedynie w przypadku rzeczy mocno za-
brudzonych.

3. Zawsze, gdy jest to uzasadnione, należy korzystać z programów ekonomicznych.
4. W  przypadku posiadania możliwości korzystania z  tańszej, nocnej taryfy cen za prąd, opcja 

opóźnionego startu pralki pozwala na znaczne oszczędności energii elektrycznej. Należy jed-
nak zwrócić uwagę, czy hałas towarzyszący praniu nie przeszkodzi sąsiadom.

A oto zasady korzystania z pralki, pozwalające na oszczędność prądu:

Odkurzacze

�   Czy to prawda, że wolniejsze odkurzanie to mniejsze 
zużycie energii elektrycznej? Nie bardzo rozumiem, 
jaka jest ta zależność.

Rzeczywiście – im wolniej się odkurza, tym mniej zużywa się prądu. Rzecz w tym, że wolniejsze prze-
mieszczanie końcówki dyszy po dywanie zwiększa efektywność zbierania brudu i kurzu.

1. Należy regularnie wymieniaj filtry (worki) – najpóźniej wówczas, kiedy wskaźnik ssania sygnali-
zuje pełny worek. Odkurzacz działa tym słabiej, im bardziej zanieczyszczone są filtry, co wydłu-
ża czas pracy, a tym samym zużycie energii elektrycznej.

2. Niektóre zanieczyszczenia, jak np. cement, mąka czy kakao, szczelnie zatykają pory filtrów. 
Wówczas należy wymienić worek, mimo że jest w nim jeszcze sporo wolnego miejsca.

A oto zasady korzystania z odkurzacza, pozwalające na oszczędność prądu:

Sprzęt RTV

�   Czy to prawda, że przycisk STAND-BY to najbardziej 
podstępny pożeracz prądu?

Istotnie tak jest. Wyłączając przycisk stand-by możemy znacznie obniżyć zużycie energii bez koniecz-
ności ponoszenia jakichkolwiek nakładów finansowych. Czerwona dioda przycisku stand-by, sygnalizu-
jąca stan czuwania urządzenia, świadczy o tym, że cały czas z sieci pobierany jest prąd.
W Polsce, w gospodarstwie domowym występują zazwyczaj 4 urządzenia z aktywną funkcję STAND-BY. 
Moc urządzeń w czasie czuwania waha się w granicach od 0,5 W do 35 W – średnio łączna moc wynosi ok. 
20 W. Prowadzi to do zużycia 2 mln 300 tys. MWh energii, wartej 831 mln zł (czyli tyle, ile wytwarza śred-
niej wielkości elektrownia). Gdyby tylko połowa urządzeń w naszym domu była wyłączana z sieci, a nie 
pozostawiana w stanie czuwania, w skali kraju można byłoby zaoszczędzić 293,2 mln złotych i nie wy-
emitować do atmosfery 1 mln ton CO2. To są niewątpliwie zatrważające fakty, dające dużo do myślenia…
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Komputery i drukarki

�   Które drukarki – laserowe czy atramentowe 
– zużywają mniej prądu? A może rodzaj 
drukarki nie ma w ogóle w tej kwestii 
żadnego znaczenia?

�   Czy to prawda, że jeżeli nie używa się 
komputera dłużej niż 16 minut, należy go 
wyłączyć, bo 16 minut pracy równoważy 
ilość energii elektrycznej potrzebnej do 
ponownego włączenia?

Oczywiście ma ogromne znaczenie, z  jakiej drukarki 
korzystamy. Drukarka laserowa ze względu na układ 
grzejny pobiera czasem aż 90% więcej energii elek-
trycznej. Atramentówka jest wolniejsza, ale dużo bar-
dziej energooszczędna. Tak, najrozsądniej jest wyłą-
czać komputer, gdy nie używamy go chociażby przez 
16 minut, bo istotnie te kilkanaście minut równoważy 
ilość prądu potrzebnego do ponownego uruchomienia 
tego sprzętu.

1. Nie należy zostawiać włączonego komputera w nocy lub na weekend. Najlepiej 
przygotować się do pracy, zanim się go włączy tak, aby wykonać zaplanowane 
zadania przy minimalnym czasie włączonego urządzenia.

2. Większość komputerów ma funkcje zarządzania energią. Należy się upewnić, czy 
te funkcje zostały aktywowane.

3. Należy ustawiać tryb automatycznego przełączania monitora w stan uśpienia po 
10 minutach bezczynności komputera i wyłączania monitora po 30 minutach bez-
czynności. Najlepszy „wygaszasz ekranu” to wyłączony monitor.

4. Włączaj drukarkę dopiero, gdy przygotujesz całość materiału do wydrukowania. 
Drukarka włączona non-stop zużywa na tryb czuwania (stand-by) do 93% energii, 
a tylko 7 % na samo drukowanie!

5. Jeśli nie ma takiej konieczności, należy powstrzymywać się od drukowania doku-
mentów czy maili – dokument zawsze można sprawdzić na ekranie – to nie tylko 
oszczędność prądu, ale również drzew…

6. Przy zakupie nowej drukarki lub kopiarki należy zwrócić uwagę, czy posiada ona 
funkcję dwustronnego drukowania, tzw. „duplex”.

A oto zasady korzystania z komputerów i drukarek, pozwalające na oszczędność prądu:
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Energia cieplna – co generuje straty, 
a co powoduje oszczędności
�   Mieszkam w budynku jednorodzinnym. Mój dom ma stary dach i sądzę, że to właśnie 

dlatego tak dużo ciepła ucieka z wnętrza pomieszczeń. Czy nienowoczesny dach może 
powodować większe straty energii niż na przykład nieszczelne okna? Okna w moim 
domu też pozostawiają wiele do życzenia…

Stary, nieremontowany długo dach domu jednorodzinnego może powodować straty ciepła aż do 17%. 
Nieszczelne okna to dodatkowe straty energii rzędu nawet 15%. Warto się nad tym zastanowić i podjąć 
właściwe kroki...

Jest wiele czynników, od których zależy zużycie ciepła w gospodarstwie domowym. Na niektóre z nich 
nie mamy, niestety, żadnego wpływu – na przykład na położenie geograficzne budynku albo samo jego 
usytuowanie. Wiadomo przecież, że budynek w centrum miasta zużywa mniej energii, a budynek stojący 
na otwartej przestrzeni lub na wzniesieniu – zdecydowanie więcej. Wiadomo też, że różna jest ochrona 
cieplna budynków wybudowanych w różnym czasie. Dopiero budownictwo po 1995 roku położyło nacisk 
na dostateczną izolacją termiczną budynków, zaś budynki starsze w mniejszym lub w większym stopniu 
zawsze wymagają termomodernizacji – ocieplenia ścian, dachu, podłóg, wymiany okien i nierzadko drzwi.
Dodatkowo duże straty ciepła w budynku powodują instalacje grzewcze o niskiej sprawności oraz zły stan 
techniczny instalacji wewnętrznej, a także brak możliwości łatwej regulacji dostarczania ciepła w zależno-
ści od warunków pogodowych. Poprawa tych warunków również odbywa się poprzez termomodernizację.

