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OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ I ŚRODOWISKO

    
Jak ogrzewasz i po co ogrzewasz swój dom?

Ciepło w naszych domach jest niezbędne, podobnie jak woda czy energia elektryczna. Trudno jest 
bowiem przeceniać komfort przebywania we właściwie ogrzanym pomieszczeniu. Za komfort ten 
przychodzi nam jednak zapłacić, a obserwując sytuację na rynku paliw i energii, płacić coraz więcej. 

Pamiętaj! Wysokie koszty ogrzewania są także wynikiem złego, nieefektyw-
nego użytkowania energii.
Dowiedz się w jaki sposób uniknąć marnowania energii i wysokich rachun-
ków przy okazji chroniąc środowisko naturalne.

Energia do ogrzewania budynków jest najczęściej dostarczana w postaci paliw (węgiel, gaz ziemny, olej 
opałowy, drewno itd.), które spalane w domowych kotłowniach lub piecach dostarczają potrzebnego 
ciepła, a także z sieci cieplnej lub rzadziej z energetycznej (w przypadku ogrzewania elektrycznego). 
Ostatnio coraz częściej spotkać można także systemy wykorzystujące tzw. energię odnawialną, 
w tym m.in. energię słoneczną, ciepło gruntu czy energię wód geotermalnych. Jednak z uwagi na duży 
koszt urządzeń, specyficzne wymagania co do warunków naturalnych oraz  wciąż niewielkie wsparcie 
ze strony państwa, systemy te nie są mocno rozpowszechnione.

Energię w budynku zużywamy na różne cele (np. gotowanie, urządzenia elektryczne), jednak to właśnie 
na ogrzewanie pomieszczeń zużywamy jej najwięcej. Bardzo często zużycie to jest nadmierne 
i  można je ograniczyć, ale to za chwilę. Na początek przyjrzyjmy się bliżej głównym przyczynom dużego 
zużycia energii na ogrzewanie budynków.

   
Od czego zależy twoje zużycie ciepła?

Na część czynników, od których zależy zużycie ciepła nie mamy żadnego wpływu, jednak warto o nich 
wiedzieć. 

Przede wszystkim należy do nich położenie geograficzne naszego domu. Polska bowiem podzielona 
jest na 5 stref klimatycznych z uwagi na temperatury zewnętrzne w okresie zimowym. 
Najzimniej jest w V strefie, tj. na południu w Zakopanem i na północnym-wschodzie (Ełk, Suwałki), nato-
miast najcieplej jest w strefie I na północnym-zachodzie w pasie, który leży pomiędzy Szczecinem a Go-
rzowem Wielkopolskim. Największą strefę klimatyczną jest strefa III, która obejmuje m.in. Warszawę, 
Łódź, Kraków, Katowice, Opole i Wałbrzych. W strefie tej zewnętrzna temperatura obliczeniowa 
(jest to najniższa temperatura na jaką projektowane są systemy grzewcze użytkowane w danej strefie 
klimatycznej) wynosi 20°C poniżej zera.  
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Strefy klimatyczne Polski

Kolejnym czynnikiem jest usytuowanie budynku. Budynek położony w centrum miasta zużyje mniej 
energii niż taki sam budynek usytuowany na otwartej przestrzeni lub wzniesieniu. 

O ile trudno sobie wyobrazić, aby wszyscy przeprowadzili się nad morze czy budowali domy w centrach 
miast, to istnieją przyczyny, które zwiększają zużycie energii na ogrzewanie, a które to przyczyny może-
my w dużym stopniu ograniczyć. 

Pierwszą, główną przyczyną są nadmierne straty ciepła. Większość budynków nie ma bowiem do-
statecznej izolacji termicznej.

W uproszczeniu możemy przyjąć, że ochrona cieplna budynków wybudowanych przed 
1981 r. jest niedostateczna, słaba w budynkach z lat 1982 – 1990, dostateczna w budyn-
kach powstałych w latach 1991 – 1994 i w końcu dobra w budynkach zbudowanych 
po 1995 r. 

Jeśli zatem mieszkamy w budynku starym lub budynku o niskiej izolacyjności cieplnej, należałoby się za-
stanowić nad ociepleniem ścian, dachu i podłóg. Duże straty ciepła powodują także okna, które na ogół 
są nieszczelne i niskiej jakości. 

Legenda:

Strefa I: -16°C

Strefa II: -18°C

Strefa III: -20°C

Strefa IV: -22°C

Strefa V: -24°C
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Drogi „ucieczki” ciepła z budynku tradycyjnego nie poddanego termomodernizacji

Drugą ważną przyczyną dużego zużycia paliw i energii, a tym samym wysokich kosztów za ogrzewa-
nie jest niska sprawność instalacji grzewczej. Wynika to przede wszystkim z niskiej sprawności 
samego źródła ciepła, ale także ze złego stanu technicznego instalacji wewnętrznej, która zwykle jest 
rozregulowana, a rury źle izolowane i podobnie jak grzejniki zarośnięte osadami stałymi. Ponadto brak 
jest możliwości łatwej regulacji i dostosowania zapotrzebowania ciepła do zmieniających się warunków 
pogodowych (automatyka kotła) i potrzeb cieplnych w poszczególnych pomieszczeniach (przygrzejni-
kowe zawory termostatyczne).

Sprawność domowej instalacji grzewczej można podzielić na 4 główne składniki: 

1. Pierwszym jest sprawność samego źródła ciepła (kotła, pieca). Można przyjąć, że im 
starszy kocioł tym jego sprawność jest mniejsza, natomiast sprawność np. pieców ceramicznych 
(tzw.  pieców kaflowych) jest około o połowę mniejsza niż dla kotłów.  

2. Drugim jest sprawność przesyłania wytworzonego w źródle (kotle) ciepła do odbiorni-
ków (grzejniki). Jeżeli pomieszczenie ogrzewamy np. piecem ceramicznym strat przesyłu nie ma, 
gdyż źródło ciepła znajduje się w tym samym pomieszczeniu. W przeciwnym wypadku (np. kocioł 
w piwnicy) przesyłanie ciepła następuje za pomocą wody w przewodach (rurach). Brak izolacji 
rur oraz wieloletnia eksploatacja instalacji bez jej płukania z pewnością powodują obniżenie jej 
sprawności.  

