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Wprowadzenie do programu START2ACT

Cele  START2ACT jest ogra i ze ie zuży ia e ergii w UE poprzez spowodowa ie 
z ia y w działa ia h owopowstały h przedsię iorstw, w ty  z ia y za howań  
przedsię ior ów oraz pra ow ików ały h fir . 

Dzięki te u w peł i sfi a sowa e u progra owi szkole iowe u w fir ie od ędą 
się trzy wizyty, które po ogą określić i wprowadzić ie wy agają e żad y h 
kosztów lu  też iedrogie rozwiąza ia ogra i zają e zuży ie e ergii.

Bada ia prowadzo e w ostat i h lata h wykazały, że zuży ie e ergii oż a 
ogra i zyć o 20% wyłą z ie poprzez z ia ę za howań. To z kolei oże przy ieść 

ezpośred ie osz zęd oś i fi a sowe w posta i iższy h ra hu ków za e ergię. 
Dodatkowo poprzez zaa gażowa ie w progra  Państwa fir a oże osiąg ąć 
szereg korzyś i wizeru kowy h, a także owe ożliwoś i rekla y.  
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Krok 1Zbierz informacje o siedzibie firmy



Krok 2Krok 2: Oświadczenie o poszanowaniu 
energii

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Oświad ze ie o poszanowaniu energii stanowi podstawę działań z ierzają y h do ograniczenia zuży ia
energii. Jasne określe ie za iarów, poparte przez zarząd daje pew ość, że efektyw ość energetyczna ędzie
traktowana poważ ie. Skuteczne oświad ze ie powinno yć odpowiednio dostosowane do wielkoś i firmy, a

także zawierać punkty iez ęd e do faktycznego ograniczenia zuży ia energii.

Dokument powinien yć ożliwie krótki i konkretny, tzn. nie powinien ieć wię ej iż dwie strony. Powinien

yć opracowany z dyrektorem zarządzają y /prezese zarządu (lub oso ą na rów orzęd y stanowisku) i o

ile to ożliwe fu k jo ować w przestrzeni publicznej. Do kluczowych pu któw ależą:

• Jasne określe ie dąże ia Twojej firmy w zakresie ograniczenia zuży ia e ergii/węgla.

• )o owiąza ie do zwiększa ia świado oś i wszystkich pra ow ików.

• )o owiąza ie zarządu do regularnego przekazywania formalnych opinii.

• )o owiąza ie do ustalenia sposo ów ograniczania zuży ia energii.

• )o owiąza ie do brania pod uwagę zuży ia energii przy podejmowaniu wszystkich decyzji.

• )o owiąza ie do zapewnienia zaso ów potrzebnych do realizacji założeń polityki energetycznej.

• )o owiąza ie do zapoznania się z odpowiednimi regulacjami prawnymi i wymaganiami.

Naj zęś iej spotykane sła e punkty oświad zeń, które powodują nieskuteczne zarządza ie e ergią to: brak

aktywnego wsparcia ze strony zarządu; nadmierna długość dokumentu; brak elów i zo owiązań; przestarzałe
podejś ie; brak poparcia planem działań, który u ożliwiał y wdraża ie ogra i zeń.

Korzystają  z dołą zo ego sza lo u stwórz swoje włas e, fir owe oświad ze ie. Postaraj się, a y Twoje 
oświad ze ie zaopi iował i podpisał zarząd. 



Krok 2Krok 2: Strategia inteligentnych 
zakupów

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Musisz ieć przygotowane procedury, które zagwara tują, że przy decyzji o zakupie sprzętu ędzie brane pod

uwagę jego ałkowite zuży ie energii. Jest to okazja do poprawy efektyw oś i energetycznej poprzez zakup

bardziej e ergoosz zęd y h urządzeń i usług, a także ewentualnych zmian w łań u hu dostaw.

Twoja strategia inteligentnych zakupów i inne procedury zarządza ia zakupami powinny zawierać:

• odniesienia do konkretnych sta dardów e ergoosz zęd y h, etykiet, klas e ergoosz zęd oś i, efektyw oś i
energetycznej, itp.

• podejś ie uwzględ iają e koszty ałego okresu użytkowa ia – decyzje nie powinny yć podejmowane

jedynie na podstawie kosztu zakupu, ależy rów ież rać pod uwagę koszty zużywa ej energii i eksploatacji;

• dane osoby, która jest odpowiedzialna za zakup urządzeń zużywają y h znaczne iloś i energii.

Upewnij się, że strategia inteligentnych zakupów współgra z ogól ą polityką zakupową Twojej firmy i ma

poparcie zarządu.

Możliwe, że ędzie trzeba zorga izować szkolenie, aby upew ić się, że odpowiedni pracownicy z ają
wymagania i sens zakupu dó r i usług przyjaznych dla środowiska oraz dyspo ują prakty z ą wiedzą na ten

temat. Taka polityka powinna o jąć wszystkich odpowiedzialnych za zakupy i zostać odpowiedno agłoś io a
w ałej firmie.

Korzystają  z dołą zo ego sza lo u stwórz włas y doku e t ze strategią i telige t y h zakupów. Wię ej a 
te  te at dowiesz się z sek ji inteligentne zakupy w bazie wiedzy . 



Step 2Krok 3: Pomiary i monitorowanie

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Zbieranie danych o zuży iu energii jest podstawowym działa ie dla wszystkich firm, iezależ ie od ich

roz iarów czy doświad ze ia. Zrozumienie zuży ia pozwoli na określe ie źródeł strat energii, dokład iejsze
przewidywanie i obliczanie wydatków oraz na podejmowanie lepszych decyzji dzięki dostępowi do bardziej

sz zegółowy h informacji.

Aby skuteczniej zarządzać e ergią, musisz najpierw z ierzyć ile jej zużywasz. Oznacza to, że zamiast zdawać
się na dane dostarczone przez dostaw ów ależy samemu za ząć wyko ywać odczyty li z ików. Jak zęsto

ędziesz do ro ić zależy od okoli z oś i. Miesię z e monitorowanie, które iegdyś yło standardem, oże nie

yć wystar zają o precyzyjne, podczas gdy zęste pomiary (w odstępa h 30 minut lub krótszy h) ogą
spowodować nadmiar danych i problemy z ich i terpreta ją i a alizą.

Sam/sama (z po o ą tego przewodnika) musisz stwierdzić, co ędzie odpowiednie. Jeśli to ożliwe, zaleca się
zbieranie danych co najmniej raz w tygodniu. Wnioski, które oż a wy iąg ąć na podstawie zęś iej
zbieranych danych są zazwyczaj mniej warte, iż wysiłek jaki trzeba włożyć w ich zebranie i monitorowanie.

Po yśl też o zbieraniu danych „wywierają y h wpływ”– oże to yć oś tak prostego jak dane o pogodzie, czy

o iloś i pra ow ików w biurze, co zazwyczaj wpływa na ilość energii ,którą zużywa Twoja firma.

Działa ia przedstawio e w dołą zo y  wzorze po ogą Ci stworzyć syste  z iera ia da y h. Wię ej a te  
te at dowiesz się z sek ji pomiar i monitorowanie w bazy wiedzy.  

Krok 3

http://start2act.eu/interactive-energy-saving-platform


Krok 4: Świado ość energetyczna

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Większość firm oże zaosz zędzić 5% na rachunkach za e ergię poprzez z ia ę swoich za howań.

Świado ość energetyczna i zmiany w zachowaniu powinny yć zęś ią dobrych praktyk wprowadzanych w

Twojej firmie w ramach zintegrowanego podejś ia do zarządza ia e ergią. Świado ość energetyczna

po oże także w ukształtowa iu kultury Twojej firmy.

To jaki ędzie najlepszy sposó na zwiększe ie świado oś i energetycznej w Twojej firmie zależy od wielu zy ików.

Pewne firmy ają wię ej doświad ze ia iż inne, a iektóre osoby są z kolei mniej „świado e” iż ich współpra ow i y.

Ist ieją jednak trzy kroki iez ęd e do zwiększe ia świado oś i energetycznej:

1. Badanie i planowanie

Zrozum swoją o e ą sytua ję i zuży ie energii korzystają z podejś ia iloś iowego i jakoś iowego. Wyznaczaj odpowiednie

cele. Ustal jakimi zasobami dysponujesz, a jakich potrzebujesz. Wyznacz i zaplanuj w czasie funkcje i o owiązki dla

wszystkich zaa gażowa y h. Ustal priorytetowe działa ia. Zidentyfikuj swojego docelowego od ior ę. Uzyskaj wsparcie

zarządu.

2. Wdrażanie
Korzystaj z właś iwy h ka ałów przekazywania informacji i odpowiednio adresuj komunikaty. Jako przewodnika użyj
doku e tów o zaa gażowa iu i świado oś i energetycznej pra ow ików. Wszystkie działa ia traktuj jak działa ia
pilotażowe, które oż a i ależy udosko alać. Unikaj jednak agły h lub zęsty h zmian kierunku, które ogły y podważyć
wiarygod ość kampanii.

3. Monitorowanie

Zawsze dbaj o właś iwy przepływ informacji. Pa iętaj, aby o itorować i o e iać świado ość po każdy działa iu. Nie

zapominaj, że opinie to sprzęże ie zwrotne i informuj pra ow ików o tym, jaki wpływ ają zmiany, który h dokonali.

Korzystają  z powyższy h kroków, a także i for a ji zawarty h w doku e ta h „)aa gażuj swoi h pra ow ików” 
i „Narzędzia do tworze ia ka pa ii zwiększają ej świado ość” rozpo z ij wysyłać pra ow iko  ko u ikaty o 
świado oś i e ergety z ej.

Krok 4



)a sześć iesię y wró i y, a y wspól ie o e ić postępy i zide tyfikować dalsze działa ia z ierzają e do osz zędza ia 
energii w Twojej firmie. Po iższą listę ożesz edytować w doku e ie „Lista ko trol a dla wizyty 1”.

Krok 5: Kolejne kroki

Działania
Przewidywany 

czas
Do kiedy ✓

Dostosuj wzór oświad ze ia o poszanowaniu energii i poproś zarząd o opi ię i przyję ie 0,5 dnia Wizyta 2

Uzupeł ij/edytuj wzór strategii inteligentnych zakupów i poproś zarząd o opi ię i przyję ie 0,5 dnia Wizyta 2

Oblicz, ile wynosi iesię z e i roczne zuży ie energii oraz jej koszt (kWh I koszt) 0,25 dnia Wizyta 2

Stwórz system zbierania danych korzystają z dostarczonych sza lo ów i wskazówek 0,5 dnia Wizyta 2

Zapoznaj się z ateriała i na temat świado oś i energetycznej (dokument „)aa gażuj swoich

pra ow ików” i „Narzędzia do budowania kampanii zwiększają ej świado ość pra ow ików”)
0,5 dnia Wizyta 2

Korzystają z listy kontrolnej wykonaj o hód i określ działa ia, które ogą zaa gażować pra ow ików 0,5 dnia Wizyta 2

Stwórz swój włas y, indywidualny system komunikacji zwiększają ej świado ość e ergety z ą 2 dni Wizyta 2

Wejdź na i ter etową platfor ę osz zędza ia energii START2ACT 0,25 dnia Wizyta 2

Działania dodatkowe

Dowiedz się, czy ożesz otrzy ać godzinowe dane o zuży iu od swojego dostawcy energii 0,5 dnia dowolnie

Wrę z agrodę dla mistrza osz zęd oś i energetycznej 1 dzień dowolnie

Poinformuj nowych pra ow ików o zarządza iu e ergią w firmie poprzez właś iwy proces wprowadzania 0,5 dnia dowolnie

Krok 5



1. POZA GODZINAMI PRACY WYŁĄCZ WSZYSTKIE ŹRÓDŁA ŚWIATŁA, KTÓRE NIE SĄ NIEZBĘDNE –

OGRANICZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA O 10%

2. WYŁĄCZ WSZYSTKIE KOMPUTERY/LAPTOPY, GDY NIE SĄ UŻYWANE - OGRANICZENIE KOSZTÓW

ENERGII ELEKTRYCZNEJ O 5% 

3. WYPRÓBUJ RÓŻNE USTAWIENIA CZASU WŁĄCZANIA I WYŁĄCZANIA OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI. 

WYŁĄCZAJ JE PRZED KOŃCEM DNIA PRACY - OGRANICZENIE KOSZTÓW OGRZEWANIA I KLIMATYZACJI

O 20%

Trzy podstawowe wskazówki



Narzędzia i źródła START2ACT

W bazie wiedzy znajdziesz specjalistyczne porady na te at oszczędzania 
energii na: oświetle iu, ogrzewaniu i klimatyzacji, sprzę ie iurowy , 

zakupach, zaa gażowa iu pra ow ików, monitorowaniu i raportowaniu, 

a także a wy orze e ergoosz zęd y h biur

Przejdź oduły e-learningowe, aby 

stać się eksperte  w zarządza iu 
e ergią w pra y i w do u.