Energię w budynku zużywa się na różne cele – gotujemy, używamy różnych sprzętów elektrycznych, 
palimy światło – lecz najwięcej zużywamy jej właśnie na ogrzewanie pomieszczeń, w których przeby-
wamy. Bardzo często takie zużycie można ograniczyć.
I to zależy już od nas. Można zacząć od odpowiedniej izolacji okien i drzwi domowych. Ważne jest też, 
by nie zastawiać instalacji grzewczych meblami lub różnymi przedmiotami bądź sprzętami o dużych ga-
barytach, bo wówczas utrudniony jest przepływ ciepła po pomieszczeniach. Warto także ustalić, w któ-
rych pomieszczeniach może być trochę zimniej i tam zmniejszyć ogrzewanie. Czy każdy z nas wie, że 
optymalna temperatura w sypialni to 16 °C ? W takiej temperaturze, w dobrze przewietrzonym pokoju, 
smaczniej i głębiej śpimy, doskonale wypoczywając. Poza tym należy pamiętać, że obniżenie tempe-
ratury tylko o 1 °C, może powodować oszczędność na poziomie 6%. Łatwo przeliczyć, ile zyskujemy 
energii, obniżając temperaturę w pomieszczeniu o na przykład 4 °C !
Wychodząc na dłużej w domu nie wyłączajmy całkowicie ogrzewania, bo gdy nadmiernie wychłodzimy po-
mieszczenia, ponowne ich ogrzanie do wymaganej temperatury będzie wymagało dużego zużycia energii.
Jak widać, wcale nie trzeba ponosić dodatkowych wydatków, by zwiększyć oszczędność energetyczną i tym 
sposobem obniżyć rachunki za energię – wystarczy tylko trochę wysiłku, by zmienić swoje przyzwyczajenia.
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WENTYLACJA – 30-40%DACH – 8-20%

ŚCIANY – 25-35% OKNA, DRZWI – 10-15%

Straty ciepła 
w budynku 
jednorodzinnym

PODŁOGA NA GRUNCIE – 5-10%
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Termomodernizacja – to się opłaca!

�   Mam dom jednorodzinny z całkowicie przestarzałą instalacją c.o.. Czy opłaca się 
kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania? 
Czy szybko zwrócą mi się koszty takiego przedsięwzięcia?

�   Co się zalicza do głównych działań termomodernizacyjnych domu? Czy takim działaniem 
jest też ograniczenie nadmiernej infiltracji powietrza? Mam mieszkanie z wentylacją 
grawitacyjną, dlatego infiltracja powietrza jest niezbędna.

Sytuacja na rynku paliw i energii zmusza nas do płacenia coraz wyższych rachunków, dlatego – gdy 
zdecydujemy się na gruntowną modernizację wewnętrznej instalacji c.o., wydane przez nas pieniądze 
zwrócą się w niedługim czasie, bo pozwoli nam to zaoszczędzić nawet do 15% energii cieplnej.
Podstawowe działania termomodernizacyjne to:

 ▶ ocieplenie ścian zewnętrznych
 ▶ ocieplenie stropu nad piwnicą lub/i stropu poddasza
 ▶ uszczelnienie albo wymiana okien
 ▶ uszczelnienie lub wymiana drzwi zewnętrznych
 ▶ zmniejszenie powierzchni przeszklonych
 ▶ ograniczenie nadmiernej infiltracji powietrza
 ▶ modernizacja źródła ciepła
 ▶ modernizacja instalacji c.o.
 ▶ modernizacja instalacji wentylacyjnej
 ▶ modernizacja instalacji ciepłej wody użytkowej

Termomodernizacja jest zawsze opłacalna. Terminem tym określa się poprawienie cech technicznych 
budynku po to, by zmniejszyło się zużycie energii niezbędnej do ogrzewania, wentylacji i podgrzewa-
nia wody w celach użytkowych.
Bardzo ważne jest, by termomodernizacja budynków odbywała się kompleksowo. Gdy uszczelnia się i ocie-
pla budynek, powinno się także modernizować źródła ciepła i instalacji c.o. oraz instalować urządzenia, któ-
re umożliwią regulację ilości dostarczanego ciepła w zależności od, na przykład, warunków pogodowych.
Warto wiedzieć, że ocieplenie ścian zewnętrznych oraz stropów nad ostatnią kondygnacją budynku stanowi 
największy potencjał oszczędności energii; zaraz potem liczy się modernizacja instalacji centralnego ogrze-
wania, polegająca przede wszystkim na wyposażeniu domu w zawory termostatyczne oraz dokonaniu re-
gulacji hydraulicznej instalacji. W dalszej kolejności ważne dla oszczędności energii – acz stanowiące zazwy-
czaj duże wyzwanie finansowe i logistyczne – jest zamiana nieefektywnego źródła ciepła (kotłów i pieców 
węglowych) na źródła o wysokiej sprawności spalania, do których zaliczają się na przykład kotły gazowe.
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Korzyści, czyli ile zyskujemy ocieplając, wymieniając, modernizując

Wymiana okien na szczel-
ne, nowoczesne, z dedy-
kowaną niższą wartością 

współczynnika przenikania 
(czyli dużą izolacyjnością 
termiczną), tak zwanych 

„ciepłych” spowoduje 
zmniejszenie zużycia 
ciepła nawet do 15%.

Ocieplenie zewnętrznych 
przegród budowlanych 
takich jak ściany, dach 
czy strop na przykład 
nad piwnicą pozwoli 
zaoszczędzić do 25% 

energii cieplnej.

Kompleksowa 
modernizacja wewnętrznej 

instalacji centralnego 
ogrzewania to zużycie 

energii mniejsze 
nawet o 15%.

Zastosowanie automatyki 
pogodowej oraz urządzeń 

regulujących ciepło 
w domach to oszczędność 

energii cieplnej 
dochodząca do 15%

°C
°C

Temp. na dzień
Tryb uczenia krzywej ciepła

19 °C



Dom pasywny – dom skrajnie 
energooszczędny
�   Co to znaczy dom pasywny? Czy jest to dom, w którym zużywa się więcej czy mniej 

prądu? Pasywność nie kojarzy mi się dobrze...
�   Czy to prawda, iż budownictwo pasywne wyróżnia się tym, że cały proces powstawania 

budynku musi przebiegać według ściśle określonych zasad – od procesu projektowania 
do wykończenia technicznego?

Dom pasywny oznacza dom skrajnie energooszczędny. Standard tego domu został ustalony przez 
Instytut Budynków Pasywnych w Darmstadt. Jednym z kryteriów domu pasywnego jest zużycie do 
ogrzewania budynku nie więcej niż 15  kWh/m2 energii pierwotnej rocznie (co odpowiada spaleniu 
1,7 m3 gazu ziemnego bądź też 2,3 kg węgla) – ma więc on bardzo niskie zapotrzebowanie na energię 
do ogrzewania. Istnieją ściśle określone zasady, których trzeba się bezwzględnie trzymać w procesie 
powstawania budynku, na każdym etapie budowy.

Dom pasywny pochłania i wykorzystuje energię z promieniowania słonecznego w sposób całkowicie 
pasywny, czyli innymi słowy bierny, bez pomocy jakichkolwiek aktywnych rozwiązań instalacyjnych.

Dom pasywny to nowa idea w podejściu do oszczędzania energii we współczesnym budownictwie. Jej 
innowacyjność przejawia się w tym, że skupia się ona przede wszystkim na poprawie parametrów ele-
mentów i systemów istniejących w każdym budynku, zamiast wprowadzania dodatkowych rozwiązań.