3. Trzecim składnikiem jest sprawność wykorzystania ciepła, która związana jest m.in. z  usytu-
owaniem grzejników w pomieszczeniu. 

4. Ostatnim elementem mocno wpływającym na całkowitą sprawność instalacji jest możliwość re-
gulacji systemu grzewczego. Takie elementy jak przygrzejnikowe zawory termostatyczne w po-
łączeniu z nowoczesnymi grzejnikami o małej bezwładności (tzn. szybko się wychładzają oraz szyb-
ko nagrzewają) oraz automatyka kotła (np. pogodowa) pozwalają nawet trzykrotnie zmniejszyć 
stratę regulacji w stosunku do instalacji starej nie wyposażonej w tego rodzaju urządzenia. 
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Przykładowe porównanie starego i nowego systemu grzewczego pokazujące straty paliwa (od „wkła-
du” do uzyskania energii użytkowej) 

Z powyższego wykresu wynika, że np. użytkowanie niskosprawnego kotła węglowego powoduje około 
30% stratę paliwa. Jest to wartość typowa dla kotłów około 20-letnich. Natomiast dla nowoczesnych 
kotłów strata ta wynosi od 10 do 15%. Wszystko to przekłada się oczywiście na zmniejszenie ilości 
zużytego paliwa, a więc na koszty eksploatacji, ale także, a może przede wszystkim na ilość wyemitowa-
nych do powietrza spalin i w konsekwencji na zdrowie ludzi.

Tak więc jeżeli stawiasz sobie pytanie czy warto wymienić kocioł i instalację, 
odpowiadamy - warto! Decyzja o zakupie i wymianie niskosprawnych urządzeń po-
winna być podjęta jednak w sposób przemyślany i odpowiedzialny. To właśnie od niej za-
leży nasz wpływ na środowisko. Warto więc wspomóc się ogólnodostępnym, bezpłatnym 
narzędziem do wyszukiwania i porównywania ze sobą najbardziej efektywnych urządzeń 
dostępnym na stronie www.topten.info.pl.

Jak już wspominaliśmy do dwóch podstawowych potrzeb energetycznych w naszych domach 
należy ogrzewanie pomieszczeń oraz przygotowanie ciepłej wody. Istnieje wiele sposobów 
zaspokojenia tych potrzeb. Najpopularniejszym jest zastosowanie kotła dwufunkcyjnego, który służy 
jednocześnie do celów grzewczych jak i przygotowania ciepłej wody.

Przykład budynku
z kotłem dwufunkcyjnym.
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Pamiętaj, że na poprawę sprawności i obniżenie kosztów, wpływa dobrze zaprojektowany i funkcjonalnie 
dopasowany do wszystkich potrzeb układ. 

Istnieją jednak bardziej zaawansowane i przyjazne środowisku technologie, jak chociażby te wyko-
rzystujące odnawialne źródła energii. Obecnie najpopularniejsze jest zastosowanie kolektorów 
słonecznych do przygotowania ciepłej wody użytkowej (czasami również do wspomagania ogrzewania) 
oraz pompy ciepła wykorzystujące ciepło gruntu. 

 

   

Przykład wykorzystania kolektorów słonecznych i pompy ciepła w budynku

Istnieją trzy podstawowe systemy rozprowadzenia c.w.u. w budynku: 

• system miejscowy, 
• system grawitacyjny 
• oraz system cyrkulacyjny (pompowy).

O ile w dwóch pierwszych systemach występują praktycznie tylko koszty związane z zastosowanym 
paliwem na cele c.w.u. to w przypadku systemów cyrkulacyjnych zwykle występuje konieczność po-
niesienia dodatkowych kosztów związanych ze stratami ciepła na przesyle oraz koszty zasilania pomp 
cyrkulacyjnych. Dlatego ważne jest dobre zaprojektowanie instalacji c.w.u. oraz dostosowanie 
jej do potrzeb użytkownika. Zminimalizuje to koszty wytworzenia ciepłej wody użytkowej.

   
Ile kosztuje, a ile kosztowałoby Cię ogrzewanie?

Poniżej przedstawiamy porównanie kosztów ogrzewania w przykładowym domu przed i po termomo-
dernizacji. Przykład domu oparto na istniejącym budynku wykonanym w technologii tradycyjnej (budy-
nek z końca lat 70.). Stan przed termomodernizacją oznacza brak ocieplenia ścian oraz dachu. Okna, ko-
cioł i instalacja centralnego ogrzewania nie były wymieniane. Natomiast budynek po termomodernizacji 
ma ocieplone ściany i stropy (dach), wymienione okna oraz nową instalację grzewczą. 

Jak widać na poniższym wykresie oszczędność kosztów jest znaczna. I tak np. dla domu nieocieplonego 
o powierzchni 100 m2 z kotłem tradycyjnym na węgiel płacimy rocznie ok. 2890 zł, natomiast po termo-
modernizacji i zmianie kotła na retortowy koszty te wynosiłyby 1540 zł. 
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Porównanie kosztów ogrzewania dla różnych systemów grzewczych [dane za 2009 r.]. Koszty paliwa 
nie uwzględniają wydatków na zakup kotła. 

   
Sprawdź czy jesteś oszczędny

Policz swoje roczne zużycie paliw i energii, które zużywasz do ogrzewania pomieszczeń (np. z faktur), 
a następnie podziel tę wartość przez powierzchnię ogrzewaną swojego domu. W ten sposób otrzyma-
ny wskaźnik jednostkowego zużycia energii, który można porównać ze wskaźnikami podanymi 
dla poszczególnych paliw i energii w tabeli poniżej. Dzięki temu istnieje możliwość sprawdzenia jak 
efektywnie wykorzystywana jest energia na potrzeby ogrzewania.