Weź udział w konkursie oszczędzania 
energii, aby zwiększyć działa ia w zakresie 

osz zędza ia e ergii, pro ować je wśród 
klie tów i ieć sza sę a wygra ą



Inne narzędzia i źródła

Źródła na te at świado ości energetycznej SEAI 

http://www.seai.ie/EnergyMAP/Energy_Awareness/Energ

y_Awareness_Resources/Energy_Facts/Energy_Facts.html

Dane SEAI a rze z świado oś i pra ow ików są świet e 
jako źródło i spira ji dla ko u ikatów w Twojej ka pa ii a 

rze z świado oś i pra ow ików.

Przewodnik po tworzeniu ka panii świado ościowej 
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-

efficiency/creating-an-awareness-campaign-download/

Przewodnik a te at a gażowa ia pra ow ików dostar zy Ci 
po ysłów i zaso ów, dzięki który  z otywujesz wszystki h do 

osz zędza ia energii i zaa gażujesz pra ow ików w z ia ę 
Twojego iura w ardziej e ergoosz zęd e.

Kontrola zużycia energii dla MŚP
http://energycheckup.eu/en/home/

To arzędzie i ter etowe pozwala Ci porów ać Twoje 
zuży ie e ergii ze zuży ie  i y h, podo y h fir , a także 

dowiedzieć się jak ogra i zyć koszty e ergii oraz z aleźć 
dofi a sowa ie a środki osz zędzają e e ergię.

Wstęp do przewodnika o zarządzaniu energią
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-

efficiency/energy-management/

Proste i skute z e etody, a y po ó  Twojej fir ie 
osz zędzać pie iądze poprzez zarządza ie i o itorowa ie 

zuży ia e ergii i zarządza ie ią w sposó  ardziej wydaj y.

Możesz korzystać rów ież z po iższy h arzędzi i źródeł, a y spraw iej zarządzać zuży ie  e ergii. 

http://www.seai.ie/EnergyMAP/Energy_Awareness/Energy_Awareness_Resources/Energy_Facts/Energy_Facts.html
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/creating-an-awareness-campaign-download/
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/monitoring-and-targeting/
http://energycheckup.eu/en/home/
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/energy-management/
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/monitoring-and-targeting/


Pytania?

Sko taktuj się z oso ą prowadzą ą szkole ie, [wstaw i ię],: 
[wstaw adres e-mail]

Spytaj doradcy: http://start2act.eu/activities/ask-the-expert

Ni iejszy projekt otrzy ał dofi a sowa ie w ra a h progra u fi a sowa ia adań aukowy h i i owa ji UE 
„Horyzo t 2020” a podstawie u owy r 696069

http://start2act.eu/activities/ask-the-expert


 

Lista kontrolna dla wizyty 1 

Działania 
Przewidywany 

czas 
Do kiedy ✓ 

Dostosuj wzór oświadczenia o poszanowaniu energii i poproś 

zarząd o opinię i przyjęcie 
0,5 dnia  Wizyta 2   

Uzupełnij/edytuj wzór strategii inteligentnych zakupów i 

poproś zarząd o opinię i  przyjęcie 
0,5 dnia  Wizyta 2   

Oblicz, ile wynosi miesięczne i roczne zużycie energii oraz jej 

koszt (kWh I koszt) 
0,25 dnia  Wizyta 2   

Stwórz system zbierania danych korzystając z dostarczonych 

szablonów i wskazówek 
0,5 dnia   Wizyta 2   

Zapoznaj się z materiałami na temat świadomości 

energetycznej (dokument „Zaangażuj swoich pracowników” i 

„Narzędzia do budowania kampanii zwiększającej świadomość 

pracowników”) 

0,5 dnia   Wizyta 2   

Korzystając z listy kontrolnej wykonaj obchód i określ działania, 

które mogą zaangażować pracowników 
0,5 dnia Wizyta 2  

Stwórz swój własny, indywidualny system komunikacji 

zwiększającej świadomość energetyczną 
2 dni Wizyta 2  

Wejdź na internetową platformę oszczędzania energii 

START2ACT 
0,25 dnia   Wizyta 2  

    

    

    

    

    

Działania dodatkowe  
Przewidywany 

czas 
Do kiedy 

 

✓ 

Dowiedz się, czy możesz otrzymać godzinowe dane o zużyciu 

od swojego dostawcy energii 

0.5 dnia 
dowolnie   

Wręcz nagrodę dla mistrza oszczędności energetycznej 1 dzień dowolnie   

Poinformuj nowych pracowników o zarządzaniu energią w 

firmie poprzez właściwy proces wprowadzania systemu  

0.5 dnia 
dowolnie   

    

    

    

    

 

 

 



 

Dodatkowe komentarze 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy podstawowe wskazówki 
 

1. Poza godzinami pracy wyłącz wszystkie źródła światła,  

które nie są niezbędne – ograniczenie kosztów oświetlenia  

o 10%  

 

2. Wyłącz wszystkie komputery/laptopy, gdy nie są używane 

 - ograniczenie kosztów energii elektrycznej o 5%  

 

3. Wypróbuj różne ustawienia czasu włączania i wyłączania  

ogrzewania i klimatyzacji. Wyłączaj je przed końcem dnia  

pracy - ograniczenie kosztów ogrzewania i klimatyzacji o 20%  

 

 

 

 

 

 



 

 

Wzór oświadczenia o poszanowaniu energii 
[NAZWA FIRMY] zo owiązuje się działać w sposó  przyjaz y dla środowiska, z iejszają  e isję dwutle ku 
węgla i i y h gazów ieplar ia y h. Osiąga y to poprzez właś iwe zarządza ie e ergią oraz ogra i ze ie 
zuży ia e ergii po hodzą ej z paliw kopal y h.  

Fir a przyjęła astępują e ele krótkoter i owe [ iepotrze e usu ąć]:  
• opu likowa ie oświad ze ia o posza owa iu e ergii;  
• z iejsze ie oddziaływa ia wykorzystywa y h paliw a środowisko poprzez reduk ję e isji CO2 o x% 

a przestrze i „y” lat;  
• z iejsze ie zuży ia e ergii o „ %” ogól ej li z y „z” jed ostek e ergii dostar zo ej w iągu „y” lat;  
• z iejsze ie zuży ia e ergii do pozio u typowego/do rej praktyki w iągu „y” lat;  
• osiąg ię ie elu w dziedzi ie ogra i ze ia e isji, określo ego w u owie doty zą ej z ia  kli atu;  
• wdroże ie progra u regular y h audytów e ergety z y h;  
• określe ie i pu likowa ie elów w zakresie poprawy wy ików;  
• coroczne ogłasza ie z ia y wy ików, a także wprowadzo y h udosko aleń;  
• pod iesie ie świado oś i pra ow ików;  
• wskaza ie pra ow ików ędą y h przykłade  w dziedzi ie osz zędza ia e ergii;  
• wy ór ko kure yj y h ofert a dostawę e ergii;  
• określe ie opła al y h fi a sowo środków osz zędza ia e ergii;  
• stworzenie systemu monitorowania i kontroli;  

• przedstawia ie regular y h sprawozdań doty zą y h kosztów i zuży ia;  
• utworze ie udżetu a i westy je w działa ia e ergoosz zęd e;  
• projektowanie nowy h e ergoosz zęd y h udy ków/pro esów oraz zakup e ergoosz zęd y h 

aszy  i urządzeń.  
 

Fir a przyjęła astępują e ele długo- i śred ioter i owe [ iepotrze e usu ąć]: 
• przez a ze ie środków fir y a zarządza ie e ergią;  
• z iejsze ie kosztów e ergii;  
• priorytetowe traktowa ie i westy ji w działa ia e ergoosz zęd e;  
• uwzględ ie ie, we wszystki h owy h projekta h, kosztów e ergii w ały  yklu ży ia;  
• zminimalizowanie emisji CO2;  

• z i i alizowa ie oddziaływa ia a środowisko;  
• ta , gdzie to ożliwe - wykorzysta ie e ergii ze źródeł od awial y h;  
• wdroże ie syste u zarządza ia e ergią ISO ;  
• wdroże ie syste u zarządza ia środowiskie  ISO .  

Publikowanie informacji  

Ni iejsza polityka jest dostęp a [wewnętrznie/zewnętrznie]. Każdego roku ędzie y pu likować wy iki naszych 

działań w dziedzi ie zarządza ia e ergią.  

Weryfikacja  

Ni iejsza polityka podlega weryfika ji i aktualiza ji przez kierow i two wyższego sz ze la w d iu  
___ / ___ / _______, a astęp ie o ___ lat.  
 

Podpis    Imię i azwisko drukowa y i litera i  Data 

_________________  __________________   ___ / ___ / _______ 



 

Strategia inteligentnych zakupów  
 

Nasze główne cele to:  

• ) i i alizowa ie oddziaływa ia a środowisko oraz zapew ie ie fir ie korzyś i dzięki lepsze u 
wy orowi i wykorzysta iu produktów i usług.  

• ) i i alizowa ie oddziaływa ia a środowisko zakupio y h produktów pod zas ałego yklu i h 
ży ia.  

• )a hę a ie dostaw ów do przyję ia praktyk, które i i alizują i h oddziaływa ie a środowisko i 
zapew iają korzyś i dla ałego łań u ha dostaw.  

 

Nasze cele cząstkowe to [niepotrzebne usunąć]:  

Zalecane  

• )akup urządzeń o iski  zuży iu e ergii, posiadają y h etykiety e ergety z e i speł iają y h or y 
efektyw oś i e ergety z ej.  

• Uwzględ ia ie kosztów e ergii pod zas ałego yklu ży ia – przy zakupie owy h produktów oraz 
odyfika ji ist ieją y h i stala ji i urządzeń.  

• Jeżeli są a to środki, zakup aj ardziej e ergoosz zęd y h urządzeń.  

• Wyz a ze ie osó  odpowiedzial y h za ko trolowa ie pra y i rozli za ie kosztów urządzeń 
zużywają y h e ergię.  

