
Przewodnik po oszczędzaniu 
energii w domu

Wszyscy o tym wiemy, ale nie wszyscy stosujemy na co dzień, a szkoda, bo warto. 

Sprawdź i zaznacz, po miesiącu wróć do ankiety i wypełnij jeszcze raz, na pewno już 

wszystkie pola będziesz mógł zaznaczyć na TAK   

Sprawdź i zaznacz 

Ciepła woda     TAK   Zrobię to 

Termostat gorącej wody jest ustawiony na 60 °C. □  □

Woda w tej temperaturze Jest wystarczająco gorąca, aby zapewnić komfort użytkownikowi i zabić bakterie 

bez marnowania cennej energii.  

Z moich kranów nie kapie woda, szczególnie ciepła □

Napraw wszystkie nieszczelne zawory ciepłej wody. Nie chcesz marnować wody, której ogrzewanie 

zapłaciłeś. 

Czy wiesz, że… czasem warto włożyć zatyczkę do zlewu lub użyć miski do małej przepierki lub mycia naczyń, 

szczególnie gdy mamy odrębne krany zimnej i ciepłej wody, wtedy  unikaj używania kranu z gorącą wodą 

dłużej niż to konieczne. 

Częściej biorę krótki prysznic niż kąpiel w pełnej wannie □

Zazwyczaj pod prysznicem zużywamy mniej wody niż potrzeba na kąpiel w wannie,  chociaż to zależy 

oczywiście od tego, jak długo jesteśmy pod prysznicem. Warto ten czas skrócić, szczególnie w kilkuosobowym 

gospodarstwie domowym będą to wymierne oszczędności zarówno wody, jak i jej ogrzewania.  

Dodatkowo krany, prysznic należy wyposażyć w perlator (koszt w okolicach kilkunastu złotych)  - rodzaj 

nakładki w kształcie pierścienia, którą montuje się na końcu kranu, prysznica, itp. zwiększający optycznie 

strumień wody poprzez znaczne jej napowietrzenie.  

Gotowanie 

Wybieram odpowiedni rozmiar garnka lub patelni 

Oczywiście odpowiedni w stosunku do wielkości powierzchni grzejącej (palnika lub płyty grzewczej). Nie 

należy używać zbyt małego garnka na dużej płycie kuchenki, ponieważ duża część ciepła zostanie 

zmarnowana, gdy ucieknie po bokach garnka. Idealnie jest, gdy dno garnka lub patelni pokrywa się z 

rozmiarem powierzchni grzejącej.  

□



Używam pokrywki na garnki. 

Zapobiega to ucieczce dużej ilości ciepła, a także pomaga ograniczyć parowanie, a nadmiar wilgoci (nawet 

początkowo w postaci gorącej pary) nie sprzyja ani utrzymaniu temperatury w domu (wilgotne 

pomieszczenia jest bardzo trudno ogrzać) ani zdrowiu (sprzyja zagrzybieniu mieszkania).  

Nie sprawdzam co chwila potraw w piekarniku – nie otwieram często drzwiczek 

Powoduje to ucieczkę ciepła, a przygotowanie potrawy wymaga więcej energii.  

Gotuję w małej ilości wody  

Większość warzyw musi być tylko przykryta. Szybciej zagotują się, oszczędzimy w ten sposób wodę, energię, 

a i w produktach pozostanie więcej wartościowych składników.  

Czy wiesz, że …..  kuchenki mikrofalowe są bardziej wydajne niż konwencjonalne piekarniki elektryczne? 

Można w nich bardzo szybko np. podgrzać potrawy, a wybór kuchenek jest bardzo duży i w bardzo 

zróżnicowanych cenach. Podobnie szybkowary są bardziej energooszczędne niż elektryczne piekarniki, ale 

nie należą do tanich sprzętów kuchennych,  oszczędzają nie tylko prąd, ale także czas przeznaczony na 

gotowanie.  

Urządzenia elektryczne 

Nie wkładam ciepłego jedzenia bezpośrednio do lodówki / zamrażarki.  

Lodówka lub zamrażarka będzie musiała pracować znacznie ciężej, aby schłodzić produkty. 