Przykładowo rocznie spalasz 7 t węgla dla ogrzania 150 m2 powierzchni domu. 
Ponieważ 1t = 1000 kg, stąd 7 000 kg/150 m2 = 46,6 kg/m2. Ponieważ dla węgla 
poziom „przyzwoitości” wynosi ok. 21 kg/m2 widać więc, że nie jest nawet 
przeciętnie, a więc czas coś zmienić.
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Sprawdź jak zanieczyszczasz lub chronisz środowisko

Użytkowanie energii w Twoim gospodarstwie domowym każdorazowo wiąże się z emisją 
zanieczyszczeń do atmosfery. Może to być emisja bezpośrednia, gdy paliwo do produkcji ciepła 
spalasz na miejscu (kotłownia w piwnicy, piec) lub emisja pośrednia, gdy korzystasz z sieciowych 
nośników energii (ciepło sieciowe, energia elektryczna). Głównymi zanieczyszczeniami dostającymi się 
do atmosfery w wyniku spalania paliw są tlenki siarki i azotu, które niezależnie od szkodliwości 
związanej z bezpośrednim oddziaływaniem na organizmy żywe są równocześnie źródłem kwa-
śnych deszczy. Zanieczyszczeniami widocznymi, uciążliwymi i odczuwalnymi bezpośrednio są pyły 
w szerokim spektrum frakcji. Najbardziej toksycznymi związkami są węglowodory aromatyczne 
(WWA) przejawiające właściwości rakotwórcze. Najbardziej znany wśród nich jest benzo(")piren, 
którego emisja związana jest również z procesem spalania węgla zwłaszcza w niskosprawnych paleni-
skach indywidualnych.  

Ilość powyższych substancji wyemitowanych do atmosfery z naszych budyn-
ków zależy od ilości i rodzaju spalanego paliwa oraz od zużytej energii elek-
trycznej do ogrzewania. 

Emisje substancji szkodliwych do atmosfery ze spalania paliw [kg/GJ]
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ZRÓB COŚ DLA SIEBIE I ŚRODOWISKA

Zmiany w systemie ogrzewania oraz w skorupie budynku (ściany zewnętrzne, stropy, dach) 
umożliwiają zmniejszenie zużycia i kosztów paliw i energii. Efekty realizacji poszczególnych 
przedsięwzięć termomodernizacyjnych są różne w przypadku poszczególnych budynków. Jednak 
na podstawie danych z realizacji wielu tego typu przedsięwzięć można określić pewne przeciętne 
wartości efektów, które przedstawiono w tabeli poniżej. 

W tym miejscu należy zwrócić uwagę na fakt, że efekty z poszczególnych 
przedsięwzięć nie sumują się wprost. Przykładowo jeżeli usprawnienie X daje 
oszczędność 20%, a usprawnienie Y 30%, to nie można wspólnego efektu wyli-
czyć jako X+Y, a więc 50%. Wynika to z faktu, że efekt jaki niesie usprawnienie 
Y odnosi się do zużycia już zmniejszonego przez usprawnienie X.

Sposób uzyskania oszczędności
Obniżenie zużycia ciepła 

w stosunkiu do stanu sprzed 
termomodernizacji

Ocieplenie zewnętrznych przegród budowlanych 
(ścian, dachu, stropodachu) 15% - 25%

Wymiana okien na okna szczelne o mniejszym 
współczynniku przenikania ciepła 10% - 15%

Wprowadzenie usprawnień w źródle ciepła, 
w tym automatyki pogodowej oraz urządzeń 
regulacyjnych

5% - 15%

Kompleksowa modernizacja wewnętrznej instalacji 
c.o. wraz z montażem zaworów termostatycznych 
we wszystkich pomieszczeniach

10% - 25%

   
Zmień swój sposób ogrzewania – wymień kocioł

Obecnie na rynku istnieje bardzo duży wybór kotłów opalanych każdym rodzajem paliwa. Producen-
ci chcąc z jak najlepszej strony zaprezentować własny produkt, podają nieraz parametry urządzenia 
osiągane w bardzo korzystnych warunkach, które praktycznie nie są możliwe do osiągnięcia podczas 
normalnej eksploatacji kotła. Poniżej przedstawiamy najbardziej popularne typy kotłów wraz z ich śred-
nioroczną sprawnością oraz ich przedziałem cenowym. 
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Sprawności i przedziały cenowe różnych typów kotłów*

* cena zawiera podatek VAT i dotyczy kotłów o mocy 12 – 25 kW [dane z 2009 r.]

Rodzaj zastosowanego kotła zależy od wielu czynników, np. od możliwości podłączenia do sieci gazowej 
czy po prostu od zasobności naszego portfela. Jeśli chcesz mieć większą pewność co do podawanych 
przez producentów kotłów węglowych parametrów kotłów oraz spełnianych przez nie kryteriów eko-
logicznych, wybieraj te urządzenia, które mają certyfikat uprawnionej do jego wydawania jednostki, np. 
Instytutu Chemicznej Przeróbki Węgla w Zabrzu. Można również wspomóc się bezpłatnym narzędziem 
funkcjonującym pod adresem www.topten.info.pl, które służy wyszukiwania i porównywania ze sobą 
najbardziej efektywnych urządzeń dostępnych na polskim rynku.

   
Zmodernizuj instalację grzewczą

Jeśli jesteś już przekonany, że warto wymienić instalację grzewczą, a więc 
np. rury ze stalowych na miedziane, stare grzejniki żeliwne na nowoczesne 
grzejniki konwekcyjne oraz chcesz zamontować przygrzejnikowe zawory 
termostatyczne, to musisz liczyć się z kosztem od 1000 do 2000 zł za punkt 
grzejny.

   
Ociepl swój dom

Podstawowym celem ocieplenia skorupy zewnętrznej budynku jest poprawa izolacyjności termicz-
nej, a poprzez to zmniejszenie strat ciepła w budynku. Ocieplenie polega na dodaniu do już istnie-
jącej przegrody budowlanej warstwy materiału o wysokich właściwościach izolacyjności termicznej. 
Ocieplenie można wykonać wieloma metodami, a podstawowy ich podział to ocieplenie od wewnątrz 
i od zewnątrz. Ocieplenie od zewnątrz jest najbardziej efektywnym sposobem ocieplania, dlatego 
jest to metoda najbardziej popularna. Ocieplenie od wewnątrz powinno być stosowane tylko w wy-
jątkowych przypadkach, np. w budynkach zabytkowych.  
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Materiały, które najczęściej służą do ocieplania budynków to: styropian, wełna mineralna, 
wełna szklana oraz pianka poliuretanowa. Wszystkie te materiały charakteryzują bardzo dobre 
właściwości termoizolacyjne, a ich występowanie na rynku w wielu postaciach (płyty miękkie i twarde, 
maty, filce, granulaty) sprawia, że mogą być użyte do ocieplenia każdego rodzaju przegrody.