• )a hę a ie dostaw ów do oferowa ia produktów/usług z uwzględ ie ie  jak aj iejszego zuży ia 
energii i emisji CO2.  

Dodatkowe  

• )akup e ergii po aj ardziej opła al y h e a h.  

• Opracowanie wytycznych technicznych dla owy h projektów i działań oder iza yj y h.  

• )akup określo ej iloś i e ergii ze źródeł od awial y h.  

• Wy ia a źródeł światła a e ergoosz zęd e.  

• W iarę ożliwoś i wprowadze ie syste ów sterowa ia oświetle ie .  

• W iarę ożliwoś i zakup lokal y h produktów i usług.  

• )akup produktów po hodzą y h z re ykli gu lu  adają y h się do re ykli gu.  

• )akup pojazdów iskoe isyj y h.  

• Określe ie odpowiedzial oś i za koszty e ergii a pozio ie posz zegól y h jed ostek fir y.  

• Określe ie odpowiedzial oś i za ko trolę ra hu ków za e ergię.  

• Zmniejszenie emisji CO2 z zakupio y h produktów o __ to , zyli o ___% a przestrze i „ ____” lat.  



 

  

Podpis    I ię i azwisko drukowa y i litera i  Data 

_________________  __________________   ___ / ___ / _______ 

 

 

 



 

 

Wzór rejestru danych o zużyciu energii  
 

• )de yduj, o jaki okres od zytywać li z iki – o iesią , o tydzień, odzie ie i ustal ter i  
od zytów, p. pierwszy dzień ro o zy iesią a lu  każdy po iedziałek.  

• Wyz a z oso ę odpowiedzial ą za od zyty, a a wypadek jej ieo e oś i – zastęp ę.  

• Pa iętaj, że większość li z ików wskazuje łą z e zuży ie e ergii, wię  a y określić zuży ie za 
ostat i okres, usisz od ieżą ego od zytu odjąć od zyt poprzed i.  

• Sprawdź e ę jed ostkową e ę za kWh , a y wypeł ić kolu ę kosztów.  

• Przekaż da e oso ie odpowiedzial ej za od zyty i w razie potrze y, zwróć się o poradę.  

• Od zyty li z ików gazu ogą wskazywać zuży ie w jed ostka h o jętoś i, uszą wię  yć 
skorygowa e z uwzględ ie ie  z ia  te peratury i iś ie ia hy a że li z ik a 
w udowa y e ha iz  korekty  oraz wartoś i opałowej – poproś eksperta START ACT o 
pomoc.  

 

Rejestr iesięcznego zużycia energia elektryczna   

rozliczany okres  
p.  wrześ ia -  paździer ika 

2016  

ra hu ek za e ergię elektry z ą 

zużycie kWh  łączne opłaty za energię 
(koszt) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ŁĄCZNIE kWh/rok koszt /rok 

 

 

 



 

Rejestr tygodniowego zużycia gaz  

rozliczany okres  
p. tydzień rozpo zy ają y się  

 wrześ ia  

rachunek za gaz 

zużycie kWh  łączne opłaty za energię 
(koszt) 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

ŁĄCZNIE kWh/rok koszt /rok 

 



 

Zaangażuj swoich pracowników 
 

Najważniejszy fakt 

Zmiany zachowania i świadomości pracowników mogą zmniejszyć zużycie energii w Twojej firmie o 

około 5%. Mogą też zwiększyć satysfakcję pracowników sprawiając, że będą czuli się zaangażowani w 

pracę w firmie o wysokich standardach środowiskowych.  

 
Wstęp  

Zaangażowanie pracowników Twojej firmy w temat zużycia energii może przynieść wiele korzyści. Może 

się to przyczynić do stworzenia bardziej rentownej firmy, przyjaźniejszej atmosfery w miejscu pracy, a 

także lepszej marki.  

Zaangażowanie pracowników to ludzka strona zarządzania energią. Powinna być ona uzupełniona 

warstwą techniczną, poprzez działania takie jak unowocześnianie instalacji i systemów sterowania w 

obiekcie.  

Wybrane korzyści:  

• Oszczędność energii: dobrze zaprojektowany i przeprowadzony program zmiany zachowań 

może zmniejszyć zużycie energii o około 3-5%. Oszczędzanie energii to również oszczędzanie 

pieniędzy i zmniejszanie śladu węglowego Twojej firmy.  

• Satysfakcja pracowników: udział w programie angażującym pracowników sprawia, że czują się 

oni doceniani. Świadomość, że ich firma dba o zrównoważony rozwój może zwiększyć 

satysfakcję i zaangażowanie pracowników.  

• Reputacja: podejmowanie działań na rzecz zrównoważonego rozwoju pokazuje, że firma dba o 

środowisko. To może poprawić odbiór Twojej marki i przyciągnąć potencjalnych pracowników.  

 

Zalecenia  

Poniżej przedstawione są 3 etapy skutecznego zaangażowania pracowników. Każdy etap jest dokładniej 

opisany w następnym rozdziale.  

1. Badanie i planowanie: niezbędne jest przeprowadzenie odpowiednich badań i stworzenie 

planu przed rozpoczęciem właściwych działań. Każda firma jest inna, w związku z czym musisz 

zrozumieć potrzeby i potencjał swojej firmy, aby stosownie do nich angażować pracowników. 

W praktyce: na tym etapie identyfikujesz działania na których chcesz, żeby skupili się Twoi 

pracownicy, np. wyłączanie światła po wyjściu z biura.  

 

2. Wdrażanie: jest to główny etap, w którym następuje angażowanie pracowników. Ważne, aby 

przez cały czas jego trwania odnosić się do planu – który możesz oczywiście korygować, gdy 

zobaczysz które rozwiązania świetnie się sprawdzają, a które należy zmienić.  

W praktyce: będziesz musiał/musiała korzystać z właściwych kanałów komunikacyjnych i 

odpowiednio adresować komunikaty. Przykładowo, jeżeli chcesz żeby pracownicy wyłączali 

światło, użyj naklejek i przypominajek przy wyłącznikach. 

 



 

3. Monitorowanie: po każdym działaniu dokonaj oceny świadomości i zostaw miejsce na 

informacje zwrotne. Nie zapomnij, że opinie to sprzężenie zwrotne – powiedz pracownikom o 

wpływie zmian jakich dokonali. 

W praktyce: po zakończeniu kampanii należy przedstawić jej rezultaty pracownikom i poprosić o 

informacje zwrotne. W naszym przypadku może się okazać, że światło w pomieszczeniach 

nieużywanych jest wyłączone przez 90% czasu. Pracownicy z kolei mogą podzielić się swoimi 

wrażeniami – czy oceniają kampanię pozytywnie czy negatywnie, czy można ją zastosować 

również do innych dziedzin oraz co następnym razem warto zrobić inaczej.  

Badanie i planowanie  

Im więcej przeprowadzisz badań, tym skuteczniejsza będzie Twoja kampania. Na skuteczne badania o 

zrównoważonym rozwoju w firmie składają się dwa elementy: dane ilościowe i jakościowe.  

 

Jeśli masz dostęp do danych ilościowych (od rachunków za energię, aż po zaawansowane systemy 

pomiaru i monitorowania) możesz ich użyć do zdiagnozowania obszarów, w których następują straty 

energii. Następnie możesz ustalić punkt odniesienia wobec którego będą mierzone postępy na etapie 

monitorowania. 

 

Niezależnie od tego czy dysponujesz danymi ilościowymi, każda organizacja jest w stanie zbierać dane 

jakościowe. Przejdź się po budynku, aby sprawdzić gdzie następują straty energii lub przeprowadź 

ankietę, w której pracownicy będą mogli zasugerować na czym można oszczędzić energię. Możesz to 

ułatwić korzystając z listy kontrolnej START2ACT.  

 

Wyznaczanie celów: ważne, aby wyznaczać cele, które są możliwe do osiągnięcia. Skupienie się na 

małych, możliwych do wykonania zadaniach pozwoli uzyskać pozytywny odbiór i stworzyć dobry obraz 

oszczędzania energii, co przyda się przy kolejnych działaniach. Dla przykładu ograniczenie zużycia energii 

elektrycznej o 20% może okazać się niemożliwe do zrealizowania, jeśli nie masz dostępu do liczników czy 

rachunków i w efekcie nie wiesz, ile wynoszą straty energii. Zdecydowanie lepszym celem jest “nigdy nie 

zostawiamy włączonych świateł na noc”.  

 
Wsparcie zarządu: jest to szczególnie istotne w mniejszych firmach, gdzie osoby na wyższych 

stanowiskach faktycznie decydują o kulturze i stylu pracy, a także mają wpływ na pojedynczych 

pracowników. Zastanów się, kto najbardziej wpływa na zachowanie współpracowników i upewnij się, że 

te osoby będą zachowywały się w sposób, który chcesz by inni naśladowali.  

 
Dostępne zasoby: zastanów się dokładnie, ile czasu zajmą planowane przez Ciebie działania angażujące 

pracowników – jeśli chcesz korzystać z ich czasu, upewnij się, że zarząd to popiera. W przypadku 

prostych działań, takich jak wyłączanie światła przy wychodzeniu z pomieszczenia nie jest potrzebny 

dodatkowy czas. Jednak, jeżeli zaangażowanie ma polegać na zachęcaniu ostatniej osoby opuszczającej 

budynek do wyłączenia wszystkich świateł i urządzeń elektrycznych, to należy poświęcić więcej uwagi 

temu zagadnieniu.  

 

Wdrażanie 

Teraz gdy masz już listę działań stworzoną na podstawie badań ilościowych i jakościowych (dane o 

zużyciu energii, lista kontrolna lub ankiety pracownicze), a także plan jak i w jakim czasie zaangażować w 

nie pracowników, możesz zacząć wdrażać swoją kampanię na rzecz świadomości pracowników.  

 



 

Wyczucie czasu: wyczucie czasu jest kluczowe – zalicza się do tego pora roku, pora dnia, a także 

wyczucie wszystkich działań występujących w firmie. Jeśli prowadzisz mailową kampanię na rzecz 

wyłączania komputerów, nie wysyłaj e-maili rano! A jeżeli chcesz rozpocząć kampanię na rzecz 

zmniejszenia zużycia energii na ogrzewanie poprzez cieplejszy ubiór, musisz mieć gotowe materiały na 

ten temat jeszcze zanim spadnie temperatura.  

 

Docelowy odbiorca: upewnij się, że starasz się dotrzeć do osób, których zachowanie faktycznie chcesz 

zmienić. Na podstawie obchodów, ankiet i obserwacji możesz zauważyć, do których osób lub działów 

należałoby dotrzeć. Przykładowo, nie ma sensu zachęcać pracowników do wyłączania świateł po wyjściu 

z budynku, jeżeli następnie pojawia się ekipa sprzątająca i ponownie zostawia je włączone. Staraj się 

dotrzeć do osób, które są odpowiedzialne za dane zachowanie.  