Rozmrażam jedzenie w lodówce,  

szczególnie mięso i ryby, tak jest nie tylko energooszczędnie, ale również bezpiecznie (z uwagi na możliwość 

rozwoju bakterii w wyższych temperaturach), choć może to potrwać od 12 do 24 godzin. Droższe będzie 

rozmrażanie w mikrofalówce, bo zużyjemy dużo prądu, kawałek mięsa może się rozmrażać nawet 

kilkadziesiąt minut.  Unikaj używania gorącej wody do rozmrażania jedzenia, np. mięsa, straci ono smak, 

często kolor i wypłuczemy wartości  odżywcze, dodatkowo zużyjemy wodę i to podgrzaną. 

Zamykam drzwi od lodówki 

Zapełniaj i wyjmuj produkty z lodówki lub zamrażarki tak szybko, jak to możliwe. Unikaj pozostawiania 

otwartych drzwi, aby zapobiec nagrzewaniu urządzenia.  

Sprawdzam temperaturę w swojej lodówce i zamrażarce. 

Zalecane temperatury to odpowiednio  50C dla lodówki i -180C dla zamrażarki. Jeżeli będą dużo niższe 

temperatury, niepotrzebnie  zużyjesz więcej energii niż potrzeba. Gdy temperatura będzie za wysoka, 

produkty mogą szybciej stać się nieświeże i mogą rozwinąć się niebezpieczne bakterie.  

Moja lodówka i zamrażarka jest „dobrze zaopatrzona”. 

Wierzcie lub nie, utrzymywanie lodówki i zamrażarki zapełnionej oszczędza energię, bo chłodzenie pustej 

przestrzeni wymaga więcej energii.  

Moja lodówka stoi w odpowiednim miejscu 

I nie chodzi tu tylko o wygodę. Nie umieszczaj lodówki ani zamrażarki w miejscu mocno nasłonecznionym 

lub w pobliżu piekarników albo grzejników, bo aby ją schłodzić, potrzeba wtedy więcej energii. 

□

□

□

□

□

□

□

□

□□



Gotuję tylko tyle wody ile potrzebuję 

Korzystając z czajnika elektrycznego lub tradycyjnego, wlewaj tylko tyle wody, ile potrzebujesz. Im więcej 

wody niepotrzebnej nalejesz, tym dłużej gotujesz, marnując cenną energię lub gaz. 

Piorę, zmywam tak aby zapełnić urządzenie 

Poczekaj z włączeniem, aż pralka lub zmywarka będą w pełni (odpowiednio do programu) wypełnione. 

Szkoda marnować wodę, prąd i środki czystości na niepełne wykorzystanie urządzeń.  

W miarę możliwości używaj ustawień ekonomicznych lub ekologicznych. Większość pralek i zmywarek ma 

ustawienie ekonomiczne lub ekologiczne, dzięki którym zużywa się mniej energii i wody. Koniecznie trzeba 

sprawdzać, w jakiej temperaturze powinniśmy prać lub zmywać nasz wsad, w zdecydowanej większości 

przypadków uzyskamy wystarczająco dobry efekt wcale nie nastawiając urządzeń na wysokie temperatury, 

wręcz nie przekraczając 30 – 400C.  

Suszę pranie na zewnątrz 

Susz pranie na zewnątrz na świeżym powietrzu lub w suszarniach w blokach, gdy tylko jest to możliwe. Przede 

wszystkim unikniemy zawilgocenia pomieszczeń, szczególnie łazienek bez okien lub odpowiedniej wentylacji. 

Czy wiesz, że ….. mało popularne u nas ze względu na cenę suszarki bębnowe są jednym z największych 

pożeraczy energii w domu.  

Nie zostawiam moich urządzeń w trybie czuwania 

Działając w trybie stand-by, pobierają najczęściej bardzo mało energii, ale jednak ją pobierają, dlatego 

czasem warto przynajmniej niektóre z nich wyłączyć. Typowa ładowarka do telefonu włączona na stałe do 

gniazdka pobiera naprawdę mało prądu, jej wyłączenie da nam niewielkie oszczędności, ale przedłuży 

żywotność urządzenia i nie wyląduje ono zbyt szybko na hałdach elektrośmieci. Generalna zasada – im 

starszy sprzęt, tym więcej pobiera prądu również w trybie czuwania.  Przykładem może być telewizor. Ten 

nowoczesny sprzęt LED w trybie czuwania pobiera 0,1W. Stary kineskopowy już 5W. Dlatego na początek 

warto zrobić inwentaryzację sprzętów podłączonych na stałe do sieci.  