Koszt jednostkowy tego typu usprawnień zależy tylko w niedużym stopniu od grubości zastosowanej 
warstwy izolacji, dlatego warto dążyć do uzyskania lepszych właściwości termicznych niż jest to wyma-
gane w obowiązujących przepisach. 

Przybliżony koszt jednostkowy ocieplenia ścian wraz z otynkowaniem może 
wynosić od 130 do 200 zł/m2 powierzchni ocieplanej. Koszt ocieplenia stro-
pów i dachów może wahać się od 40 do nawet 150 zł/m2. Widać więc, że kosz-
ty ocieplenia zależą od bardzo wielu czynników. Nie ulega także wątpliwości, 
że jest to inwestycja kosztowna, jednak dająca bardzo duże oszczędności.

   
Niezwykle istotne jest także sprawdzenie układu komino-
wego i wentylacyjnego

Zastosowanie nowych urządzeń oraz ocieplenie i uszczelnienie przegród budowlanych może w istotny 
sposób wpłynąć na dotychczasową wymianę powietrza w pomieszczeniach. Wymiana kotła grzewczego, 
szczególnie w przypadku zmiany rodzaju paliwa, wiąże się bardzo często z koniecznością przeglądu 
i  modernizacją komina.

Do współpracy z nowoczesnymi urządzeniami grzewczymi dostosowano obecnie cały szereg roz-
wiązań instalacji kominowych. Poza tradycyjnymi kominami podciśnieniowym (ciąg naturalny) 
coraz powszechniej stosowane są nadciśnieniowe systemy spalinowe i powietrzno-spalinowe 
przeznaczone do współpracy z kotłami z zamkniętą komorą spalania czy kotłami kondensacyjnymi. Spe-
cjalne rozwiązania systemów kominowych projektowane są również dla kotłów spalających ekologiczne 
paliwa stałe (kwalifikowane paliwa węglowe, biomasa) czy palenisk kominkowych.

Stare nieefektywne urządzenia grzewcze działając prawie bez przerwy, wytwarzały znaczne ilości 
spalin o wysokiej temperaturze, i w związku z tym mogły stosunkowo szybko ogrzać masywny komin 
o  dużej akumulacyjności cieplnej.  W stale ogrzewanym kominie ze spalin nie wykraplała się para wodna. 
Tymczasem nowoczesne, wysokosprawne energetycznie kotły na gaz, olej, a nawet retortowe ko-
tły na węgiel pracując cyklicznie powodują, że spaliny mają o wiele niższą temperaturę od temperatury 
spalin ze starych kotłów na paliwa stałe. Z tego powodu ściany tradycyjnego murowanego komina nigdy 
nie zdążą nagrzać się do temperatury wyższej od temperatury punktu rosy. Oznacza to, że w komi-
nie stale będzie się wykraplała para wodna, która łącząc się ze związkami siarki zawartej 
w spalinach, będzie tworzyć kwas siarkowy wnikający w mur i powodujący jego niszczenie. 
Zastosowanie odpowiednio dobranego komina, wkładu stalowego, przeciwdziałać będzie występowa-
niu takich sytuacji. Oczywiście stal, z której wykonuje się wkłady kominowe, musi posiadać specjalny 
skład chemiczny, zapewniający odporność na działanie skroplonych produktów spalania (kondensatu), 
jak i mogące wystąpić okresowo wysokie temperatury spalin.
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Przy instalowaniu nowoczesnych urządzeń grzewczych zaleca się w starym, nawet nieko-
niecznie zniszczonym, ale wymurowanym tradycyjnie z cegieł kominie, zamontować specjalny wkład 
kominowy wykonany z materiałów niepalnych – ze stali kwasoodpornej.

Każdy nowy, przebudowywany czy modernizowany komin, wkład kominowy 
lub instalacja spalinowa powinna być przed użytkowaniem sprawdzona i ode-
brana przez uprawnionego Mistrza Kominiarskiego.

   
Najlepiej zrób kompleksowo

Przeprowadzanie przedsięwzięć termomodernizacyjnych dotyczących struktury budow-
lanej powinno być zawsze połączone z jednoczesną modernizacją systemu ogrzewania. 
Tylko wtedy można osiągnąć pełny efekt oszczędnościowy. Termomodernizację warto także wykonać 
jednocześnie z remontem elewacji i pokrycia dachu. Połączenie tych zadań znacznie obniża koszty ca-
łego przedsięwzięcia. 

   
Wykorzystuj odnawialne źródła energii

Główną zaletą systemów opartych o odnawialne źródła energii, oprócz efektu ekologicznego, jest znacz-
ne obniżenie kosztów eksploatacyjnych. Systemy te bowiem wykorzystują „darmową” energię, którą 
oferuje nam otoczenie. 

Systemy te są na ogół droższe od systemów konwencjonalnych, dlatego pa-
miętaj, aby porównując konwencjonalne źródła z odnawialnymi przepro-
wadzić analizę uwzględniającą koszty w cyklu ich żywotności, a nie jedynie 
z punktu widzenia kosztów ich zakupu.

Prawdą jest stwierdzenie, że odnawialne źródła energii są wszędzie. Czy to duże miasto, czy mała wieś 
słońce świeci, a wiatr wieje wszędzie. Jednak ilość tej energii (ilość dni słonecznych, natężenie promie-
niowania słonecznego, prędkość wiatru) w zależności od lokalizacji może być znacząco różna, a różnica 
ta jeszcze bardziej uwidacznia się w przypadku wody, biomasy czy geotermii. Dlatego warto przed 
zainwestowanie pieniędzy przeprowadzić wstępną analizę techniczno-ekonomiczną takie-
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go przedsięwzięcia, np. wykorzystując narzędzie RETScreen, o którym więcej można dowie-
dzieć się w dalszej części niniejszego opracowania.