 
Komunikaty: postaraj się, aby Twoje komunikaty były jak najbardziej skorelowane z obecnymi celami 

firmy i motywacjami pracowników. Najskuteczniejsze są te komunikaty, za którymi stoją pewne wartości 

– a ponieważ zakorzenienie nowych wartości u pracowników byłoby bardzo trudne, warto 

zidentyfikować i korzystać z już istniejących tam, gdzie to tylko możliwe. Jeśli na przykład dla Twoich 

pracowników już teraz ważne jest środowisko – wykorzystaj to w swoich komunikatach. Jeżeli bardziej 

motywuje ich perspektywa zaoszczędzenia pieniędzy lub czasu – postaraj się dostosować swoje 

komunikaty do tych wartości. Nie zakładaj, że wszyscy dbają o środowisko! Skorzystaj ze swojej wiedzy, 

porozmawiaj z pracownikami i przeprowadź ankiety, aby upewnić się czy dobrze 

zidentyfikowałeś/zidentyfikowałaś wspólne czynniki motywacyjne. Pamiętaj, że wiele z nich działa na 

poziomie podświadomości, więc trzeba być gotowym do kreatywnego myślenia.  

 

Kanały komunikacyjne: zastanów się jakie kanały komunikacyjne są najbardziej skuteczne i wykorzystaj 

je. Pomyśl o tym, kto będzie najlepszą osobą do przekazania informacji o działaniu – za każdym razem 

będzie to zależało od docelowego odbiorcy komunikatu (np. członek zarządu sprawdzi się, jeśli 

komunikat dotyczy pracowników firmy, jednak kierownik kontraktu może być lepszym wyborem, gdy 

chodzi o wyłączanie światła przez ekipę sprzątającą). Warto się również zastanowić nad tym jakie kanały 

będą najlepsze dla konkretnego działania – np. umieszczenie plakatu o drukowaniu w pobliżu drukarki 

może okazać się nieskuteczne, jeżeli pracownicy wysyłają dokumenty do druku ze swoich komputerów. 

Należy wtedy poszukać innego rozwiązania.  

   

Monitorowanie  

Regularnie monitoruj swoją kampanię, aby określić jej sukcesy i porażki, zbierać informacje zwrotne, a 

także utrzymać odpowiednie tempo i zainteresowanie. Dzięki monitorowaniu nauczysz się jak 

udoskonalić swoje komunikaty i usprawnić przyszłe działania.  

 
Ocena: traktuj monitorowanie rygorystycznie – powtórz wszystko co robiłeś/robiłaś na początku (analiza 

danych, obchody), aby sprawdzić czy cokolwiek zmieniło się na skutek kampanii. Czy udało Ci się coś 

poprawić? Jeżeli nie, to poproś swoich pracowników o informacje zwrotne i dowiedz się, jak możesz 

zmodyfikować swoje podejście. Jeżeli poprosiłeś ich o wyłączanie światła, to czy wiedzieli gdzie były 

wyłączniki? Zdobyte w ten sposób informacje wykorzystaj do udoskonalenia przyszłych działań, np. 

poprzez oznaczenie wyłączników światła. Zastanów się też nad czynnikami zewnętrznymi mogącymi 

zwiększać zużycie energii, takimi jak pogoda (zimniej, cieplej), czy zakup nowego sprzętu.  

 
Informacje zwrotne: przygotuj się zarówno na pozytywny, jak i negatywny odbiór – każdy jest niezwykle 

istotny. Anonimowość może być dobrym rozwiązaniem, jeśli boisz się że w przeciwnym razie ludzie będą 



 

mówili Ci to, co chcesz usłyszeć. Zaplanuj jak poprosisz o informacje zwrotne, jeszcze zanim to zrobisz, 

cały proces przebiegł sprawniej.  

 
Utrzymywanie tempa: Obustronne informacje zwrotne są jednym z najważniejszych czynników 

zapewniających długoterminowe zaangażowanie zarówno wśród pracowników jak i zarządu. Upewnij 

się, że jedni i drudzy zdają sobie sprawę nie tylko z faktu, że kampania się odbyła, ale także z uzyskanych 

rezultatów. Na przykład, ile energii udało się zaoszczędzić? Czy światła są teraz zawsze wyłączane na 

noc? Poszukuj także niezaplanowanych korzyści lub “współkorzyści” i postaraj się łączyć wszystko z 

głównymi celami firmy. Bądź otwarty na zaangażowanie nowych osób – mogą przyspieszyć zmianę 

kulturową w firmie.  

 

 



 

 

Ogrzewanie / chłodzenie 
Sprawdzono 

✓ 

Dalsze 

potrzebne 

działania? 

Czy personel narzeka na poziom temperatury?     

Czy grzej iki/kotły/kli atyza ja yły serwisowa e w iągu ostat i h  iesię y?    

Czy używa się prze oś y h grzej ików/we tylatorów?     

Czy grzej iki i kli atyza ja pra ują w ty h sa y h po iesz ze ia h?    

Czy ar owa a jest iepła woda iek ą e kra y, prze iekają e z ior iki ?     

Czy wszystkie po iesz ze ia wy agają takiego sa ego ogrzewa ia/ hłodze ia?   

Czy ter ostat pokojowy działa i zy jest ustawio y a właś iwą te peraturę?   

Czy w fir ie ist ieje regula i  doty zą y u ioru? Czy u ożliwia o  pra ow iko  
dostosowa ie u ioru do wysoki h i iski h te peratur a zew ątrz?  

  

Czy ist ieje też i e sterowa ie ogrzewa ie / hłodze ie  i zy jest o o właś iwie 
ustawione? 

  

Czy grzej iki, kli atyzatory itp. są zasło ięte i y i sprzęta i?   

Jak sterowa e są wy iągi we tyla yj e p. w toaleta h ?   

Czy otwiera e są ok a i drzwi, gdy działa ogrzewa ie lu  kli atyza ja?   

Czy budynek jest wietrzony o jakiejkolwiek prze dnia lub nocy?    

Czy występują zi e prze iągi od stro y okie  lu  drzwi?    

Czy prowadzi się ko trole poza godzi a i pra y, a y sprawdzić, zy ogrzewa ie/ hłodze ie 
nie pracuje niepotrzebnie?  

  

Oświetlenie Sprawdzono ✓ 

Dalsze 

potrzebne 

działania? 

Czy oświetle ie jest wyłą za e, gdy światło dzie e jest wystar zają o jas e lu  gdy w 
pokoju nikogo nie ma? 

   

Czy są jesz ze w uży iu jakieś jarze iówki starego typu, o dużej śred i y ,5 ala ?    

Czy la py, oprawy oświetle iowe i świetliki są zyste?    

Czy są jesz ze w uży iu trady yj e żarówki z włók e  wolfra owy ?    

Czy oświetle ie sterowane jest automatycznie (czujniki ruchu, programatory czasowe)?   

Czy jakieś źródła światła są zasło ięte e la i?   

Czy przełą z iki światła są wygod ie u iesz zo e i oz a zo e?    

Czy ostat ia oso a wy hodzą a z udy ku wie, które światła wyłą zyć – zy po wyjś iu 
pra ow ików przy hodzą sprząta zki?  

  

Czy światła a zew ątrz są wyłą za e, gdy ie są potrze e?    

Urządzenia iurowe  
Sprawdzono 

✓ 

Dalsze 

potrzebne 

działania? 

Czy ko putery ają fu k ję osz zędza ia e ergii – zy jest o a włą zo a?    

Czy ko putery zostają włą zo e a o ?    

Czy o itory i we tylatory są wyłą za e, gdy ie pra ują?    

Czy kserokopiarki stoją w kli atyzowa y h po iesz ze ia h?    

Czy drukarki i kserokopiarki są włą zo e przez o /przez weeke dy?    

Czy auto aty sprzedają e/dystry utory zi ej wody/ekspresy do kawy są włą zo e ały 
czas?  

  

 



Zestaw szkoleniowy – wizyta 2 

Ni iejszy projekt otrzy ał dofi a sowa ie w ra a h progra u 
fi a sowa ia adań aukowy h i i owa ji UE „Horyzo t 2020” a 
podstawie umowy nr 696069



Wprowadzenie do programu START2ACT

Cele  START2ACT jest ogra i ze ie zuży ia e ergii w UE poprzez spowodowa ie 
z ia y w działa ia h owopowstały h przedsię iorstw, w ty  z ia y za howań  
przedsię ior ów oraz pra ow ików ały h fir . 

Dzięki te u w peł i sfi a sowa e u progra owi szkole iowe u w fir ie od ędą 
się trzy wizyty, które po ogą określić i wprowadzić ie wy agają e żad y h 
kosztów lu  też iedrogie rozwiąza ia ogra i zają e zuży ie e ergii.

Bada ia prowadzo e w ostat i h lata h wykazały, że zuży ie e ergii oż a 
ogra i zyć o 20% wyłą z ie poprzez z ia ę za howań. To z kolei oże przy ieść 

ezpośred ie osz zęd oś i fi a sowe w posta i iższy h ra hu ków za e ergię. 
Dodatkowo poprzez zaa gażowa ie w progra  Państwa fir a oże osiąg ąć 
szereg korzyś i wizeru kowy h, a także owe ożliwoś i rekla y.  



Krok 1 Krok 2

Ocena 

postępów: 

pomiary i 

monitorowanie

Krok 3 Krok 4 Krok 5

O e a postępów: 

oświad ze ie o 

poszanowaniu 

energii i strategia 

inteligentnych 

zakupów 

Ocena 

postępów: 
świado ość 
pra ow ików

Ile oż a 
zaosz zędzić 

dzięki 
wyłą z iko  

czasowym

Uzupeł ij swój 
pla  osz zędza ia 

energii

Kolejne kroki

Zadania na dzisiaj



Krok 1: Analiza doku entów

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Oświad ze ie o poszanowaniu energii oże sta owić w firmie podstawę działań w zakresie zarządza ia
e ergią. Jest to też jasny syg ał dla pra ow ików i klie tów, że firma dba o środowisko. Strategia

inteligentnych zakupów to arzędzie, które pozwoli firmie na skuteczne zarządza ie efektyw oś ią
e ergety z ą nabywanych produktów i usług.

Przeanalizuj oświad ze ie i strategię, a astęp ie zestaw oba dokumenty z przewodnikiem, aby upew ić się, że
speł iają minimalne wymagania określo e we wzorze.

Upewnij się, czy oba dokumenty otrzy ały poparcie i ak epta ję zarządu. Jeżeli nie, dowiedz się czy ędzie to

ożliwe z wykorzystaniem przewodnika.

Dodatkowe zagadnienia do o ówie ia przy pomocy przewodnika:

• Gdzie ędą prze howywa e/dostęp e doku e ty regulują e politykę e ergety z ą?
• Czy polityka e ergety z a fir y ędzie dostęp a pu li z ie?
• Jak przekazać pra ow iko  fir y i for a ję o owej polity e?
• Czy któryś z doku e tów z alazł już zastosowa ie w prakty e? 

O eń oświad ze ie i strategię w opar iu o przedstawio e kryteria. Korzystają  z podrę z ika przyjrzyj się 
postępo /pro le o  i opi ii zarządu. 

Krok 1



Krok 2Krok 2: Analiza po iarów i onitorowania

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Zbieranie i analiza danych o zuży iu energii to kluczowe arzędzie w stały h wysiłka h z ierzają y h do

optymalizacji zarządza ia e ergią w przedsię iorstwie. Korzystają z przewodnika o eń system zbierania

danych i zapoznaj się ze wskazówka i na temat ich analizy.

Teraz, kiedy za ząłeś/za zęłaś tworzyć azę danych o zuży iu i kosztach energii, ożesz za ząć je a alizować i

rozu ieć. Samo zbieranie danych nie osz zędza energii – chodzi o o e ę stanu, którą zyskujesz i działa ia,
które ożesz podjąć na podstawie wy iąg ięty h w iosków.