Wyłączam światło w pustych pokojach 

Wyłącz światło w pustych pokojach. To mit, że zużywa się więcej energii, aby je włączyć i ponownie wyłączyć. 

Tylko upewnij się, że obszary takie jak schody są odpowiednio oświetlone. 

Tam gdzie to możliwe używam „żarówek” LED. 

Diody LED są bardzo wydajne i ich żywotność jest dłuższa trwają niż żarówki "energooszczędne" 

(kompaktowe lampy fluorescencyjne, świetlówki kompaktowe). 

Wyłącz oświetlenie, gdy jest dużo naturalnego światła. Wielu z nas włącza światło w godzinach porannych, 

gdy jest ciemno, i zapomina wyłączyć je, gdy zrobi się jaśniej. 
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Projekt uzyskał finansowanie ze środków Programu ramowego UE 
HORIZON 2020 w zakresie badań naukowych i innowacji, zgodnie z 
umową nr 754051.  Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść 
niniejszej publikacji. EASME nie ponosi odpowiedzialności za 
wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach. 

ZBLIŻA SIĘ ZIMA – CZAS NA ZMIANY 

Używam grubych zasłon w oknach. 

Użyj grubych zasłon. Grube zasłony lub z grubym podbiciem mogą pomóc w zmniejszeniu ilości ciepła 

traconego przez okna podczas wieczorów. Ale pamiętaj, żeby nie zasłaniać nimi kaloryferów lub innych 

źródeł ciepła.  

Wietrzę mieszkanie przy wyłączonym ogrzewaniu 

Otwarte okna zimą służą do wietrzenia mieszkania, a nie zmniejszenia temperatury w domu.. Wyłączamy 

ogrzewanie, otwieramy okna na całą szerokość, wietrzymy krótko ale intensywnie. Ale zmniejszamy 

ogrzewanie zamiast otwierać okna, gdy chcemy zmniejszyć temperaturę w pomieszczeniu.  

Ogrzewam mieszkanie, tylko wtedy gdy tego potrzebuję 

Pamiętaj jednak, że ogrzanie domu zajmie trochę czasu i że utrzyma ciepło przez jakiś czas po wyłączeniu 

ogrzewania. Dlatego należy uwzględnić te czasy nagrzewania i schładzania podczas ustawiania licznika czasu, 

np. dobowego. 

Gdy nie ma nas w domu cały dzień albo dłużej, zdecydowanie zmniejszamy ogrzewania, ale nie wyłączamy 

go całkowicie, utrzymujemy stałą niską temperaturę,  12-150C, chłodzenia i ogrzewania naprzemiennie nie 

daje oszczędności.   

Utrzymuję odpowiednią temperaturę 

Dzięki odpowiednim nawykom możemy oszczędzać energię cieplną. Powinniśmy zadbać o odpowiednią 

temperaturę w mieszkaniu lub domy, pamiętając jednak o odczuwanym subiektywnie komforcie, stanie 

zdrowia i wieku mieszkańców. I tak w łazience utrzymujemy temperaturę 22-240C, w pokoju dziennym 200C, 

w kuchni może być nieco niższa, w sypialni temperatura 160C zapewni zdrowy sen, w pokoju dziecięcym, 

szczególnie malucha, powinny być 220C. Jeżeli jesteśmy przyzwyczajeni do wyższych temperatur, spróbujmy 

powoli zmieniać nasze przyzwyczajenia – dla zdrowia, ale również dla oszczędności. Przyjmuje się, że 

obniżenie temperatury ogrzewania w pomieszczeniach o jeden stopień pozwala zaoszczędzić około 6% 

energii.  

Bojler do podgrzewania wody jest regularnie serwisowany (co 12 miesięcy). 