Dodatkowo sama obecność wiatru, słońca czy wody nie wystarczy, aby móc ją wykorzystać bezpośred-
nio w naszych budynkach. Potrzebne są odpowiednie urządzenia, które tę energię przetworzą na ciepło 
lub energię elektryczną.  

Do najpopularniejszych technologii wykorzystujących OZE zalicza 
się:

Kolektory słoneczne – zamieniające promieniowanie słoneczne w ciepło, które może być 
wykorzystywane np. do przygotowania ciepłej wody (c.w.u.) w domach, szkołach, hotelach czy biu-
rach lub do wspomagania ogrzewania pomieszczeń zimą. 
W uproszczeniu przyjmuje się, że średnio w Pol-
sce do 1 m2 powierzchni dociera w ciągu roku 1000 
kWh energii słonecznej, co odpowiada energii za-
wartej w 100 litrach oleju opałowego. Nie jest to 
ilość mała, ale i nie na tyle duża aby w 100% pokryć zapo-
trzebowanie na energię potrzebną do ogrzewania naszych 
domów, zwłaszcza, że efektywnie można wykorzystać 
25 – 50% rocznego promieniowania słonecznego. 
Z tego względu instalacje solarne w Polsce sprawdzają się 
głównie do celów przygotowania ciepłej wody użytkowej.

Ogniwa fotowoltaiczne (PV) – popularnie 
nazywane bateriami słonecznymi, przetwarzają promienio-
wanie słoneczne na energię elektryczną i są jednym z naj-
bardziej niezawodnych urządzeń wytwarzających ten rodzaj 
energii. Dodatkowo nie towarzyszy temu procesowi żaden 
hałas, a za wytworzoną w nich energię elektryczną 
można uzyskać tzw. świadectwa pochodzenia „zie-
lonej energii”, które można następnie sprzedać 
(więcej informacji na stronie www.ure.gov.pl).

Pompy ciepła – wykorzystujące energię zmagazy-
nowaną w glebie, zbiorniku wodnym czy wodach podziem-
nych do ogrzewania pomieszczeń i przygotowania c.w.u. 
Pompa ciepła odbiera ciepło z otoczenia – gruntu, 
wody lub powietrza – i przekazuje je do instala-
cji c.o. i c.w.u, ogrzewając w niej wodę, albo do insta-
lacji wentylacyjnej ogrzewając powietrze nawiewane do 
pomieszczeń. Przekazywanie ciepła z zimnego otoczenia 
do znacznie cieplejszych pomieszczeń jest możliwe dzięki 
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zachodzącym w pompie ciepła procesom termodynamicznym. Ponieważ samoczynny przepływ ciepła 
z zimnego otoczenia do ciepłych pomieszczeń jest niemożliwy, prawa fizyki są w tym względzie nieubła-
gane, dlatego do napędu pompy potrzebna jest energia elektryczna. Jednak ilość pobieranej 
przez pompę ciepła energii elektrycznej jest kilkakrotnie mniejsza od ilości dostarczane-
go ciepła.

Spalanie biomasy – wykorzystywana w wielu po-
staciach (drewno kawałkowe, trociny, słoma, zrębki drzew-
ne, rośliny energetyczne itd.) do ogrzewania pomieszczeń 
i przygotowania ciepłej wody poprzez jej spalanie w kotłach, 
piecach czy kominkach. Systemy spalające biomasę są 
najtańszą technologią OZE jeśli chodzi o koszty za-
kupu urządzeń. Pojawiają się jednak dodatkowe koszty 
np. związane z magazynowaniem paliwa, wywozem popiołu 
czy obsługą kotłowni.

   
Wymień stary, niskosprawny sprzęt AGD i oświetlenie

Prawie wszystkie gospodarstwa domowe w Polsce wyposażone są w podstawowy sprzęt i urządze-
nia elektryczne. Telewizor jest w 98,2% mieszkań, chłodziarka – 97,3%, automat pralniczy – 82,8%, itd. 
Wszystkie te urządzenia zużywają energię elektryczną, która nie tylko stanowi obciążenie 
dla naszego portfela, ale także dla środowiska naturalnego albowiem produkcja energii w polskim 
systemie elektroenergetycznym w ponad 90% oparta jest na spalaniu węgla kamiennego 
i brunatnego.

Potencjał oszczędzania energii w przypadku urządzeń AGD w gospodarstwach domowych jest nadal 
bardzo duży zwłaszcza, że mimo dużej liczby corocznie wymienianego sprzętu ok. połowa pralek i lodó-
wek w polskich domostwach ma więcej niż 10 lat. Można przyjąć, że urządzenia te są również ok. 2 razy 
bardziej energochłonne niż te najlepsze obecnie dostępne na rynku.

Kilkunastoletnia lodówka zużywa w ciągu roku ok. 700 kWh, a podobna pod 
względem wielkości nowa lodówka o klasie energetycznej A++ zużywa ok. 
200 kWh/rok.

Nawet intuicyjnie można się domyślić, że nowoczesne urządzenia zużywają mniej energii niż te sprzed 
kilkunastu czy kilkudziesięciu lat (a takie również nadal funkcjonują). Jednak jak rozróżnić, najbardziej 
efektywne pod względem energetycznym, które obecnie dostępne są na rynku? 

Najlepszym sposobem jest posługiwanie się informacjami dostępnymi na ETYKIECIE 
ENERGETYCZNEJ urządzenia. Etykieta energetyczna pokazuje nie tylko zużycie energii elektrycz-
nej i klasę energetyczną, ale także markę producenta i model, a poza tym inne ważne parametry tech-
niczne opisujące konkretne urządzenie, jak np. zużycie wody w przypadku pralek czy zmywarek, efek-
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tywność prania i wirowania pralek, efektywność zmywania 
i suszenia zmywarek do naczyń, czy poziom hałasu. Dzięki 
etykietom energetycznym można dokonywać porównań 
pomiędzy różnymi modelami urządzeń, których na rynku 
występuje dziesiątki a nawet setki modeli.