Dobrym po zątkie jest stworzenie kilku wykresów, które zilustrują zuży ie energii (i jej koszty) w wybranych

przedziała h czasowych np. ilość kWh energii elektrycznej w tygodniowych odstępa h. Pozwoli to zo a zyć
„tre dy” w zuży iu energii i związa e z tym koszty. Treść przewodnika po oże Ci w tworzeniu wykresów i

interpretowaniu wy ików.

Czy zuży ie energii w firmie jest stałe, czy też iągle się zmienia? Istnieje wiele zy ików wpływają y h na

zuży ie, ale świado ość podstawowych „tre dów” po oże w lepszym zrozumieniu ajważ iejszy h z nich, a

także w identyfikacji sposo ów na ograniczenie zuży ia. Dzięki regularnym pomiarom przekonasz się, czy

pojawia się jakieś „ iespodziewa e” zuży ie i w razie potrzeby podejmiesz odpowiednie kroki.

)apoz aj się z te h ika i a alizy da y h w doku e ie „Materiały dodatkowe – wizyta 2”. Jeśli ie 
yłeś/ yłaś w sta ie ze rać/ustalić da y h o zuży iu, przejdź do sek ji uzupeł iają ej astęp a stro a). 



Krok 2Krok 2: Energia, oc i dwutlenek węgla

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Niektóre aspekty poję ia efektyw oś i energetycznej wy agają pewnej wiedzy technicznej, podstawy

opierają się na kilku prostych zasadach. W tym miejscu zebrane zostały informacje istotne w zrozumieniu

efektyw oś i energetycznej.

Wiele osó zdefi iowało y e ergię jako „prąd, paliwo i/lub iepło”. Nauczyciel fizyki na pewno ył y bardziej

rygorystyczny i określił y ją jako „zdol ość do wykonywania pra y”, ale tutaj potrzeba definicji, która sprawdza

się w prawdziwym ży iu. Kiedy kupujemy e ergię, na rachunku ogą z aleźć się róż e jednostki, ale każdą z

nich oż a wyrazić w kilowatogodzinach (kWh), co jest zęsty sposobem opisywania zuży ia prądu i gazu.

„Mo ” ma mocno sprecyzowane znaczenie: jest to zęstotliwość z jaką dostarczana jest energia. Często
wyraża się ją w watach (W) lub kilowatach (kW). Energia zużywa a przez urządze ie o stały poborze mocy to

moc tego urządze ia po ożo a przez czas. Działają y przez 2 godziny elektryczny grzejnik o mocy 3 kW

zużyje 3 x 2 = 6 kWh. Aby ustalić jaki jest koszt działa ia urządze ia, musisz z ać stawkę za kWh. W przypadku

naszego 3kW grzejnika, działają ego przez 2 h przy stawce 0,15 euro/kWh koszty wy iosą: 6 x 0,15 = 0,90

euro. Aby o li zyć związa ą z tym e isję dwutlenku węgla, musisz z ać wskaź ik emisji. Róż e paliwa ają
róż e wskaź iki emisyjne, które są publikowane przez rządy. Według danych z 2016 r. dla Wielkiej Brytanii,

3kW grzejnik pra ują y przez 2 h odpowiadał y za powstanie około 2,47kg dwutlenku węgla (6 x 0.41205).

)apoz aj się z o ą wy ra ego urządze ia elektry z ego w iurze w razie pro le ów zajrzyj do przewod ika) 
i postaraj się o li zyć ro z y koszt jego działa ia. )azwy zaj poda a jest tylko o  aksy al a w związku z 
zy  śred ie zuży ie oże yć iższe, jeśli o  jest z ie a p. ko putery, lodówki, sil iki itp.) 



Step 2Krok 3: Ocena świado ości energetycznej

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Większość firm oże zaosz zędzić 5% na rachunkach za e ergię poprzez z ia ę za howań, monitorowanie i

informacje zwrotne, które powinny yć zęś ią planowania działań udują y h świado ość e ergety z ą i

a gażują y h pra ow ików. Świado ość energetyczna i zmiany w zachowaniu powinny yć zęś ią dobrych praktyk

wprowadzanych w firmie w ramach zintegrowanego podejś ia do zarządza ia e ergią.

Podczas pierwszej wizyty o jaś iliś y Ci proces tworzenia kampanii na rzecz podniesienia świado oś i energetycznej i

programu a gażują ego pra ow ików. Teraz powi ie eś/powi aś ieć już za so ą pewne badania i planowanie oraz

rozpo zę ie wdraża ia jednego lub większej iloś i zadań wraz z pracownikami. Od momentu rozpo zę ia działań
a gażują y h pra ow ików musisz pa iętać o monitorowaniu i informacjach zwrotnych.

1. Monitorowanie: monitorowanie powinno zostać zaplanowane jako zęść działań a gażują y h pra ow ików. Może
ko e trować się wokół danych i po iarów lub obserwacji ludzkich za howań w zależ oś i od waru ków i zamierzonych

zmian. Wskazówka: pa iętaj, aby wziąć pod uwagę inne czynniki, które ogą ieć wpływ na wyniki po iarów. Np. ludzie

ogą wyłą zać urządze ia, ale jeśli od startu zadania zostały zakupione nowe – ożesz nie zao serwować osz zęd oś i w

zuży iu energii..

2. Informacje zwrotne: ajwiększy wyzwaniem w zmianie za howań jest wytrwałość, jako że formowanie nawyku trwa

zwykle od 6 do 8 tygodni. Informacje zwrotne ogą w tym po ó , dają pracownikom poczucie, że to co ro ią jest

doceniane i warte zachodu. Jeśli pracownikom podoba się nowe zachowanie to istnieje większe prawdopodo ieństwo, że
przy nim pozosta ą. Wskazówka: ludzie hęt iej ro ią to, co ro ią wszyscy inni – wykorzystaj to udzielają informacji i

wskazówek, np. jeśli ludzie yślą, że większość pra ow ików wyłą za światło po wyjś iu z pomieszczenia, oznacza to, że
teraz jest to „ or al e” zachowanie w związku z czym oni też ędą tak ro ić.

Nadal monitoruj, udzielaj rad i zbieraj informacje zwrotne. Aktyw ie za hę aj i słu haj swoi h pra ow ików. Korzystaj z i h 
sugestii, a y ulepszyć kolej e działa ia. Podtrzymuj tempo. Wię ej i for a ji z ajdziesz w doku e ie „Dodatkowe 

ateriały – wizyta 2”  i a stro ie  „)aa gażuj swoi h pra ow ików” w bazie wiedzy. 

Krok 3

http://start2act.eu/interactive-energy-saving-platform


Krok 4: Wyłączniki czasowe

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Sprzęt biurowy odpowiada za coraz większe zuży ie energii w świe ie biznesu. Ilość energii elektrycznej, którą
zużywa oże wy osić nawet 15% ałkowitego zuży ia energii. Najlepsze środki osz zędza ia energii w tym

obszarze są proste i nie wy agają duży h akładów finansowych.

Zainstaluj (tygodniowe) wyłączniki czasowe

Wyłą z iki oż a kupić za niewielkie kwoty w marketach budowlanych lub przez internet, a po ogą one

z iejszyć prawdopodo ieństwo działa ia sprzętu poza godzinami pracy. Moż a je podłą zyć do urządzeń
takich jak drukarki, kserokopiarki, czy nawet automaty sprzedają e, jednak zaleca się sko sultować z dostaw ą
czy nie wpły ie to na warunki gwarancji. Wybieraj wyłą z iki, które oż a progra ować oddzielnie na każdy
dzień tygodnia, co pozwoli na wyłą za ie sprzętu podczas weeke dów i dni wolnych od pracy. Regularnie

sprawdzaj ustawienia, aby ieć pew ość, że są dopasowane do działań w firmie.

Tam gdzie nie da się zai stalować wyłą z ików, wyłączaj ręcznie wszystkie urządzenia, które nie są w uży iu.

Jeśli to ożliwe korzystaj z trybu e ergoosz zęd ego (np. w przypadku ko puterów i o itorów). Poza

o iże ie zuży ia energii, zmniejszy to rów ież ilość wytwarzanego przez nie iepła, co w rezultacie

ograniczy koszty klimatyzacji. Wydłuże iu ulegnie rów ież żywot ość, a koszty utrzymania i ryzyko awarii

zosta ą zminimalizowane.

Przejdź się po iurze i korzystają  z uwag doradcy zidentyfikuj urządze ia, które oż a y yło ko trolować 
auto aty z ie przy po o y wyłą z ików zasowy h lu  fu k ji auto aty z ego wyłą za ia. 

Krok 4



)a sześć iesię y wró i y, a y raze  z To ą o e ić Twoje postępy i zide tyfikować dalsze działa ia osz zędzają e 
e ergię w Twojej fir ie. Po iższą listę ożesz edytować w doku e ie „Lista ko trol a dla Wizyty 2”

Krok 5: Kolejne kroki

Działania
Przewidywany 

czas
Do kiedy ✓

Dokoń z wypeł ia ie oświad ze ia o poszanowaniu energii i strategię inteligentnych zakupów, a astęp ie
opublikuj ją w firmie i poza ią - jeśli to ożliwe opublikuj je na firmowej stronie internetowej

0,5 dnia Wizyta 3

Przeprowadź a alizę danych o zuży iu energii, zgodnie z powyższy i wytycznymi 0,5 dnia Wizyta 3

O eń postępy w zaa gażowa iu pra ow ików i wprowadź ulepszenia 0,5 dnia Wizyta 3

Uzyskaj informacje zwrotne na temat działań zwiększają y h świado ość pra ow ików
0,5 dnia Wizyta 3

Uaktualnij strategię zwiększa ia świado oś i pra ow ików i wprowadź usprawnienia 1 dzień Wizyta 3

Podtrzymaj tempo zwiększa ia świado oś i pra ow ików W trakcie

Zakup wyłą z iki czasowe, jeżeli stwierdzisz że w biurze są urządze ia, które oż a wyłą zać
automatycznie przy ich pomocy

0,5 dnia Wizyta 3

Działania dodatkowe

Aby u ik ąć iedokład y h sza u ków, opracuj system od zytów li z ików energii 0,25 dnia dowolnie

Jeśli to ożliwe, poproś swojego dostaw ę ediów o regularne przesyła ie danych o zuży iu w iągu cykli

półgodzi y h oraz dokład ie je analizuj
0,25 dnia dowolnie

Krok 5



1. WYŁĄCZAJ WSZYSTKIE ZBĘDNE URZĄDZENIA, ZWŁASZCZA POZA GODZINAMI PRACY, ABY

MINIMALIZOWAĆ ZUŻYCIE ENERGII I NIEPOTRZEBNE KOSZTY – OGRANICZENIE KOSZTÓW ENERGII O

5%

2. PRZEPROWADŹ KAMPANIĘ ZWIĘKSZAJĄCĄ ŚWIADOMOŚĆ PRACOWNIKÓW - OGRANICZENIE

KOSZTÓW ENERGII O 5%

3. PRZEJDŹ SIĘ PO BIURZE O RÓŻNYCH PORACH DNIA W RÓŻNYCH PORACH ROKU, ABY ZOBACZYĆ W

JAKICH GODZINACH I JAK DŁUGO PRACUJĄ URZĄDZENIA GRZEWCZE I KLIMATYZACJA. SPRAWDŹ

USTAWIENIA TEMPERATURY I CZASU - OGRANICZENIE KOSZTÓW ENERGII O 5%

Trzy podstawowe wskazówki 



Narzędzia i źródła START2ACT

W bazie wiedzy znajdziesz specjalistyczne porady na te at oszczędzania 
energii na: oświetle iu, ogrzewaniu i klimatyzacji, sprzę ie iurowy , 

zakupach, zaa gażowa iu pra ow ików, monitorowaniu i raportowaniu, 

a także a wy orze e ergoosz zęd y h biur

Przejdź oduły e-learningowe, aby 

stać się eksperte  w zarządza iu 
e ergią w pra y i w do u.