W domu pasywnym chodzi o to, by maksymalizować zyski energetyczne i ograniczać straty ciepła. Dzie-
je się to poprzez:
1. zastosowanie przegród zewnętrznych posiadających niski współczynnik przenikania ciepła
2. zastosowanie stolarki okiennej, która wykazuje małe straty cieplne
3. zastosowanie systemu nawiewno-wywiewnej wentylacji, która pozwala zmniejszyć o  75-90% 

straty ciepła związane z wentylacją budynku
4. zastosowanie gruntowego wymiennika ciepła
5. zastosowanie zewnętrznych powłok budynku nieprzepuszczalnych dla powietrza

Charakterystyczny dla standar-
du budownictwa pasywnego 
jest fakt, że w  przeważającej 
części zapotrzebowanie na cie-
pło zostaje zaspokojone dzięki 
zyskom cieplnym z  promienio-
wania słonecznego oraz ciepłu 
oddawanemu przez urządzenia 
i  przebywających w  budynku 
ludzi.
Obecnie koszt budowy domu 
pasywnego w  Polsce to 8-15% 
(a  przy niewłaściwym projek-
towaniu nawet do 35%) więcej 
w stosunku do budowy standar-
dowej. W  Niemczech koszty do-
datkowe wynoszą jedynie 3-8%.
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Dom energooszczędny
�   Buduję nowy dom na działce. Czy to prawda, że większa liczba okien z północnej strony 

to duża strata energii? Czy lepsza jest strona zachodnia czy południowa? A może nie ma 
to w ogóle żadnego znaczenia?

�   Czym się różni dom pasywny od domu energooszczędnego?

To, jakie ma znaczenie, z której strony świata usytuowane są okna w budynku, widać w konstrukcji do-
mów pasywnych i energooszczędnych. Domy energooszczędne i domy pasywne (czyli skrajnie energo-
oszczędne) oparte są na prawach i prawidłowościach natury. By zmniejszyć ucieczkę ciepła, po stronie 
północnej wielkość oraz liczba przeszkleń jest ograniczona do absolutnego minimum. Wykorzystana 
jest natomiast ściana południowa budynku. W domach pasywnych jest ona całkowicie przeszklona po 
to, by pozyskiwać jak najwięcej ciepła z promieniowania słonecznego. Domy energooszczędne też sta-
wiają na południową stronę i też mają ograniczone przeszklenia od strony północnej.
Zarówno w domu pasywnym, jak i energooszczędnym optymalny układ pomieszczeń jest następujący: 
od południa powinien znajdować się pokój dzienny i jadalnia. Natomiast garderoba, garaż i pomieszcze-
nie gospodarcze powinny być usytuowane od strony północnej tak, by tworzyły strefę buforową.

Dom pasywny
 ▶ źródło ciepła – zastosowanie rekuperatora i dodatkowo pomp ciepła, które dogrzewają powietrze 

wentylacyjne
 ▶ zużycie energii – 15 kWh (m2 na rok) to energia potrzebna na dogrzanie domu
 ▶ istota projektu – domy muszą być bezwzględnie zbudowane na rzucie zbliżonym do kwadratu (ide-

alny kształt to kula lub walec) i posiadać jedno – lub dwuspadowy dach

Dom energooszczędny
 ▶ źródło ciepła – zastosowanie dowolnego źródła ciepła lub kilku niezależnych układów grzewczych
 ▶ zużycie energii – 70 kWh (m2 na rok) to energia potrzebna na dogrzanie domu
 ▶ istota projektu – jedynie się zaleca, by domy zbudowane były na rzucie zbliżonym do kwadratu

Dobra termoizolacja zapewnia kom-
fort termiczny w wysokich i niskich 

temperaturach

Drewno jako materiał budowlany 
o bardzo dobrych własnościach 

izolacyjnych; produkcja materiału nie 
wiąże się z emisją CO2 jak w przypad-

ku cementu, stali, itd.

Fotowoltaiczne panele 
słoneczne do produkcji 
elektryczności i panele 
fototermiczne do ogrze-

wania wody

Pompy ciepła 
wykorzystują stałą 

temperaturę w ziemi, 
aby chłodzić powie-

trze latem i ogrzewać 
wodę oraz powietrze 

zimą
Naturalne 

ogrzewanie/chłodzenie

Dobre naświetlenie redukuje 
potrzebę włączania oświetlenia, okna 

zwrócone od/do strony słonecznej

Drzewa ocieniają 
dom, chłodząc 

w lecie, chronią 
także zimą przed 
mroźnym wiatrem

Pomieszczenia 
nieogrzewane 

(np. garaż) służą jako 
dodatkowa izolacja

Dom energooszczędny
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Odnawialne źródła energii (OZE) 
w gospodarstwie domowym
�   Czy w warunkach domowych odnawialne źródła energii, takie jak słońce czy biomasa, 

wykorzystywane są głównie do celów ogrzewania domu?

Odnawialne źródła energii są wykorzystywane przede wszystkim w ogrzewaniu domu. W Polsce sta-
je się to coraz popularniejsze. Wydaje się, że inwestorzy coraz częściej zaczynają zwracać uwagę na 
ekologię, a także na niższe koszty eksploatacji – bowiem dzięki wykorzystanej w budownictwie energii 
odnawialnej zmniejszy się zużycie paliw kopalnych, a więc i emisja do atmosfery CO2, i znacznie się 
również ograniczy koszty utrzymania budynków. Inwestycja w kolektory słoneczne, kocioł na biomasę 
czy pompę ciepła da duże korzyści w przyszłości, bo teraz jest bardziej kosztowna niż inwestycja w ko-
cioł węglowy czy gazowy. Ale te korzyści są wymierne i nie do przecenienia.

Kotły na biomasę

�   Co to jest biomasa?
�   Ile razy niższa jest wartość energetyczna biomasy od wartości energetycznej węgla?

Biomasa to najstarsze i najszerzej współcześnie wykorzystywane odnawialne źródło energii, ulegające 
biodegradacji. Należą do niej zarówno odpadki z gospodarstwa domowego, jak i pozostałości po przyci-
naniu zieleni miejskiej. Najprościej zatem rzecz ujmując, są to głównie pozostałości i odpady. Niektóre 
formy biomasy są jednak celem, a nie efektem ubocznym produkcji. Specjalnie po to, by pozyskiwać 
biomasę, uprawia się pewne rośliny – przykładem może być wierzba wiciowa, rdest czy trzcina pospo-
lita. Do tych upraw energetycznych nadają się przede wszystkim rośliny charakteryzujące się dużym 
przyrostem rocznym i niewielkimi wymaganiami glebowymi.
Chcąc pozyskać ciepło do ogrzewania poprzez spalanie biomasy, warto zastosować właśnie kocioł na 
biomasę, bo paliwo pochodzenia roślinnego ma niską cenę, choć prawdą jest również, że wartość ener-
getyczna biomasy jest dwukrotnie niższa od wartości energetycznej węgla.
Do tej grupy „urządzeń” produkujących ciepło zalicza się kotły na drewno, zwane zgazowującymi, kotły 
na pelety i brykiety, czyli sprasowane trociny i wióry, oraz kotły na słomę, pestki owoców i ziarna zbóż.
Obecnie oferuje się na rynku kotły na biomasę o wysokiej sprawności, uzależnionej jednak od wilgot-
ności paliwa, która nie może być zbyt wysoka. Ważną cechą większości tych kotłów jest możliwość 
zastosowania podajnika paliwa – wówczas okres palenia bez ponownego dosypywania jest długi, co 
w rezultacie stanowi o wygodzie takiego rozwiązania. Coraz lepsze jakościowo kotły na biomasę, cza-
sem wręcz bezobsługowe, w  dużej mierze zautomatyzowane (wyposażone w  instalacje podawania 
paliwa, usuwania popiołów i sterowania procesem spalania) emitują wprawdzie do atmosfery pewne 
ilości pyłów, ale ich sprawność przekracza nawet 90%. Dodatkowo – co jest niezwykle istotne z punktu 
widzenia ekologii – dla biopaliw bilans CO2 jest praktycznie zerowy.