Do urządzeń, które objęte są obowiązkiem oznako-
wania etykietą energetyczną należą:

• Chłodziarki, zamrażarki oraz ich kombinacje,
• Pralki bębnowe,
• Suszarki bębnowe,
• Pralko – suszarki,
• Piekarniki elektryczne,
• Zmywarki do naczyń,
• Źródła światła,
• Klimatyzatory domowe.

Jeżeli urządzenie ma widoczną etykietę energetyczną to bar-
dzo łatwo można sprawdzić przybliżone zużycie urządzenia 
w ciągu roku lub jednego cyklu.

Podejmując decyzję o zakupie nowego urządzenia, klient 
często nie wie nic albo wie niewiele o możliwościach aktu-
alnego sprzętu, które mogą przyczynić się do zmniejszenia 
zużycia energii lub też jego zwiększenia. Spowodowane to jest głównie faktem, że tego typu urządzenia 
kupowane są rzadko, raz na kilka czy kilkanaście lat, a  w międzyczasie technologie się zmieniają. Nie-
stety często też sprzedawcy sprzętu domowego nie są w stanie doradzić, które z dodatkowych funkcji 
są rzeczywiście potrzebne i jaki będą one miały wpływ na wielkość ponoszonych kosztów w czasie 
wieloletniej eksploatacji urządzeń. Poniżej przedstawiono kilka uwag jak kupować oraz kilka przykładów 
dodatkowych funkcji dla różnych urządzeń pozwalających na zmniejszenie zużycia energii, a co za tym 
idzie kosztów eksploatacyjnych.

   
Kupujemy pralkę

• kupując nową pralkę należy zwracać uwagę nie tylko na jej wygląd, ale również parametry tech-
niczne, tzn. ile zużywa wody i energii. Pomocne w tym są etykiety energetyczne, które znajdują 
się zgodnie z prawem na każdej nowej pralce. Do niedawna najlepsze były urządzenia w klasie A, 
ale już teraz z łatwością można znaleźć lepsze, w klasie A+ (w tym przypadku lepsze nie zawsze 
oznacza droższe),

• kupując nową pralkę lub suszarkę warto zwrócić uwagę na zaawansowane funkcje, w które urzą-
dzenie jest wyposażone, jak: 

 • funkcja automatycznego ważenia wsadu, 
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 • funkcja zamkniętego obiegu wody ze zraszaniem w czasie pracy, 

 • funkcje krótkich programów pozwalające na szybkie i energooszczędne pranie mało

  zabrudzonych rzeczy, 

 • i inne.

   
Kupujemy chłodziarkę (chłodziarko-zamrażarkę, 
zamrażarkę)

• kupując nowe urządzenie chłodzące należy pamiętać - biorąc pod uwagę oszczędność energii - 
przede wszystkim o klasie energetycznej, najlepsze urządzenia posiadają klasę A++ i A+ (A już 
nie wystarcza), 

• warto zwrócić uwagę na dodatkowe funkcje, typu:

 • automatyczne usuwanie szronu i wilgoci, 

 • funkcję podnoszenia temperatury na czas dłuższych wyjazdów, tzw. „Holiday”

 • funkcję kontroli otwartych drzwi, 

 • i inne.

• kupując nowe urządzenie należy pamiętać, aby dobrać jego wielkość do własnych potrzeb. 
Gospodarstwo jednoosobowe nie musi mieć tak dużej lodówki jak czteroosobowa rodzina. Nie-
dostosowanie rozmiarów urządzenia do potrzeb powoduje, że przy zbyt dużej lodówce nie moż-
na w pełni jej wykorzystać, a samo urządzenie zużywa więcej energii niż mniejsze,

• korzystniejsza pod względem energetycznym jest kombinacja chłodziarko-zamrażarki niż oddziel-
na lodówka i zamrażarka.

   
Kupujemy zmywarkę do naczyń

• kupując nową zmywarkę należy pamiętać aby dobrać odpowiednią wielkość zmywarki do potrzeb 
użytkownika (w małym gospodarstwie domowym do 3 osób wystarczy zmywarka mała o szero-
kości 45 cm),

• kupując nową zmywarkę należy szukać urządzeń z dodatkowymi funkcjami pozwalającymi 
na większą oszczędność energii i kosztów: 

 • funkcja automatycznej kontroli czystości wody (umożliwiająca zmniejszenie zużycia wody

  świeżej), 

 • funkcje krótkich programów pozwalające na szybkie i energooszczędne zmywanie mało

  zabrudzonych naczyń, 

 • wewnętrzny wymiennik ciepła (pozwalający na odzyskanie ciepła z wydalanej wody gorącej

  i ogrzanie świeżej wody dostarczanej do urządzenia).
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Kupujemy płytę kuchenną

• kupując elektryczną płytę kuchenną warto się zastanowić nad jej rodzajem. Najbardziej 
oszczędne są płyty indukcyjne (sprawność ok. 90%, co oznacza, że 90% energii elektrycznej 
zużytej przez płytę zamieniona jest na ciepło oddane do gotowanych potraw i jest to bardzo 
wysoka sprawność), następnie płyty ceramiczne (sprawność ok. 60%), są płyty żeliwne 
(sprawność rzędu 55%), a najmniej oszczędne są płyty z palnikami gazowymi (sprawność 
rzędu 50%, gaz z kolei jest dużo tańszy od energii elektrycznej). Sprawność bezpośrednio wpływa 
na zużycie energii elektrycznej. Należy zwrócić uwagę, że nie wszystkie naczynia mogą być uży-
wane do gotowania na płytach indukcyjnych,

• kupując płytę kuchenną warto zwrócić uwagę na funkcje: 

 • zmienna strefa grzania palników (umożliwiająca gotowanie w garnkach o różnych średnicach

  dna), 

 • wskaźnik wykorzystania ciepła resztkowego,

 • funkcja automatycznego rozpoznawania szerokości garnka.

   
Kupujemy czajnik bezprzewodowy (elektryczny)

• kupując czajnik elektryczny warto się zastanowić nad kupnem modelu z płytką grzew-
czą, a nie z grzałką spiralną, pozwoli to na gotowanie mniejszych ilości wody np. dla jednej osoby. 
W przypadku czajników z grzałką spiralną powinna być ona w całości zakryta wodą, 
co w praktyce oznacza konieczność gotowania min. 0,4 l wody każdorazowo,

• Kupując czajnik bezprzewodowy warto zwrócić uwagę czy jest wyposażony w dodatkowe funk-
cje, jak:

 • głośny sygnał zakończenia gotowania dzięki czemu unika się częstego kilkakrotnego

  podgrzewania z powodu zapominania,

 • funkcja automatycznego przerwania pracy przy otwarciu wieczka.