Weź udział w konkursie oszczędzania 
energii, aby zwiększyć działa ia w zakresie 

osz zędza ia e ergii, pro ować je wśród 
klie tów i ieć sza sę a wygra ą



Inne narzędzia i źródła
Możesz korzystać z ty h i y h arzędzi i źródeł, a y spraw iej zarządzać zuży ie  e ergii. 

Przewodnik na temat zrównoważonych zakupów
http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Implementing%20s

ustainable%20procurement%20-%20summary%20v2.pdf

Przewod ik poruszają y pro le aty z e kwestie 
zrów oważo y h zakupów, które sta owią klu z do sukcesu.

Przewodnik: jak sprawić, y fir a yła ardziej ekologiczna
https://www.carbontrust.com/resources/guides/carbon-

footprinting-and-reporting/green-growth-green-your-

business-for-growth/

Rozwiń swój iz es poprzez poprawę jego polityki 
środowiskowej. 

3EMTool

http://www.ceemproject.eu/3emt-tool/

I ter etowe arzędzie zwiększają e świado ość tego jak 
poprawić swoje proekologiczne nawyki. MŚP same 

o e iają wyniki i otrzy ują ezpłat y wskaź ik do 

wykorzystania (na podstawie da y h z Europy Środkowej).

Przewodnik po sprzęcie iurowy
https://latam.carbontrust.com/media/13151/ctv007_office_bas

ed_companies.pdf

Przegląd zawierają y głów e ożliwoś i osz zędza ia e ergii dla 
firm i proste działa ia ogra i zają e zuży ie e ergii, o iżają e 

koszty i zwiększają e produktyw ość. 

http://www.wrap.org.uk/sites/files/wrap/Implementing sustainable procurement - summary v2.pdf
https://www.carbontrust.com/resources/guides/carbon-footprinting-and-reporting/green-growth-green-your-business-for-growth/
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/monitoring-and-targeting/
http://www.ceemproject.eu/3emt-tool/
https://latam.carbontrust.com/media/13151/ctv007_office_based_companies.pdf
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/monitoring-and-targeting/
http://www.ceemproject.eu/3emt-tool/


Pytania?

Sko taktuj się z oso ą prowadzą ą szkole ie, [wstaw i ię],: 
[wstaw adres e-mail]

Spytaj doradcy: http://start2act.eu/activities/ask-the-expert

Ni iejszy projekt otrzy ał dofi a sowa ie w ra a h progra u fi a sowa ia adań aukowy h i 
innowacji UE „Horyzo t 2020” a podstawie u owy r 696069

http://start2act.eu/activities/ask-the-expert


 

Lista kontrolna dla wizyty 2  

Działania  
Przewidywany 

czas 
Do kiedy ✓ 

Dokończ wypełnianie oświadczenia o poszanowaniu energii i 

strategię inteligentnych zakupów, a następnie opublikuj ją w 

firmie i poza nią - jeśli to możliwe opublikuj je na firmowej 

stronie internetowej 

0,5 dnia Wizyta 3   

Przeprowadź analizę danych o zużyciu energii, zgodnie z 

powyższymi wytycznymi 
0,5 dnia Wizyta 3   

Oceń postępy w zaangażowaniu pracowników i wprowadź 

ulepszenia 
0,5 dnia Wizyta 3  

Uzyskaj informacje zwrotne na temat działań zwiększających 

świadomość pracowników 

 

0,5 dnia Wizyta 3   

Uaktualnij strategię zwiększania świadomości pracowników i 

wprowadź usprawnienia 
1 dzień Wizyta 3   

Podtrzymaj tempo zwiększania świadomości pracowników w trakcie   

Zakup wyłączniki czasowe, jeżeli stwierdzisz że w biurze są 

urządzenia, które można wyłączać automatycznie przy ich 

pomocy 

0,5 dnia Wizyta 3  

    

    

    

    

    

Działania dodatkowe  
Przewidywany 

czas 
Do kiedy 

 

✓ 

Aby uniknąć niedokładnych szacunków, opracuj system 

odczytów liczników energii  
0,25 dnia dowolnie  

Jeśli to możliwe, poproś swojego dostawcę mediów o regularne 

przesyłanie danych o zużyciu w ciągu cykli półgodzinnych oraz 

dokładnie je analizuj  

0,25 dnia dowolnie  

     

    

    

    

    

 



 

Dodatkowe komentarze  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy najlepsze wskazówki  
 

1.  Wyłączaj wszystkie zbędne urządzenia, zwłaszcza poza godzinami  

pracy, aby minimalizować zużycie energii i niepotrzebne koszty  

– ograniczenie kosztów energii o 5%  

 

2. Przeprowadź kampanię zwiększającą świadomość pracowników 

 - ograniczenie kosztów energii o 5%  

 

3. Przejdź się po biurze o różnych porach dnia w różnych porach roku, 

 aby zobaczyć w jakich godzinach i jak długo pracują urządzenia  

grzewcze i klimatyzacja. Sprawdź ustawienia temperatury i czasu 

 - ograniczenie kosztów energii o 5%  

 

 

 

 

 

 

 



Dodatkowe materiały – wizyta 2 
 

Polityka energetyczna 

Zapoznaj się z przygotowanym oświadczeniem o poszanowaniu energii i sprawdź, czy spełnia minimalne 

wymagania wyznaczone we wzorze oświadczenia i zestawie szkoleniowym. Zapoznaj się także ze 

strategią inteligentnych zakupów i również sprawdź, czy spełnia ono wyznaczone wymagania. 

Upewnij się, że oba dokumenty zostały zatwierdzone przez zarząd lub wspólnie z nim tworzone. Jeśli nie, 

dowiedz się, czy będzie to możliwe. 

Dodatkowe kwestie do dyskusji i przemyślenia: 

• Gdzie będą przechowywane/dostępne dokumenty regulujące politykę energetyczną? 

• Czy polityka energetyczna firmy będzie dostępna publicznie? 

• Jak przekazać pracownikom firmy informację o nowej polityce? 

• Czy któryś z dokumentów znalazł już zastosowanie w praktyce?  

Pomiary i monitorowanie 

Zapoznaj się z sugerowanymi poniżej technikami analizy. Jeśli nie można zebrać/ustalić danych o zużyciu 

energii, przejdź do dodatkowej sekcji (Energia, moc i dwutlenek węgla). 

Rysunek poniżej pokazuje przykładowe zużycie energii w tygodniowych odstępach czasu. Widać, że 

zużycie wzrosło o około 30% w tygodniu 9 i pozostało na tym poziomie. W takiej sytuacji należy 

sprawdzić, czy zmiana jest uzasadniona, czy też należy coś z nią zrobić. Postaraj się tworzyć podobne 

wykresy dla zużycia energii w firmie, aby zidentyfikować wszystkie tendencje oraz odchylenia od normy. 

 

W zdecydowanej większości przedsiębiorstw można zaoszczędzić energię wyłączając urządzenia, które 

są niepotrzebnie włączone po zamknięciu biura. Obliczenie zużycia energii poza godzinami pracy jest 

dość proste. Jeśli firma rozlicza się według taryfy dziennej i nocnej, na rachunkach będzie widać jakie 

jest zużycie w nocy. Innym sposobem jest dokonanie odczytu liczników na koniec dnia pracy i kolejnego 

dnia rano. Jak się to ma do całości zużywanej energii? Jeśli nocne zużycie energii w firmie wynosi więcej 

niż 20% całego zużycia, to najprawdopodobniej istnieje potencjał do zaoszczędzenia energii poprzez 

wyłączanie większej ilości urządzeń. 

Monitorowanie świadomości energetycznej 

Monitorowanie i uzyskiwanie informacji zwrotnych powinno być integralną częścią planowania 

wszelkich działań zwiększających świadomość energetyczną i zaangażowanie pracowników. Dlatego 
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istotne jest, aby odnieść się do początkowego etapu planowania i wykorzystać techniki pozyskiwania 

informacji zwrotnych, które sprawdziły się w Państwa firmie najlepiej. 

Wskazówki odnośnie monitorowania:  

• Jeśli wykorzystujesz dane referencyjne, np. z rachunków lub liczników, upewnij się, że jest to 

reprezentatywna próbka lub odpowiednio oszacuj wynik. Jeśli korzystasz z miesięcznego rachunku 

za energię, zastanów się, czy w danym miesiącu nie zdarzyło się nic, co sprawiłoby, że dane 

przestały być reprezentatywne – np. nagłe ochłodzenie może oznaczać, że wzrosło 

zapotrzebowanie na ogrzewanie, duży projekt z kolei wymaga większej ilości drukowania, a zakup 

dodatkowych urządzeń zwiększa zużycie energii elektrycznej. 

• Pomyśl także o podobnych czynnikach i większych zmianach, które wystąpiły od momentu pobrania 

danych referencyjnych i mogłyby sprawić, że zmiany w zachowaniu pracowników nie znajdą 

odzwierciedlenia w liczbach. 

• Najzwyczajniej w świecie obserwuj to, co ludzie robią – w mniejszych firmach bez rozwiniętych 

systemów pomiaru może to być najlepszy sposób oceny, czy zmiany w zachowaniu faktycznie 

zachodzą. 

• Zastanów się, czy inni użytkownicy budynku mogę mieć wpływ na wyniki w firmie. Na przykład, czy 

firma korzysta z centralnego systemu grzewczego, którym nie może sterować? 

• Miej świadomość swoistej stronniczości w odpowiedziach pracowników firmy na pytania 

bezpośrednie lub zadawane w ankietach – jeżeli dążymy do wyćwiczenia pewnych zachowań, to 

bardziej prawdopodobne jest, że będziemy uważać, że już tak postępujemy – nie jest łatwo 

przyznać się do porażki! 

Wskazówki odnośnie informacji zwrotnych:  

• Pamiętaj, aby informacje zwrotne przekazywane były na czas. Musisz znaleźć złoty środek między 

tym, co masz do powiedzenia na dany temat, ale jednocześnie nie pozostawiać zbyt długiej przerwy 

między działaniami, a udzieleniem informacji zwrotnych. Tworzenie nawyku (np. wyłączania światła 

po wyjściu z pomieszczenia) zajmuje od 6 do 8 tygodni. Trzeba myśleć o pozytywnej motywacji, aby 

podtrzymać zaangażowanie pracowników.  

• Staraj się łączyć informacje zwrotne z argumentami, których użyto prosząc pracowników o zmianę. 

Jeśli prośba o wyłączanie komputerów była motywowana możliwością zaoszczędzenia środków na 

nowy sprzęt, który ułatwi pracę, to pamiętaj aby po jego zakupie poinformować pracowników o 

tym, że umożliwiło to ich działanie.  

• Nawet jeśli komunikaty nie były budowane wokół tematyki zielonej energii i zmian klimatycznych, 

warto wykorzystać okazję do wprowadzenia pewnych zmian kulturowych. W powyższym 

przykładzie, oprócz informacji zwrotnych na temat zakupu nowego sprzętu, można też dodać jak 

dużo energii i węgla udało się dzięki nim zaoszczędzić. Taki rodzaj pozytywnych informacji 

zwrotnych może wspomóc kształtowanie się postaw proekologicznych wśród pracowników.  