Instalacja solarna, czyli kolektory słoneczne

�   Co to są kolektory słoneczne i jakie zjawisko wykorzystują do produkcji ciepła?

Naszym wielkim skarbem jest słońce. W całkowicie bezchmurny dzień na każdy m2 powierzchni ziemi 
padające promieniowanie słoneczne wytwarza moc 1 KW. Tę energię słońca można pozyskać dzięki 
bateriom słonecznym (ogniwom fotowoltaicznym), usytuowanym na dachach domów, lub kolektorom 
słonecznym (instalacji solarnej).
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Kolektory słoneczne są to urządzenia, które do produkcji ciepła wykorzystują zjawisko zwane konwer-
sją fototermiczną. Konwersja fototermiczna to proces zamieniający energię słoneczną na energię ciepl-
ną. Dokładnie rzecz ujmując, funkcjonowanie kolektorów słonecznych polega na konwersji energii pro-
mieniowania słonecznego na energię cieplną nośnika ciepła – takim nośnikiem może być ciecz lub gaz.
Ilość ciepła, które powstaje w kolektorach słonecznych, zależy od natężenia docierającego do nich pro-
mieniowania słonecznego. I  tak na przykład w  południe, przy pełnym słońcu, promieniowanie całko-
wite ma moc 1050 W/m2, a przy pełnym zachmurzeniu tylko 100 W/m2. Po zmroku zaś nie występuje 
w ogóle. Latem zdecydowanie najniższe koszty podgrzewania ciepłej wody użytkowej (CWU) osiąga się 
poprzez pracę kolektorów słonecznych.

Kolektory słoneczne wykorzystywane są do:
 ▶ podgrzewania wody użytkowej
 ▶ podgrzewania wody w basenach
 ▶ ogrzewania domu lub wspomagania ogrzewania domu
 ▶ chłodzenia budynków
 ▶ produkcji ciepła technologicznego

Inwestując w kolektory słoneczne, należy brać pod uwagę:
 ▶ liczbę mieszkańców
 ▶ zapotrzebowanie na ciepłą wodę
 ▶ poziom nasłonecznienia
 ▶ właściwe ustawienie kolektorów względem stron świata
 ▶ szacuje się, że w sprzyjających warunkach koszt inwestycji zwraca się w ciągu 5-8 lat

Kolektory słoneczne, ze względu na występujące w Polsce warunki klimatyczne, muszą być wspoma-
gane innymi źródłami ciepła. Mogą zaspokoić jedynie ok. 60% rocznego zapotrzebowania na ciepło do 
podgrzania ciepłej wody użytkowej i do 20% na centralne ogrzewanie. Przykładowo, koszt podgrzania 
przez kolektor słoneczny 300 litrów wody w okresie letnim jest 7-krotnie mniejszy niż w przypadku 
urządzenia zwanego pompą ciepła.

Pompy ciepła

�   Skąd pobierają ciepło tak zwane pompy ciepła? Czy pompą ciepła jest na przykład 
zwykły klimatyzator, który latem chłodzi, a zimą grzeje?

�   Czy ogrzewanie domu pompą ciepła jest tańsze niż ogrzewanie gazowe?

Pompy ciepła przenoszą rozproszone ciepło otoczenia, czyli odnawialne źródło ciepła, do czynników 
grzewczych. Taką najpopularniejszą pompą ciepła jest właśnie klimatyzator. 
Ogrzewanie pompą ciepła jest tańsze niż ogrzewanie gazowe (biorąc pod uwagę zarówno inwestycję 
finansową w instalację, jak i późniejszą eksploatację urządzenia) i  jest to jego duża zaleta. Dodatko-
wą zaletą jest to, że współczesne pompy ciepła charakteryzują się wysoką trwałością, minimalnymi 
wymaganiami w zakresie konserwacji i że są… ekologiczne – pompa ciepła w miejscu eksploatacji nie 
powoduje powstawania spalin, a więc powietrze nad nią jest wolne od pyłu i dymu.

Działanie pompy ciepła
Pompy takie wykorzystują – jako źródła ciepła – wody powierzchniowe i podziemne, grunt lub powietrze 
atmosferyczne. Przenoszenie ciepła z obszaru o niższej temperaturze (czyli z gruntu, powietrza lub 
wody, które nazywamy dolnym źródłem pompy ciepła) do domowej instalacji grzewczej (nazywamy 
to górnym źródłem ciepła), gdzie temperatura czynnika jest wyższa, odbywa się za pomocą sprężarek. 
Czynnik roboczy w pompach jest sprężany i rozprężany i w ten sposób uzyskuje się efekt nagrzewania 
lub chłodzenia. Najprościej rzecz ujmując – za pomocą pompy ciepła czerpiemy ciepło z gruntu, powie-
trza lub wody, a potem używamy je do ogrzewania naszego domu.
Instalacja pomp ciepła jest warta rozważenia w  domach, które podłączone są jedynie do energii 
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elektrycznej, a nie mają dostępu do gazociągu. Dobrze dobrana do budynku pompa ciepła jest całkowi-
cie bezobsługowa i i w związku z tym niezwykle wygodna.

Ogniwa fotowoltaiczne

�   Czy urządzenia fotowoltaiczne są trwałe, łatwe w obsłudze i bezpieczne dla środowiska? 
�   Moje dziecko oświadczyło mi dzisiaj, że nie chce już być konsumentem, lecz 

prosumentem, czyli produkować prąd na własny użytek i dodatkowo jeszcze tę energię 
sprzedawać. Postanowiłem więc zainstalować panele fotowoltaiczne. Jak one są 
zbudowane?