Urządzenia działają bardziej wydajnie i bezpiecznie dzięki regularnej konserwacji. 

Meble i zasłony nie zakrywają grzejników. 

Meble i zasłony mogą zmniejszyć ilość ciepła dostarczanego do pomieszczenia. Możesz schować dłuższe 

zasłony za kaloryferami (ale nie innymi źródłami ciepła, ponieważ może to stanowić zagrożenie pożarowe).  

Ustawiam właściwą temperaturę na termostatycznych zaworach grzejnikowych, 

A przede wszystkim należy ustawić je na niższe wartości w pomieszczeniach, które nie są używane bardzo 

często. Może to obejmować korytarze, klatki schodowe, pomieszczenia gospodarcze i wolne pokoje.  

I na koniec, zamykam drzwi do pomieszczeń, których w ogóle nie ogrzewam. 
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Wskazanie 
licznika

Zużycie 
[kWh]

Koszt 
[zł]

liczba dni do 
rozliczenia

Zużycie na 
dzień 
[kWh]

Koszt na 
dzień 

[zł]
Styczeń 31
Luty 28
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31
Styczeń 31
Luty 28
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31
Styczeń 31
Luty 29
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31

Liczba 
dni

Prąd (Energia elektryczna) - Zużycie
20

18

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Programu ramowego UE HORIZON 2020 w zakresie badań 
naukowych i innowacji, zgodnie z umową nr 754051.  Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść niniejszej 
publikacji. EASME nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.
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Wskazanie 
licznika

Zużycie 
[m3]

Zużycie 
[kWh]

Koszt 
[zł]

liczba dni 
do 

rozliczenia

Zużycie na 
dzień 
[m3]

Zużycie na 
dzień 
[kWh]

Koszt na 
dzień 

[zł]

Styczeń 31
Luty 28
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31
Styczeń 31
Luty 28
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31
Styczeń 31
Luty 29
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31

Liczba dni

Gaz - Zużycie
20

18

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Programu ramowego UE HORIZON 2020 w zakresie badań 
naukowych i innowacji, zgodnie z umową nr 754051.  Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść 
niniejszej publikacji. EASME nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w 
tych treściach.
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Tauron

Wskazanie 
licznika

Zużycie 
[kWh]

Koszt 
[zł]

liczba dni do 
rozliczenia

Zużycie na 
dzień 
[kWh]

Koszt na 
dzień 

[zł]
Styczeń 31
Luty 28
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31

20 Sierpień 31 25 452 11
Wrzesień 30 30
Październik 31 31
Listopad 30 30
Grudzień 31 26 613 1 161 31
Styczeń 31 31

12 Luty 28 26 988 375 955,13 zł  12 2,13 5,43 zł    
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31
Styczeń 31
Luty 29
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Programu ramowego UE HORIZON 2020 w zakresie badań 
naukowych i innowacji, zgodnie z umową nr 754051.  Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść niniejszej 
publikacji. EASME nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w tych treściach.
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PGNiG

Wskazanie 
licznika

Zużycie 
[m3]

Zużycie 
[kWh]

Koszt 
[zł]

liczba dni 
do 

rozliczenia

Zużycie na 
dzień 
[m3]

Zużycie na 
dzień 
[kWh]

Koszt na 
dzień 
[zł]

Styczeń 31
Luty 28
Marzec 31
Kwiecień 30

9 Maj 31 2 321 22
Czerwiec 30 30

11 Lipiec 31 2 424 103 163 279,89 zł 11 1,63 2,59 4,44 zł    
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31
Styczeń 31
Luty 28
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31
Styczeń 31
Luty 29
Marzec 31
Kwiecień 30
Maj 31
Czerwiec 30
Lipiec 31
Sierpień 31
Wrzesień 30
Październik 31
Listopad 30
Grudzień 31

Projekt uzyskał finansowanie ze środków Programu ramowego UE HORIZON 2020 w zakresie badań 
naukowych i innowacji, zgodnie z umową nr 754051.  Autorzy ponoszą odpowiedzialność za treść 
niniejszej publikacji. EASME nie ponosi odpowiedzialności za wykorzystanie informacji zawartych w 
tych treściach.
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