• Pamiętaj, aby zarówno przy udzielaniu informacji zwrotnych, jak i tworzeniu komunikatów 

budujących świadomość, korzystać z istnienia instynktu stadnego oraz “normatywnego wpływu 

społecznego”. Przykładowo, jeśli większość osób ubiera się cieplej zimą, to powiedzenie 

pracownikom, że większość już tak robi, ułatwi zmianę zachowania tym, którzy jeszcze nie zaczęli 

się do tego stosować. Jeżeli na etapie udzielania informacji zwrotnych większość pracowników 

będzie nosiła cieplejsze ubrania, ale ciągle będzie jeszcze kilka osób ubierających się odpowiednio 



do wyższych temperatur w biurze, a przez to potrzebujących dodatkowego ogrzewania – pochwal 

wszystkich, którzy zmienili swoje nawyki i podkreśl, że większości pracowników już to się udało. 

Wyłączniki czasowe 

Przejdź się po biurze i korzystając z obecności doradcy zidentyfikuj urządzenia, którymi można zacząć 

sterować automatycznie przy pomocy wyłączników czasowych.  



Zestaw szkoleniowy – wizyta 3 

Ni iejszy projekt otrzy ał dofi a sowa ie w ra a h progra u 
fi a sowa ia adań aukowy h i i owa ji UE „Horyzo t 2020” a 
podstawie umowy nr 696069



Wprowadzenie do programu START2ACT

Cele  START2ACT jest ogra i ze ie zuży ia e ergii w UE poprzez spowodowa ie 
z ia y w działa ia h owopowstały h przedsię iorstw, w ty  z ia y za howań  
przedsię ior ów oraz pra ow ików ały h fir . 

Dzięki te u w peł i sfi a sowa e u progra owi szkole iowe u w fir ie od ędą 
się trzy wizyty, które po ogą określić i wprowadzić ie wy agają e żad y h 
kosztów lu  też iedrogie rozwiąza ia ogra i zają e zuży ie e ergii.

Bada ia prowadzo e w ostat i h lata h wykazały, że zuży ie e ergii oż a 
ogra i zyć o 20% wyłą z ie poprzez z ia ę za howań. To z kolei oże przy ieść 

ezpośred ie osz zęd oś i fi a sowe w posta i iższy h ra hu ków za e ergię. 
Dodatkowo poprzez zaa gażowa ie w progra  Państwa fir a oże osiąg ąć 
szereg korzyś i wizeru kowy h, a także owe ożliwoś i rekla y.  
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Krok 1
Oceń postępy 
w realizacji planu działania



Krok 2: Ustawienia ogrzewania i klimatyzacji

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Systemy ogrzewania i klimatyzacji zwykle odpowiadają w biurach za ajwiększe zuży ie energii. Dzięki
prostym i tanim środko firmy ogą z iejszyć ilość energii zużywa ej przez te systemy nawet o 20%

Dostosuj godziny pracy

Upewnij się, że system działa w godzinach, kiedy potrzebne jest ogrzewanie, wentylacja i klimatyzacja.

Przyjrzyj się schematom pracy urządzeń i popraw ustawienia. Należy sprawdzić, czy godziny działa ia
syste ów ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji pokrywają się z o e oś ią pra ow ików w biurze. Moż a też
pójść o krok dalej i wyłą zać systemy w ześ iej lub póź iej. Należy to regularnie ko trolować i pil ować, że y
ustawienia yły właś iwe.

Weź pod uwagę komfort i te peraturę
Dla większoś i komfortowa temperatura w biurze wynosi od 19 do 24ºC. Jeżeli na zew ątrz jest zimno,

pracownicy i klienci ędą zazwyczaj ubrani cieplej. Upewnij się, że temperatura jest odpowiednio dobrana.

)a hę aj pra ow ików do ubierania się odpowiednio do waru ków pa ują y h za oknem. Dopilnuj, że y
przestrzenie biurowe nie yły arażo e na prze iągi i ezpośred ie działa ie promieni sło e z y h. Są to

bezkosztowe rozwiąza ia, które osz zędzają pie iądze i po agają za hować komfort. Zalecany zakres

temperatur w biurze to 21-23ºC zi ą i 22–24ºC latem.

Porów aj ustawie ia zasu i te peratury dla ogrzewa ia i kli atyza ji z zale e ia i przewod ika. Jeśli ie 
asz do i h dostępu, poproś właś i iela lu  zarząd ę ieru ho oś i o te i for a je. 

Krok 2



Krok 3Krok 3: Zarządzanie oświetlenie

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Czy wiesz, że oświetle ie odpowiada zwykle za 15-25% ra hu ków za e ergię w biurze? Dobra wiado ość
jest taka, że oż a te koszty z a zą o o iżyć bez dodatkowych inwestycji.

Światło dzienne i zasłony – jeśli tylko to ożliwe, korzystaj ze światła dziennego i wyłą zaj oświetle ie. To nic

nie kosztuje, a oże z iejszyć koszty nawet o 20%. Bardzo zęsto w biurach zapala się światło i zasła ia
rolety, aby u ik ąć od lasków. Tam gdzie to ożliwe, za hęć pra ow ików do takiego ustawienia rolet, które
pozwoli na korzystanie ze światła dziennego i jednoczesne ograniczy odblaski.

Wyłączaj - w wielu biurach, zwłasz za tych o zabudowie otwartej, światła pozostają włą zo e znacznie dłużej
iż to potrzebne. Pracownicy na wszystkich szczeblach powinni yć zaa gażowa i w osz zędza ie. Jeżeli uznasz

to za stosowne, wyznacz oso ę odpowiedzial ą za wyłą za ie świateł.

Poziom jasności – ależy z ierzyć atęże ie światła, czyli łą z ą su ę sztucznego światła po hodzą ego z

oświetle ia. Czasami systemy są zaprojektowane tak, że w biurze jest dużo jaś iej, iż powinno yć. W takim

wypadku oż a „od-świetlić” przestrzeń, aby uzyskać odpowiedni poziom jas oś i. Wię ej informacji na ten

temat znajdziesz w przewodniku.

Przejdź się po iurze i korzystają  z przewod ika określ ożliwoś i wyłą za ia oświetle ia i wykorzysta ia 
światła dzie ego. 



Krok 3Krok 3: Modernizacja oświetlenia

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Po podję iu działań z iejszają y h uży ie obecnego oświetle ia powi ie eś/powi aś zasta owić się nad

zainstalowaniem sterowania oświetle ie i wy ia ę lamp na ich zamienniki LED. Samo uży ie oświetle ia
LED zapewnia około 50% mniejsze zuży ie energii iż w przypadku tradycyjnych źródeł światła.

Przełącz się na LED – światła LED są w tej chwili najlepszym rozwiąza ie dostęp y na rynku. Są jaś iejsze,
ają większy zakres barw i dłuższą żywot ość. )astępują oświetle ie żarowe, halogenowe czy

fluorescencyjne oświetle ie LED ograniczasz zuży ie energii na oświetle ie o 50%. Długa żywot ość lamp

oże rów ież z a zą o o iżyć koszty utrzymania (wymiana lamp) – żywot ość lamp LED wynosi zazwyczaj

około 50 tys. godzin (3-5x wię ej iż w przypadku tradycyjnych świateł). Do dalszych korzyś i ależy lepsze

przenoszenie kolorów wygląd światła), większa rozpiętość temperatur barwowych iepło światła), a także
mniejsza produkcja iepła i ograniczone migotanie.

Sterowanie oświetlenie - razem z auto atyza ją wyłą za ia pomaga zaosz zędzić czas, pie iądze i e ergię.

Po yśl o zainstalowaniu zuj ików ruchu w miejscach stosunkowo rzadko odwiedzanych, takich jak składziki,
toalety, czy sale spotkań. Może to dać osz zęd oś i o nawet 30%. Moż a rów ież wykorzystać czujniki światła
fotoko órki), aby ko trolować oświetle ie na obszarach, gdzie światło dzienne oże wystar zyć. Po ieważ

długość dnia w iągu roku ulega zmianie, zainstalowanie takich zuj ików oże po ó lepiej wykorzystać
światło naturalne i zapew ić z a zą e osz zęd oś i.

Przejdź się po iurze i z po o ą doradcy ustal jaki i rodzaja i oświetle ia dyspo ujesz, zy oż a je 
zastąpić oświetle ie  LED i zy oż a sterować i  automatycznie. 



Step 2Krok 4: Modernizacja sprzętu

Dlaczego

Co

Kolejne kroki

Komputery i laptopy ogą odpowiadać za zuży ie z a zą ej zęś i energii elektrycznej w firmie. Przy

wymianie tego sprzętu weź pod uwagę normy efektyw oś i energetycznej, a także koszty ponoszone przez

ały okres żywot oś i sprzętu – na dłuższą etę pozwoli to z iejszyć e isję dwutlenku węgla oraz

zaosz zędzić pie iądze.

Modernizacja – iektóre komputery oż a po prostu zastąpić nowymi, e ergoosz zęd y i modelami.

Przyjrzyj się poziomom zuży ia energii przed zakupem nowych urządzeń i upewnij się, że modele te posiadają
fu k ję automatycznego wyłą za ia. O ile to ożliwe staraj się kupować laptopy/stacje dokują e i lekkie

komputery sieciowe, jako że zużywają one o wiele mniej energii iż tradycyjne zestawy komputer/monitor.

Zakupy dostosowane do wy agań - wybieraj sprzęt, który speł ia obecne i przewidywane wymagania firmy.

Nie ma sensu kupować na wyrost – komputery z ajwyżej półki o duży h monitorach i bardzo szybkich

procesorach zużywają wię ej energii. Zapytaj, czy pracownicy aprawdę ich potrze ują. Zawsze bierz pod

uwagę koszty eksploatacyjne.

Etykiety – upewnij się, że wszystkie nowe urządze ia ają fu k ję osz zędza ia energii przynajmniej na

poziomie standardu „ENERGY STAR”.

Przejdź się po iurze i korzystają  z po o y dorad y z ajdź ko putery i i e wyposaże ie, które ogło y 
zostać wymienione. Dowiedz się jak prze iega pro es wy ia y – czy strategia fir y określa wy ogi 
energetyczne dla nowego sprzętu? 

Krok 4



To już ostat ia wizyta START2ACT. Wykorzystaj listę ko trol ą do realiza ji włas y h działań w przyszłoś i. W bazie

wiedzy z ajdziesz óstwo po ysłów a to, o jesz ze ożesz zro ić. Listę ożesz edytować w doku e ie „Lista 
ko trol a dla wizyty ”.

Krok 5: Kolejne kroki

Działania
Przewidywa

ny czas
Do kiedy ✓

Dowiedz się według jakich progra ów działa system ogrzewania/klimatyzacji i na jakie temperatury jest

ustawiony.

0,5 dnia

Sprawdź jaki rodzaj oświetle ia istnieje w firmie i czy oż a je wy ie ić na oświetle ie LED sterowane

automatycznie.

0,5 dnia

Dowiedz się, czy urządze ia biurowe yły kupowane z yślą o osz zędza iu energii. Sprawdź, czy

dostęp e są bardziej osz zęd e modele.