   
Kupujemy ekspres do kawy

• kupując ekspres do kawy warto się zastanowić nad kupnem takiego ze zintegrowanym 
termosem; dzięki takiemu rozwiązaniu nie trzeba ciągle podgrzewać kawy już po jej przygoto-
waniu.
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Oświetlenie

Zużycie energii przez źródła światła zależy przede wszystkim od rodzaju samego źródła, 
a co za tym idzie potencjał redukcji zużycia energii elektrycznej w oświetleniu związany jest przede 
wszystkim z wymianą tradycyjnych żarówek na inne energooszczędne źródła, jednocześnie 
nie tracąc komfortu świetlnego. W tabeli poniżej przedstawiono porównanie skuteczności oświetlenia 
i czasu żywotności różnego typu źródeł światła. Należy jednak zwrócić uwagę, że nie wszystkie zesta-
wione typy źródeł światła można zastosować w  warunkach domowych zastępując tradycyjną żarówkę 
chociażby ze względu konieczność zastosowania tego samego mocowania (gwintu), bez konieczności 
wymiany oprawy oświetleniowej. 

Oszczędności wynikające z zastosowania energooszczędnego oświetlenie ob-
liczane są w cyklu żywotności świetlówki i żarówki, jako różnica między kosz-
tami zakupu i kosztami energii elektrycznej dla normalnej żarówki oraz od-
powiadającej jej pod względem ilości produkowanej ilości światła świetlówki 
kompaktowej.

Rodzaj źródła światła 75W żarówka 18W energooszczędna
świetlówka 

Cena nabycia za żarówki 1,5 zł 25 zł

Żywotność 1 rok 15 lat

Liczba źródeł w czasie 10 lat 10 1

Koszty zakupu za 10 lat 15 zł 25 zł

Zużycie energii elektrycznej
w 10 lat 750 kWh 180 kWh

Średnia cena energii elektrycznej 45 gr/kWh 45 gr/kWh

Koszty energii elektrycznej
w 10 lat

337,5 zł 81,0 zł

Razem koszty 352,5 106,0 zł

Oszczędności kosztów 246,5 zł
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Jak widać różnica kosztów energii zużywanej przez tradycyjne żarówki i świetlówki energooszczędne 
wynosi prawie 250 zł, oczywiście na korzyść świetlówek. Obliczenia dotyczą tylko jednego źródła świa-
tła i okresu 10 lat, a przecież w każdym gospodarstwie domowym zamontowanych jest co najmniej 
kilka lamp. W obliczeniach nie uwzględniono również wzrostu cen energii elektrycznej, a to spowoduje, 
że opłacalność wymiany żarówek będzie ciągle rosnąć.

   
Mity, które krążą wokół świetlówek kompaktowych, 
a które są nieprawdą: 

• Świetlówki dają nieprzyjemne i ostre światło – w rzeczywistości dzisiejsze świetlówki dają 
zróżnicowane odcienie światła: delikatny, ciepły, intymny, zimny lub jasny,

• Świetlówki długo się rozgrzewają - tak było kiedyś, a dzisiejsze świetlówki potrzebują kilku 
sekund by osiągnąć swoją pełną moc,

• Świetlówki nie działają z regulatorem oświetlenia – już od kilku lat na rynku dostępne są 
takie świetlówki, które w pełni współpracują ze ściemniaczami,

• Świetlówki są dostępne jedynie w kilku kształtach – obecnie na rynku dostępne są świe-
tlówki w różnych kształtach i rozmiarach, tak aby pasowały do wszystkich typów opraw,

• Świetlówek nie opłaca się wyłączać na krótki czas bo zapalanie i gaszenie zużywa więcej 
prądu – absolutna bzdura, wyłączanie światła zawsze oszczędza energię

Prawdą jest natomiast, że tanie świetlówki sprzedawane na rynku w dużej części nie spełniają standar-
dów i norm, a producenci i dystrybutorzy oszukują w ten sposób klientów. Niezależne badania ujawniają 
takie zjawiska pokazując, że niskiej jakości świetlówki w rzeczywistości mogą:

• mieć dużo gorszy współczynnik odwzorowania barw, 
• krótszą żywotność, 
• znaczący spadek ilości wytwarzanego światła z czasem użytkowania, 
• niższą niż deklarowana wydajność, 
• dużo większą zawartość rtęci niż dopuszczalne. 

Przez takich nieuczciwych producentów w świadomości wielu ludzi pozostaje złe doświadczenie 
oraz niechęć nie tylko do energooszczędnych źródeł światła, ale również innych urządzeń. Dlatego 
dobry jakościowo produkt musi być nieco droższy od tego niskiej jakości.

Należy pamiętać, że oświetlenie tradycyjne jest jednym z największych „po-
żeraczy” energii w gospodarstwach domowych i szkole, a więc oszczędzanie 
energii w tym przypadku jest wyjątkowo opłacalne.
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Aby być zadowolonym z zastąpienia klasycznej żarówki, świetlówką energooszczędną pro-
ponujemy wybór świetlówek o mocy nieco wyższej od tej podawanej przez producentów. 
Dzięki temu nawet po kilku latach, kiedy spadnie wydajność świetlówki, nie będzie to przeszkadzać. 
Zalecamy korzystanie z poniższej tabeli:

Standardowa żarówka (moc) Energooszczędna świetlówka 
(równoważna moc) 

25W 7-9W 

40W 11W 

60W 15W 

75W 18W 

100W 23W 

KTO CI MOŻE W TYM POMÓC?

    
Gdzie możesz szukać dofinansowania?

1. Przede wszystkim sprawdź co oferuje Ci twoja Gmina, np. w ramach realizacji „Programu likwi-
dacji niskiej emisji”.

2. Możesz także ubiegać się o preferencyjne kredyty udzielane przez banki komercyjne, np. linia 
kredytowa Banku Ochrony Środowiska we współpracy z Narodowym Funduszem Ochrony Śro-
dowiska i Gospodarki Wodnej. 