Panele fotowoltaiczne, nazywane też bateriami słonecznymi, są bardzo często mylone z kolektorami 
słonecznymi. Jednak ich działanie oraz przeznaczenie są zgoła odmienne. Panele fotowoltaiczne nie 
podgrzewają wody jak kolektory – ich celem jest przekształcanie energii słońca w energię elektryczną. 
Zainstalowane na dachu, z daleka są nie do odróżnienia od kolektorów. Zwykle jednak jest ich więcej, 
bo wydajność pojedynczego ogniwa jest niewielka.
Urządzenia fotowoltaiczne są trwałe, proste w obsłudze i całkowicie bezpieczne dla środowiska. Wyko-
rzystują energię słoneczną, która według prognoz niemieckich naukowców będzie po 2050 roku pod-
stawowym źródłem energii odnawialnej.

elektroda ujemna

przewodnik n

pole elektryczne

przewodnik p

elektroda dodatnia

Schemat działania ogniwa 
fotowoltaicznego

Budowa panelu fotowoltaicznego
Łączy się je w  większe zespoły zwane panelami. System fotowoltaiczny składa się z  modułów lub 
paneli zamontowanych na konstrukcjach mocujących z dołączonym do nich okablowaniem zwanych ko-
lektorem fotowoltaicznym. W mniejszych systemach kolektor fotowoltaiczny może zawierać pojedyn-
czy panel, ale mogą być też budowane jako niezależne systemy o mocy od kilku mikrowatów do kilku 
megawatów, co pozwala na stosowanie ich w różnych warunkach. Moduły i panele są różnej wielko-
ści, również zintegrowane z dachami lub fasadami budynków. Czasem mogą dodatkowo pełnić funkcję 
okna. Są umieszczone w obudowie chroniącej je przed korozją, wilgocią i różnymi zanieczyszczeniami. 
System fotowoltaiczny składa się również z:
1. elementów dostosowujących wytwarzany w ogniwach prąd stały do potrzeb zasilanych urządzeń
2. odpowiedniego systemu (akumulatora) magazynowania energii wyprodukowanej w ciągu dnia – 

jeśli ma dostarczać energię elektryczną w nocy
3. kontrolera napięcia lub/i falownika
4. konstrukcji kierującej panele w kierunku słońca

Jeśli chcemy zamontować panele fotowoltaiczne pokrywające w 100% zapotrzebowanie na energię 
elektryczną dla 4-osobowej rodziny, to koszt takiej inwestycji wynosi kilkanaście tysięcy złotych. Do-
datkowo ważne jest, że w miesiącach letnich występują nadwyżki energii, i te nadwyżki można sprze-
dawać i to z niezłym zyskiem. Szacuje się, że 1 kW wyprodukowany z energii promieniowania słonecz-
nego wynosi ok. 0,75 zł.
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Instalacje fotowoltaiczne stosuje się praktycznie w każdym miejscu, do którego dociera słońce. Ponie-
waż istnieją różne systemy fotowoltaiczne, wpływ na wybór konkretnego ma przede wszystkim: wiel-
kość powierzchni fasady bądź dachu budynku czy wielkość działki, wielkość produkowanej energii, jaką 
chcemy uzyskać z instalacji, lub zapotrzebowanie energetyczne urządzeń, które mają być obsłużone 
przez powstający układ.

Wiatraki małej mocy, czyli przydomowa elektrownia wiatrowa

�   Czy przydomowa elektrownia wiatrowa może zasilić całą sieć instalacji domowej?
�   Chciałbym zainstalować elektrownię wiatrową, z której pozyskiwać będę energię 

do 100 W. Czy muszę się starać o pozwolenie na taką budowę?
�   Czy prawdą jest, że im mniejsza moc elektrowni wiatrowej, tym dłużej zwracają 

się koszty jej instalacji?

W przypadku instalacji elektrowni wiatrowej, z której pozyskać można energię do 100 W, nie jest po-
trzebne pozwolenie na budowę. Należy jednak pamiętać, że im mniejsza moc przydomowej elektrowni 
wiatrowej, tym dłużej zwracają się nam poniesione koszty.

Na potrzeby przeciętnego gospodarstwa domowego istnieje możliwość uzyskiwania energii z wiatru. 
Takie niewielkie, przydomowe elektrownie wiatrowe sprawdzają się najlepiej w domach, gdzie zapo-
trzebowanie na prąd jest stosunkowo małe – wówczas taka minielektrownia zasili całą sieć instalacji 
domowej.
Elektrownie wiatrowe mogą produkować prąd tylko wtedy, gdy wieje wiatr, i to jeszcze z taką prędko-
ścią, która jest w stanie zacząć obracać turbinę, czyli tak zwaną prędkością startową.
W naszych warunkach klimatycznych najlepiej się sprawdzają małe wiatraki o mocach 1-2 kW, które 
montuje się na dachach budynków. Dzięki nim ładuje się baterie akumulatorów, z których energia elek-
tryczna jest wykorzystywana do oświetlenia lamp bądź nawet pomieszczeń.
Równie popularne są elektrownie od 3 do 5 kW. Dzięki uzyskanej przez nią mocy, wspomaganej energią 
zgromadzoną w akumulatorach, można zasilić oświetlenie, układy pompowe, różny sprzęt i urządzenia 
domowe.

Jeśli chcemy zasilić
 ▶ obwód oświetleniowy
 ▶ obwód ogrzewania podłogowego
 ▶ bądź całą sieć instalacji domowej

potrzebna jest już nam mała elektrownia wiatrowa o mocy od 100 do 50 000 W. Najlepiej się jednak 
ona sprawdza w optymalnej lokalizacji budynku – bo wtedy można uniknąć znacznych wahań wydajno-
ści z powodu różnego natężenia wiatru – i nie jest tania. Takie elektrownie są popularne w USA, Hiszpa-
nii, Wielkiej Brytanii i Holandii. Sprzedawane są, także w Polsce, w kompletach gotowych do montażu. 
Ich łopaty zataczają koło o średnicy 2 metrów i są dostosowane do pracy w terenie zabudowanym, bo 
posiadają regulator prędkości obrotowej i ogranicznik hałasu do 35 dB. Mogą one być usytuowane za-
zwyczaj już w odległości 20-100 m od budynku mieszkalnego.

20

 ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA ENERGII • ODNAWIALNE ŹRÓDŁA



Możliwości dofinansowania 
instalacji wykorzystujących 
odnawialne źródła energii (OZE)
�   Jestem zainteresowany zbudowaniem instalacji solarnej w moim domu. Gdzie mogę 

starać się o uzyskanie środków finansowych na to przedsięwzięcie?
�   Czy budżet Unii Europejskiej również przeznacza jakieś kwoty na inwestycje z zakresu 

odnawialnych źródeł energii (OZE)?
�   Jak i gdzie można się ubiegać o dopłaty do kredytów na kolektory słoneczne?

Rozwój sektora odnawialnych źródeł energii OZE jest jednym z priorytetów zarówno Unii Europejskiej, 
jak i polskiego rządu, przede wszystkim dlatego, że wpływa on na osiągnięcie celów w zakresie ochro-
ny środowiska. Po to, by pojawiały się inwestycje w tym właśnie sektorze, stworzono liczne możliwości 
finansowania,  zarówno z wykorzystaniem środków europejskich, jak i krajowych.

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
Co roku fundusz udziela pożyczek łącznie z dotacją na przedsięwzięcia OZE. W latach 2015-2018 po-
życzki i dotacje będą realizowane w ramach Części 2 c) programu priorytetowego: „Wspieranie roz-
proszonych, odnawialnych źródeł energii. Część 2) Prosument - linia dofinansowania z prze-
znaczeniem na zakup i montaż mikroinstalacji odnawialnych źródeł energii”. Istnieje możliwość 
zawierania umów do końca 2016 r. 
Fundusz ogłosił istotne zmiany i ułatwienia w programie priorytetowym. Między innymi:

 ▶ zniesiono obowiązek łączenia instalacji do produkcji ciepła z  instalacjami wytwórczymi energii 
elektrycznej;

 ▶ przedłużono okres obowiązywania dotacji w  wysokości 20% dla źródeł ciepła i  40% dla źródeł 
energii elektrycznej, dla umów zawieranych z kredytobiorcami do końca 2016 r.;

 ▶ wyłączono, w przypadku skorzystania z dofinansowania instalacji z programu, możliwość korzy-
stania z taryf gwarantowanych przewidzianych ustawą o OZE; nadwyżki energii z instalacji będą 
mogły być odsprzedawane po cenie rynkowej oraz będzie można korzystać z bilansowania półrocz-
nego (net-meteringu) przewidzianego w ustawie;

 ▶ obniżono maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla kolektorów słonecznych i systemów 
fotowoltaicznych;

 ▶ włączono do katalogu beneficjentów końcowych stowarzyszenia jst i spółki samorządowe (100% 
udziałów samorządu);

 ▶ uwzględniono w kosztach kwalifikowanych koszt audytu energetycznego.