0,5 dnia

Działania dodatkowe

O eń ożliwoś i zainstalowania i właś iwego wykorzystania automatycznego sterowania syste ów
grzewczych/klimatyzacyjnych. Wię ej na ten temat dowiesz się z przewodnika.

0,5 dnia dowolnie

Przeprowadź pilotażową wy ia ę 1 lub 2 źródeł światła na żarówki LED. Poproś dorad ę o obliczenie

osz zęd oś i energii.
1 dzień dowolnie

Wy ień komputery i wyposaże ie biura na e ergoosz zęd e po zakoń ze iu okresu żywot oś i. Postaraj

się o li zyć ilość zaosz zędzo ej e ergię na podstawie dostarczonych informacji.
1 dzień dowolnie

Krok 5

http://start2act.eu/interactive-energy-saving-platform


1. UPEWNIJ SIĘ, ŻE TERMOSTATY SĄ PRAWIDŁOWO USTAWIONE – USTAW NIŻSZĄ TEMPERATURĘ

WŁĄCZENIA KLIMATYZACJI - ZMNIEJSZENIE TEMPERATURY OGRZEWANIA O 1ºC MOŻE OBNIŻYĆ

KOSZTY O 8% A ZWIĘKSZENIE TEMPERATURY KLIMATYZACJI O 1ºC MOŻE OBNIŻYĆ KOSZTY O 2-

4%

2. ZASTĄP TRADYCYJNE ŻARÓWKI WOLFRAMOWE I ŚWIETLÓWKI LAMPAMI LED, ABY ZMNIEJSZYĆ

KOSZTY ICH DZIAŁANIA I KONSERWACJI – ZMNIEJSZENIE KOSZTÓW OŚWIETLENIA 80%

3. ZAKUP URZĄDZENIA Z MOŻLIWOŚCIĄ PRACY W TRYBIE ENERGOOSZCZĘDNYM, KTÓRE SPEŁNIAJĄ

WYMAGANIA FIRMY – MOŻE TO OGRANICZYĆ KOSZTY DRUKOWANIA NAWET O 10%

Trzy podstawowe wskazówki



Narzędzia i źródła START2ACT

W bazie wiedzy znajdziesz specjalistyczne porady na te at oszczędzania 
energii na: oświetle iu, ogrzewaniu i klimatyzacji, sprzę ie iurowy , 

zakupach, zaa gażowa iu pra ow ików, monitorowaniu i raportowaniu, 

a także a wy orze e ergoosz zęd y h biur

Przejdź oduły e-learningowe, aby 

stać się eksperte  w zarządza iu 
e ergią w pra y i w do u.

Weź udział w konkursie oszczędzania 
energii, aby zwiększyć działa ia w zakresie 

osz zędza ia e ergii, pro ować je wśród 
klie tów i ieć sza sę a wygra ą



Inne narzędzia i źródła
Możesz korzystać też z po iższy h arzędzi i źródeł, aby spraw iej zarządzać zuży ie  e ergii. 

Kalkulator oszczędności na oświetleniu LED
http://www.philips.co.uk/c-m-li/led-lights/led-savings-

calculator

Podręcznik dotyczący tworzenia kampanii 
świadomościowej

https://latam.carbontrust.com/media/13151/ctv007_office_bas

ed_companies.pdf

Przegląd zawierają y głów e ożliwoś i osz zędza ia e ergii dla 
firm i proste działa ia ogra i zają e zuży ie e ergii, o iżają e 

koszty i zwiększają e produktyw ość. 

SEAI Energy Wizard

http://www.seai.ie/EnergyMAP/Energy_Wizard/App/SectorList/

Stwórz ideal ą listę ko trol ą korzystają  z dostosowa y h do 
sektora porad od oś ie ogrzewa ia, kli atyza ji, sprzętu 

iurowego, od awial ej e ergii, produk ji i wielu i y h. Śledź 
swoje postępy w ty h dziedzi a h.

Baza sprzętu iurowego EU Energy Star 

https://www.euenergystar.org/products.htm

Baza ta gromadzi produkty, które speł iają aj owsze 
wymagania ENERGY STAR. Dostęp a jest op ja przegląda ia 
ko kret y h kategorii i filtrowa ia wy ików wyszukiwa ia. 

http://www.philips.co.uk/c-m-li/led-lights/led-savings-calculator
https://latam.carbontrust.com/media/13151/ctv007_office_based_companies.pdf
https://www.carbontrust.com/resources/guides/energy-efficiency/monitoring-and-targeting/
http://www.seai.ie/EnergyMAP/Energy_Wizard/App/SectorList/
https://www.euenergystar.org/products.htm


Osiągnięcia i przyszłość

Ma y adzieję, że osz zędza ie e ergii ie koń zy się dla Państwa w tym momencie i 

że ędzie ie adal z ie iali swoje przedsię iorstwa na bardziej ekologiczne wraz z ich 

rozwojem. Istnieje wiele źródeł i arzędzi o li e, które w tym ogą po ó . W bazie

wiedzy START2ACT oż a z aleźć wiele po ysłów a osz zędza ie energii oraz 

skorzystać z działu arzędzia i źródła, a y dalej pla ować i wyz a zać so ie jesz ze 
a it iejsze ele a przyszłość. 

Po óż a  o e ić efekt START2ACT wypeł iają  a kietę podsu owują ą, którą 
wkrót e wyśle y a Państwa adres e-mail. Może ie Państwo skorzystać z pola a 
ko e tarze a koń u a kiety, a y podzielić się z a i swoi i wraże ia i.

Dziękuje y za udział w progra ie START2ACT. Ma y adzieję, że sesje szkole iowe 
yły przydat e i że dzięki i  z a zą o poprawiło się zarządza ie e ergią w Państwa 

firmie.

http://start2act.eu/interactive-energy-saving-platform


Pytania?

Sko taktuj się z oso ą prowadzą ą szkole ie, [wstaw i ię],: 
[wstaw adres e-mail]

Spytaj doradcy: http://start2act.eu/activities/ask-the-expert

Ni iejszy projekt otrzy ał dofi a sowa ie w ra a h progra u fi a sowa ia adań aukowy h 
i i owa ji UE „Horyzont 2020” a podstawie u owy r 696069

http://start2act.eu/activities/ask-the-expert
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Działania  
Przewidywany 

czas 
Do kiedy ✓ 

Dowiedz się według jakich programów działa system 

ogrzewania/klimatyzacji i na jakie temperatury jest ustawiony.  

0,5 dnia 
   

Sprawdź jaki rodzaj oświetlenia istnieje w firmie i czy można je 

wymienić na oświetlenie LED sterowane automatycznie. 

0,5 dnia 
   

Dowiedz się, czy urządzenia biurowe były kupowane z myślą o 

oszczędzaniu energii. Sprawdź, czy dostępne są bardziej 

oszczędne modele. 

0,5 dnia 

    

     

     

    

    

    

    

    

    

Działania dodatkowe 
Przewidywany 

czas 
Do kiedy ✓ 

Oceń możliwości zainstalowania i właściwego wykorzystania 

automatycznego sterowania systemów 

grzewczych/klimatyzacyjnych. Więcej na ten temat dowiesz się 

z przewodnika. 

0,5 dnia 

dowolnie   

Przeprowadź pilotażową wymianę 1 lub 2 źródeł światła na 

żarówki LED. Poproś doradcę o obliczenie oszczędności 

energii.  

1 dzień dowolnie 

  

Wymień komputery i wyposażenie biura na energooszczędne 

po zakończeniu okresu żywotności. Postaraj się obliczyć ilość 

zaoszczędzonej energię na podstawie dostarczonych 

informacji.  

1 dzień dowolnie 

  

    

    

    

    

 

 



 

Dodatkowe komentarze 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Trzy podstawowe wskazówki 
 

1. Upewnij się, że termostaty są prawidłowo ustawione 

 – ustaw niższą temperaturę włączenia klimatyzacji i  

wyższą temperaturę włączenia ogrzewania – zmiana  

o 1˚C może obniżyć koszty o 8% 

 

2. Zastąp tradycyjne żarówki wolframowe i świetlówki  

lampami LED, aby zmniejszyć koszty ich działania i  

konserwacji – zmniejszenie kosztów oświetlenia o 80% 

 

3. Zakup urządzenia z możliwością pracy w trybie  

energooszczędnym, które spełniają wymagania firmy 

 – może to ograniczyć koszty drukowania nawet o 10%  
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Ustawienia ogrzewania i klimatyzacji  

Tam gdzie to możliwe, porównaj ustawienia temperatury i czasu pracy ogrzewania/klimatyzacji z 

wartościami podanymi w przewodniku. Jeśli nie masz do nich dostępu, poproś właściciela lub 

zewnętrznego zarządcę o udostępnienie tych informacji.   

Zawsze sprawdź lub dowiedz się, czy możliwości sterowania temperaturą są wystarczające, by 

dopasować ogrzewanie i klimatyzację do liczby osób w pomieszczeniach i do innych Twoich 

wymagań. W większości biur oznacza to możliwość ustawienia różnych rodzajów użytkowania w 

zależności od dnia tygodnia, aby zapewnić co jakiś czas działanie poza standardowymi godzinami 

pracy lub wyłączanie sprzętu podczas dni wolnych od pracy. Obecnie cyfrowe termostaty 

programowane zdalnie są na tyle tanie, że można z nich korzystać w domu, tak więc nie ma żadnego 

wytłumaczenia dla stałych, całodobowych ustawień. Tam gdzie istnieje skomputeryzowany system 

zarządzania budynkiem pozostaje tylko kwestia prawidłowego wykorzystania tego systemu.  

Oświetlenie  

Przejdź się po biurze i korzystając z przewodnika sprawdź jakimi rodzajami oświetlenia dysponujesz , 

czy można je wymienić na oświetlenie LED oraz czy istnieje możliwość wyłączenia oświetlenia i 

korzystania ze światła naturalnego. 

Istnieje kilka prostych i niedrogich kroków, które można wykonać. W niektórych biurach pracownicy 

mogą nie wiedzieć, gdzie znajdują się wyłączniki światła, a nawet jeśli znają ich lokalizację to mogą 

nie wiedzieć do jakich części biura są one przeznaczone. Wprowadzenie lepszych oznaczeń to proste 

rozwiązanie - nie muszą się one rzucać w oczy, a w połączeniu ze zwiększoną świadomością 

energetyczną pomogą zmniejszyć zużycie energii i ograniczyć koszty. 

Częstym problemem jest brak wiedzy na temat tego, kto wychodzi z biura jako ostatni. Często będzie 

to ekipa sprzątająca, więc z tymi osobami, a nie z pracownikami należy rozmawiać.   

Przy wymianie oświetlenia tradycyjnego na LED należy pamiętać o barwie światła i jego natężeniu w 

luksach. Chodzi o to jak “ciepłe” wydaje się światło i jaka jest jego intensywność. Należy starać się 

odwzorować istniejącą barwę i natężenie światła – należy jednak pamiętać, że mogły one nie być 

odpowiednie. W przewodniku znajdziesz dalsze wskazówki na ten temat.  

 

Modernizacja sprzętu 

Przejdź się po biurze i korzystając z przewodnika określ małe urządzenia, które można wymienić. 

Dowiedz się jak przebiega proces wymiany sprzętu – czy polityka zakupów określa specyfikację 

nowych urządzeń? Staraj się dopasować specyfikacje komputerów/laptopów do faktycznych potrzeb 

przedsiębiorstwa i nie przywiązywać wagi do aspektów technicznych nieistotnych z jego punktu 

widzenia. 

 

 