3. Możesz także skorzystać z ustawy o wspieraniu przedsięwzięć termomodernizacyjnych i oprócz 
niskooprocentowanego kredytu ubiegać się o premię, która udzielana jest przez Bank Gospodar-
stwa Krajowego na spłatę części zaciągniętego kredytu. 

4. Na wrzesień 2010 r. planowane jest uruchomienie przez NFOŚiGW programu wspierającego za-
kup kolektorów słonecznych przez indywidualnych użytkowników. Pomoc ma polegać na spłacie 
45% kredytu zaciągniętego na montaż kolektorów.

Pamiętaj jednak, że ubiegając się o środki zewnętrzne często wymagany jest audyt energetyczny budyn-
ku.
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Zasięgnij opinii audytorów energetycznych

Korzystaj z pomocy audytorów energetycznych, projektantów oraz wykwalifikowanych instalatorów. 
Bowiem błędy popełnione już na etapie planowania i projektowania mogą doprowadzić do osiągnięcia 
znacznie mniejszych efektów niż te zakładane i możliwe do osiągnięcia. 

Jeżeli uczestniczysz w „Programie likwidacji niskiej emisji” to aktywnie współpracuj z zespołem realiza-
cyjnym Gminy, aby dobrze zaprojektować i wykonać modernizację systemu ogrzewania twojego domu.

Pamiętaj, że bez względu na to z jakiego źródła będziesz ubiegać się o dofi-
nansowanie, do wniosku trzeba dołączyć audyt energetyczny lub studium wy-
konalności. Wyjątkiem mogą być niektóre warianty pomocy z Banku Ochrony 
Środowiska, gdzie wystarczy sam wniosek. Praktyka jednak pokazuje, że dla 
pozyskania informacji potrzebnych do wypełnienia wniosku należy sporzą-
dzić przynajmniej uproszczony audyt energetyczny. Aby uniknąć błędów, 
które wydłużą całą procedurę ubiegania się o wsparcie finansowe, zwłaszcza 
w przypadku dużych inwestycji, radź się audytorów energetycznych, projek-
tantów czy biur konsultingowych.

   
Serwis internetowy ENERGIA I ŚRODOWISKO

Serwis www.energiaisrodowisko.pl powstał w ramach projektu 
finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowe-
go. Prezentowane są na nim informacje dotyczące ogólnie pojętego za-
rządzania energią i środowiskiem, m.in.: 

• bazy danych (dane meteorologiczne, monitoring powietrza), 
• monitoring on-line wybranych obiektów, 
• benchmarking, 
• porady ekspertów, 
• serwisy informacyjno-promocyjne dla miast, 
• platforma e-learningowa
• przykłady dobrych praktyk.



OSZCZĘDZAJ ENERGIĘ I ŚRODOWISKO

25

   
Serwis internetowy TOPTEN

Serwis www.topten.info.pl jest częścią europejskiej inicjatywy Euro-
TopTen. Został stworzony i jest rozwijany w ramach projektu TOPTEN 
finansowanego z europejskiego programu Inteligenta Energia Europa.

TOPTEN oznacza najbardziej efektywną energetycznie 10-tkę produk-
tów w różnych kategoriach spośród bogatej oferty urządzeń dostęp-
nych na naszym rynku.

   
Pakiet narzędzi RETScreen

RETScreen® International jest pakietem narzędzi wspomagających podejmowanie decyzji oraz pozwa-
lającym na wykonanie obliczeń parametrów technicznych i finansowych projektów z wykorzystaniem 
energooszczędnych i czystych technologii energetycznych.

Program został opracowany przez Ministerstwo Zasobów Naturalnych Kanady i CANMET Centrum 
Technologii Energetycznych w Varennes we współpracy z Programem Środowiskowym Organizacji Na-
rodów Zjednoczonych (UNEP), Funduszem na Rzecz Globalnego Środowiska (GEF) oraz amerykańską 
agencją kosmiczną NASA. 

Trzonem narzędzia jest znormalizowany i zintegrowany program analityczny, który może służyć do oce-
ny możliwości technicznej i opłacalności ekonomicznej (koszt w cyklu żywotności) produkcji energii 
w  oparciu o technologie energooszczędne i odnawialne źródła energii, a także do wyznaczania redukcji 
emisji gazów cieplarnianych w porównaniu do konwencjonalnych technologii energetycznych.

Na bogaty pakiet narzędzi składają się moduły do oceny projektów 
z zakresu:
• skojarzonego wytwarzania ciepła i energii elektrycznej,
• energetycznego wykorzystania biomasy,
• energii wiatru,
• małych elektrowni wodnych,
• ogniw fotowoltaicznych,
• pomp ciepła,
• energii słonecznej, w tym:

 • solarnego podgrzewania wody,

 • solarnego podgrzewania powietrza,

 • pasywnych systemów solarnych.

Istotnym elementem jest możliwość uwzględnienia w analizach przedsięwzięć zmniejszających zużycie 
energii jak np. ocieplenie skorupy budynku, czy wymianę oświetlenia na energooszczędne.
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RETScreen® oferuje również szereg 
materiałów edukacyjnych: 

• szczegółowe poradniki dotyczące użytkowania po-
szczególnych źródeł energii i rodzajów urządzeń 
energetycznych, 

• programy szkoleń, 
• materiały prezentacyjne wraz ze szczegółowymi opi-

sami. 

Wszystkie programy pakietu RETScreen®, podręczni-
ki, materiały prezentacyjne i przykłady zrealizowanych 
w oparciu o RETScreen® projektów dostępne są bezpłat-
nie pod adresem www.retscreen.net

FEWE przetłumaczyło już znaczną część materiałów pakietu. Wersje polskie 
dostępne są bezpośrednio za pośrednictwem serwisu www.retscreen.net. 
Programy pakietu RETScreen® dostępne są również bezpośrednio z serwisu 
www.energiaisrodowisko.pl, gdzie znajdują się odniesienia do przykładowych 
analiz wykonanych dla warunków polskich.