Procedura działania:
Wnioskodawca składa do banku (wraz ze wszystkimi wymaganymi dokumentami) wniosek na zakup 
i montaż np. kolektora słonecznego dołączając wniosek o dotację. Po podpisaniu umowy z bankiem 
inwestor podpisuje umowę z wykonawcą instalacji, a po wykonaniu przedsięwzięcia  NFOŚiGW przeka-
zuje do banku należną dotację z przeznaczeniem na spłatę kredytu.
Więcej informacji (na temat wymagań dla wykonawcy instalacji oraz wymagań technicznych dla instalacji, jak 
również nazw banków współpracujących z Funduszem w ramach przedsięwzięć OZE) na www.nfosigw.gov.pl
Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie
Wojewódzki Fundusz ogłasza również co roku swój własny otwarty program dofinansowania przed-
sięwzięć OZE dla osób fizycznych. W roku 2015 nosił on nazwę „Ograniczenie emisji zanieczyszczeń 
do powietrza poprzez modernizację indywidualnych kotłowni, zakup i montaż kolektorów słonecznych, 
zakup i montaż instalacji fotowoltaicznej, zakup i montaż pomp ciepła”. Informacje o kolejnych progra-
mach w następnych latach umieszczane są sukcesywnie na stronie internetowej Funduszu.
Więcej informacji na www.wfosigw.gov.pl (zakładka: strona beneficjenta, programy, programy 2105, 
osoby fizyczne, ochrona atmosfery)
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EKO-edukacja dzieci
�   Dbam o wychowanie swoich dzieci i zależy mi na tym, aby nauczyć ich właściwych 

nawyków np. oszczędzania prądu. Jaki rodzaj aktywności, jakie pomysły warto im 
podsunąć?

�   Mam wrażenie, że do moich dzieci nic nie dociera. Proszę je o to, by gasiły światło, 
gdy nie jest już potrzebne, by wyciągały z gniazdka ładowarki, gdy komórka jest 
już naładowana – ale bez efektu. Co robić? Jak je przekonać, że to ważne? Jakich 
argumentów użyć?

Dzieci, niestety, z reguły nie słuchają, 
co do nich mówimy, ale idealnie reje-
strują nasze zachowania, nieświado-
mie naśladując nas i przyjmując nasze 
postawy i  przekonania. Dodatkowo 
bardzo niewielu ludzi jest słuchow-
cami, prymat zdecydowanie wiedzie 
zmysł wzroku. Dlatego jeśli chcemy 
dotrzeć do dziecka, spróbujmy wysy-
łać do niego obrazy, a nie tylko słowa.
Pierwszym sposobem wysyłania 
obrazów jest nasze właściwe postę-
powanie – chcemy nauczyć dziecko 
oszczędzania energii, dawajmy mu 
dobry przykład, nawet w  przesadzo-
nym wymiarze. Pozwólmy go nas ob-
serwować.
Drugim sposobem wysyłania obrazów 
jest dosłowne operowanie zapisaną 
kartką lub rysunkiem. Gdy dziecko zachowa się właściwie, wyjmując na przykład po naładowaniu łado-
warkę z gniazdka – podrzućmy mu do tornistra kartkę z podziękowaniem. Albo gdy zawsze zostawiała 
ładowarkę w gniazdku, napiszmy do niego prośbę ozdobione na przykład rysunkiem kwiatka, by postę-
powało inaczej i też włóżmy tę kartkę gdzieś, gdzie będzie w stanie ją szybko znaleźć. Czekajmy na 
pozytywne efekty, które na pewno nadejdą.

Na następnych stronach przedstawimy kilka pomysłów na aktywność dzieci, rozwijanie ich wyobraźni, 
wrażliwości i odpowiedzialności. Ważne jest, by uruchomić w dziecku kreatywność i uzmysłowić mu, 
że ekologia to sieć wzajemnych powiązań, które są zależne od naszego postępowania i od naszych 
nawyków. Nic we wszechświecie nie pozostaje bez echa i nawet działanie pojedynczego człowieka, 
właściwa postawa wobec natury i jej problemów we współczesnym świecie ma znaczenie.
Warto zrobić taki mały eksperyment, by przekonać się, jak możemy oddziaływać na nastroje innych 
ludzi. Spróbujmy przez jeden dzień mówić z  uśmiechem każdemu napotkanemu człowiekowi „dzień 
dobry”. Wkrótce przekonamy się, że wokół nas zacznie się rodzić radosna, przyjemna atmosfera, która 
będzie narastać jak lawina.
Podobnie „reaguje” natura na każdy gest człowieka, który jej sprzyja, który świadczy o  jego dobrej 
intencji zadbania o planetę. Nasze właściwe zachowanie dotyczące na przykład oszczędzania prądu 
nie pozostaje obojętne w tej skomplikowanej strukturze, zwanej matką naturą. Jeden gest pociąga za 
sobą efekt, który potęguje się, coraz bardziej i bardziej – choć nie zawsze zdajemy sobie z tego sprawę.

Edukując dzieci spróbujmy pamiętać o takiej oto prawdzie, że tylko poprzez działanie i aktywność mło-
dego człowieka jest on w stanie zrozumieć wiele spraw, zdarzeń oraz ważność swojego postępowania. 
Działanie, aktywność, ruch, zabawa – to klucz do sukcesu.22
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POZWÓL DZIECKU DZIAŁAĆ!

SAM SIĘ ZMIENIAJ, BY SPRAWIĆ, 
ŻEBY ZMIENIAŁO SIĘ DZIECKO.

TY I TWOJE DZIECKO BĄDŹCIE 
WŚRÓD TYCH PIERWSZYCH LUDZI.

„Powiedz mi, a zapomnę.
Pokaż – zapamiętam.

Pozwól mi działać, a zrozumiem”.
Konfucjusz

„Nie proś świata, by się zmienił
– to Ty zmień się pierwszy”.

O. Anthony De Mello

„Ludzie przed ludźmi
chronią przyrodę”
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Baw się z  dzieckiem, rozmawiaj, świeć przykładem, zachęcaj, 
inspiruj
Dawaj dobry przykład. Chcemy czy nie 
– dziecko niemal bez przerwy obserwu-
je nasze zachowanie i przyswaja je jako 
własne. A  potem w  dorosłym życiu od-
twarza te programy, nieświadomie uzna-
jąc je za swoje. Wymagając od swojego 
dziecka ekologicznych gestów, najpierw 
sami te gesty wykonujmy – segregujmy 
śmieci, dbajmy o oszczędność prądu, cie-
pła i wody, troszczmy się o swoje zdrowie. 
Niech dziecko widzi nasze starania, naj-
drobniejszy gest: przykrycie pokrywką 
gotującej się w garnku potrawy, wrzuce-
nie do odpowiedniego pojemnika w domu 
umytego kubeczka po jogurcie, wyłącze-
nie światła, gdy na dłużej wychodzimy 
z pokoju…

Podsuwaj błyskotliwe 
pomysły i pobudzaj 
dziecko do kreatywności
1. Może dobrym pomysłem będzie napisanie listu do rządu czy do konkretnego polityka albo urzęd-

nika w gminie bądź prezydenta miasta? W takim liście można zapytać, jakie działania podejmuje 
na rzecz klimatu w okolicy. Można też podsunąć swoje pomysły. List powinien być rzeczowy i kon-
struktywny.

2. Może warto wystawić sztukę lub przygotować przedstawienie albo zorganizować ekofestiwal? Za-
proponuj, by Twoje dziecko zrobiło z przyjaciółmi ze szkoły lub z okolicy burzę mózgów, wymyśliło 
scenariusz, rozdzieliło role i zgromadziło rekwizyty. Można zareklamować taką sztukę w lokalnej 
gazecie i wystawić ją na przykład w szkole.

3. Może dobrym pomysłem będzie zorganizowanie konkursu na ekoplakat? Tematem przewodnim 
mogłoby być na przykład oszczędzanie prądu. Po uzgodnieniu z nauczycielem, można by się posta-
rać o nagrody ufundowane przez okoliczne sklepy lub inne firmy, które ewentualnie wywiesiłyby 
plakaty na swoich witrynach. Potem prace konkursowe mogłyby posłużyć na wykonanie kalenda-
rza, który może być sprzedawany na przykład w szkole. Zebrane w ten sposób pieniądze można 
przeznaczyć na datek dla ulubionej organizacji ekologicznej lub na inny ekologiczny cel.

4. Może warto podsunąć dziecku pomysł założenia z przyjaciółmi „wymienialni” płyt i gier kompute-
rowych? W ten sposób nie tylko zaoszczędza się pieniądze, ale również chroni środowisko, bo za-
pakowanie, transport i utylizacja wszystkiego, co kupujemy w sklepach, zwiększa zużycie energii 
i wody oraz przyczynia się do powstawania coraz większej ilości odpadów. Dodatkowo płyty kom-
paktowe zrobione są z plastiku i poliwęglanów bardzo trudnych do rozkładu i przetworzenia. Tak 
samo można wymieniać się ubraniami – nawet zorganizować coś w rodzaju ciuszek-party, śmieszną 
i pożyteczną imprezę, w trakcie której uczestnicy będą wymieniać się ubraniami albo nawet prze-
rabiać lub ozdabiać według obecnych potrzeb i gustu, dając ciuszkom nowe życie, nowy wyraz…

Zachęcaj do czytania książek z pozytywnym przekazem
Poszukaj książek o środowisko lub cudach natury czy przyrodzie i zachęć swoje dziecko do czytania lub 
przeczytaj fragmenty razem z nim. Możecie przeznaczyć taką książkę na prezent dla bliskiej osoby i do-
datkowo zrobić do niej wspólnie ekologiczną zakładkę, produkując ją z domowych odpadów na przykład 
fragmentów kartonu czy jakiegoś innego twardego opakowania.
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Rozmawiajcie wspólnie o świecie
Bardzo ważną kwestią jest kontakt z dzieckiem i rozmowy z nim na najbardziej znaczące w życiu spra-
wy. W ten sposób dziecko czuje się ważne i zyskuje świadomość. Dziecko powinno czuć, że planeta Zie-
mia jest także JEGO. Rozmawiajcie wspólnie na tematy ekologiczne. Zachęcaj go do szukania informacji 
na temat tego, co się dzieje w zagrożonych środowiskach i co warto zrobić, by te środowiska wracały 
do normy. Czytajcie wspólnie gazety i oglądajcie wiadomości – a potem rozmawiajcie i uzgadniajcie 
wspólny front działań. Warto zarezerwować sobie na przykład jedną godzinę jednego konkretnego dnia 
na rozmowę i notować w specjalnym notatniku wspólne wnioski. Można równie wynotować, co w mi-
nionym tygodniu udało się zrobić w kwestii na przykład oszczędzania energii lub wody w domu – może 
wymienione zostały żarówki, może wymieniony został jakiś sprzęt na bardziej energooszczędny.

Inspiruj rozmowy 
i działania z przyjaciółmi
Istnieje takie afrykańskie powiedzenie, któ-
re zacytował Al Gore odbierając w  2007 
roku Pokojową Nagrodę Nobla: „Jeśli chcesz 
iść szybko, idź sam. Jeśli chcesz iść daleko, 
chodźmy razem”.
Bardzo ważna jest praca zespołowa, do której 
zachęcaj swoje dziecko. Niech razem z przy-
jaciółmi, kolegami ze szkoły lub krewnymi-

-rówieśnikami realizują błyskotliwe pomysły, 
o których wcześniej pisaliśmy. Niech się wza-
jemnie inspirują w rozmowach i działaniach.

Piszcie wspólnie pamiętnik, 
dziennik lub ekoblog
Daj dziecku do zrozumienia, że przyszłość 
świata leży w  pewnym sensie w  rękach 
każdego pojedynczego człowieka, więc tak-
że w  jego rękach. Poproś, by przygotował 
listę zmian, których chciałby być świadkiem 
w przyszłości. Swoje cele może zapisać w pa-
miętniku, dzienniku lub prowadząc ekoblog. 
Może określić sobie jakiś czas, po którym 
porówna listę swoich marzeń ze zdarzeniami 
lub faktami z rzeczywistości.

Rozwijaj w dziecku radość dawania
Nie ma nic przyjemniejszego niż wręczenie komuś prezentu. To miłe czuć radość dawania. A gdy jeszcze 
prezent zrobiony jest „z serca”, własnoręcznie – to przyjemność obdarowywanego i obdarowującego 
jest podwójna. W takich prezentach jest coś wyjątkowego – a w dzisiejszych czasach ozdobnych opa-
kowań i tysiąca niepotrzebnych często gadżetów jest mnóstwo potencjalnych pomysłów na wspaniałe 
prezenty. Wykorzystywanie powtórnie odpadów nazywa się upcyklingiem, czyli reinkarnacją śmieci. 
Przy okazji wspólnego wykonywania na przykład zabawki-laleczki – ze szmatek, starych guzików, ka-
wałków niepotrzebnej włóczki – możemy rozmawiać z  dzieckiem, ile energii w  ten sposób zostanie 
oszczędzonej, bo do wyprodukowania każdej nowej rzeczy potrzebna jest i energia w postaci prądu 
i często ciepła, i woda. Taka aktywność to wyzwalanie w dziecku kreatywności, rozwijanie jego wy-
obraźni i uświadamianie, że swoim postępowaniem ma wpływ na dobro swojej planety.
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Nowinki energetyczne i energia 
przyszłości
Ciepło systemowe

�   Co to jest ciepło systemowe i czy warto z niego korzystać?
�   Czym jest kogeneracja?
�   Ciepło systemowe jest nowym rozwiązaniem na ciepło dla mieszkańców miast. Jest 

bezpieczne, komfortowe, wygodne, oszczędne i dodatkowo ekologiczne.

Komfortowe, bo gwarantuje komfort korzystania z ciepła i ciepłej wody przez cały rok.
Bezpieczne, bo do budynku wpuszczana jest bezpieczna ciepła woda ogrzewająca kaloryfery, która nie 
zagraża zdrowiu ani życiu. Można spać spokojnie, ponieważ o bezpieczeństwo dba zespół profesjonali-
stów. My odkręcamy kaloryfer, a resztę można zostawić specjalistom.
Wygodne, bo nie trzeba troszczyć się o przeglądy urządzeń ani o zakup opału. Z ciepła systemowego na 
potrzeby ogrzewania i ciepłej wody korzysta się zawsze, gdy ma się na to ochotę.
Oszczędne, bo oprócz tego, że samodzielnie kontroluje się temperaturę w mieszkaniu, dzięki czemu 
samemu panuje się nad zużyciem ciepła – można skorzystać także z oszczędniejszej opcji tzw. automa-
tyki pogodowej. Jest to inteligentne rozwiązanie, które samo włączy dostawę ciepła w chłodne dni. Dla 
użytkowników to oszczędność pieniędzy i czasu. Dla środowiska to oszczędność zasobów ziemi. 
Ekologiczne, bo jest także przyjazne dla środowiska naturalnego, ponieważ ciepło systemowe produko-
wane jest w procesie kogeneracji. Jak wskazują dane GUS, w ramach indywidualnego ogrzewania spala 
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się w Polsce co najmniej 10 mln ton węgla rocznie. W ten sposób produkuje się 180 tys. TJ ciepła i emi-
tuje do atmosfery 101 tys. ton szkodliwych dla zdrowia pyłów. Jednym ze sposobów likwidacji emisji 
i smogu w miastach jest przyłączenie budynków do systemu ciepłowniczego. Gdyby do tych mieszkań 
dostarczyć tę samą ilość ciepła systemowego, emisja szkodliwych pyłów zmniejszyłaby się ponad dzie-
sięciokrotnie. Oszczędza się w ten sposób środowisko naturalne i zdrowie tysięcy osób.
Aby zgłębić zagadnienie kogeneracji, trzeba najpierw dowiedzieć się, czym różni się elektrownia od 
elektrociepłowni. Podstawową różnicą jest produkt, który powstaje w każdym z tych miejsc. W przypad-
ku elektrowni powstaje jedynie energia elektryczna, a produkt uboczny w postaci ciepła odprowadzany 
jest bezproduktywnie do otoczenia. Elektrociepłownia natomiast, w jednym procesie technologicznym, 
produkuje i przekazuje do sieci zarówno energię elektryczną, jak i ciepło. To właśnie jest kogeneracja.
Dzięki wytwarzaniu ciepła w procesie technologicznym, w którym powstaje energia elektryczna, uni-
kamy dodatkowej emisji zanieczyszczeń i substancji szkodliwych, które powstałyby, gdyby produkty 
te były produkowane podczas odrębnych procesów produkcyjnych. Kogeneracja zwiększa o 30% sto-
pień wykorzystania energii zawartej w paliwie do produkcji energii elektrycznej. Przekłada się to na 
oszczędność milionów ton węgla rocznie.
Ważne: 74% deweloperów podczas podejmowania decyzji o  sposobie ogrzewania budynku wybie-
ra ciepło systemowe, warto brać tę sprawę pod uwagę podczas kupna mieszkania. A jeśli ma się już 
mieszkanie i chce się korzystać z ciepła systemowego, warto zapytać dostawcę ciepła w swojej okolicy, 
czy jest to możliwe.

Genialne Perowskity

�   Co to są dokładnie Perowskity? Czy jest to technologia, którą będzie można zastosować 
bezpośrednio w gospodarstwie domowym?

�   Perowskity to jest pierwszy na świecie drukowany materiał fotowoltaiczny. Czy można 
go już zastosować w Polsce? Czy Perowskity stosowane są już gdzieś na świecie?

Fotowoltaika
Fotowoltaika opiera się na przetwarzaniu światła słonecznego na energię elektryczną.
Perowskity to wynalazek na miarę grafenu i może się okazać prawdziwą rewolucją w energetyce. Polce, 
Oldze Malinkiewicz, nagrodzonej w konkursie Photonics21, udało się odkryć, jak tanio produkować ten 
materiał fotowoltaiczny – i naukowcy mają nadzieję, że z tego jej odkrycia wkrótce skorzysta nie tylko 
Polska, ale i cały świat.

Prosta sprawa
Polka wymyśliła, jak pokrywać tani materiał, czyli na przykład folię, równie tanim przewodnikiem ener-
gii, czyli sztucznymi kryształkami zwanymi perowskitami. Perowskity świetnie pochłaniają energię sło-
neczną i zamieniają ją na prąd. Mówiąc prosto i jednym zdaniem: jest to bateria słoneczna wyproduko-
wana na kawałku folii za pomocą tuszu, w którym ukryte są kryształki produkujące energię.
Takim materiałem będzie można pokrywać niemal każdą powierzchnię (plastik, folię, papier) – gdy 

Źródło: Serwis Nauka w Polsce - www.naukawpolsce.pap.pl. Fot Olga Malinkiewicz

Ultracienkie, elastyczne ogniwa perowskitowe
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przytwierdzimy ją na przykład do laptopów lub komórek, posłuży jako ładowarka, a pomalowane sub-
stancją perowskitową dachówki mogą zastąpić sztywne, ciężkie, grube i  łamliwe panele słoneczne 
wykorzystywane masowo w obecnych czasach.
Wyprodukowanie takiej baterii słonecznej jest niezwykle tanie. Odbywa się niemal w  pokojowych 
warunkach, w  pokojowej temperaturze, zaś klasyczne panele, mające krzemowe ogniwa, powstają 
w temperaturze 1000 °C. Dodatkowo właściciel domu sam ich nie naprawi, a w perowskitowej baterii 
może sobie sam wyprodukować nowy kawałek, bez najmniejszego problemu. Ta technologia może być 
również wykorzystywana przy produkcji szyb okiennych. W dużym stopniu byłyby one przeźroczyste, 
a zastosowane kryształki mogłyby być wykorzystywane jako fotoogniwa.
W tym roku (2015) została zawarta umowa z japońskim inwestorem Hideo Sawadą, co pozwoli konty-
nuować badania nad wykorzystaniem ogniw perowskitowych we współpracy z najlepszymi ekspertami 
z całego świata.
Baterie słoneczne z zastosowaniem perowskitów to jeszcze śpiew przyszłości – ale gdyby się okazało, 
że materiał z perowskitami byłby wystarczająco trwały, to takie ogniwo mogłoby być nałożone dosłow-
nie na wszystko: na m.in. domy, karoserie samochodów, okna wieżowców czy nawet odzież. To, gdzie 
by się znalazł, byłoby ograniczone jedynie wyobraźnią osób, które zajęłyby się masową produkcją.
Sama Olga Malinkiewicz twierdzi, że jej wynalazek niesie za sobą same korzyści: czystsze środowisko, 
mniejszą emisję spalin do atmosfery i tańszy dostęp do energii, właściwie niczym nie ograniczony.

Instalacje solarne na dachach budynków
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