
WŁĄCZ SWÓJ BUDYNEK 
UŻYTECZNOŚCI 

PUBLICZNEJ  
W REALIZACJĘ PROJEKTU 50/50, ABY 

ograniczyć zużycie energii       
             zaoszczędzić pieniądze      
                           zmniejszyć emisję CO2 

i pozytywnie oddziaływać na klimat

www.euronet50-50max.eu

Dołącz do europejskiej Sieci 50/50!
Otrzymasz darmowe wsparcie merytoryczne i techniczne: poradniki dotyczące wdrażania 
metodologii 50/50 oraz dostęp do przydatnych narzędzi, w tym internetowego programu 
do liczenia oszczędności energii. 

Zyskasz możliwość wymiany doświadczeń i współpracy z innymi członkami Sieci 50/50. 
Już dziś należy do niej ponad 500 szkół i 48 innych budynków użyteczności publicznej              
z 13 krajów UE (urzędy miast i gmin, obiekty sportowe, domy kultury, muzea, biblioteki i inne). 

Uzyskasz pomoc w realizacji zadań projektowych, z których najważniejsze przedstawiono 
poniżej.

Jeżeli reprezentujesz miasto/gminę, do Twoich zadań należy… 

zbieranie i monitorowanie danych nt. zużycia energii w budynku
udział w przeglądzie energetycznym budynku i w pracach 
powołanego w nim zespołu ds. energii
przekazanie użytkownikom budynku 50% zaoszczędzonych przez 
nich środków
promocja koncepcji 50/50 w innych budynkach użyteczności publicznej

Jeżeli jesteś zarządcą budynku, do Twoich zadań należy…

utworzenie zespołu ds. energii
promowanie zmiany zachowań wśród użytkowników budynku
realizacja 9 kroków metodologii 50/50 w celu ograniczenia zużycia    
energii i związanych z tym kosztów

aktywne działanie na forum europejskiej Sieci 50/50

 Jak zostać członkiem Sieci 50/50?
Wypełnij formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://euronet50-50max.eu/pl/
join-the-50-50-network, a odezwiemy się do Ciebie.

Aby uzyskać więcej informacji, odwiedź naszą stronę: www.euronet50-50max.eu                     
lub napisz do polskiego koordynatora projektu (Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie 
Cités”) na adres: biuro@pnec.org.pl.

Wyłączna odpowiedzialność za treść niniejszej publikacji spoczywa na jej autorach. Nie wyraża ona opinii Unii Europejskiej.                
Ani EACI, ani Komisja Europejska nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek wykorzystanie zamieszczonych tu informacji. 
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9. Kampania 
informacyjna

1. Powołanie            
zespołu ds. energii

3. Monitoring zużycia       
energii w budynku

7. Sformułowanie 
planu działań

8. Wyliczenie 
oszczędności energii

2. Podpisanie Porozumienia   
o współpracy

6. Komunikacja z innymi 
użytkownikami budynku

5. Obchód   
energetyczny budynku

4. Audyt 
energetyczny

Warto wprowadzić koncepcję 50/50                                       
w budynkach użyteczności 
publicznej…

aby podnieść świadomość energetyczną użytkowników budynku i nauczyć ich, jak 
oszczędzać energię;

aby poprawić charakterystykę energetyczną budynku (w obszarze ogrzewania, oświetlenia 
itd.) oraz komfort jego użytkowania; 

aby ograniczyć emisję CO2 i włączyć się w globalną walkę ze zmianami klimatu;

aby zmniejszyć rachunki za energię i zyskać dodatkowe środki na nowe inwestycje                      
w budynku; 

aby dać dobry przykład zarządcom i użytkownikom innych budynków oraz mieszkańcom;

aby nawiązać trwałe więzi pomiędzy samorządem lokalnym a zarządcą budynku, 
realizującymi wspólny projekt.  

O co chodzi w projekcie       
EURONET 50/50 MAX?

Projekt EURONET 50/50 MAX
... ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach publicznych poprzez zastosowanie 
innowacyjnej metodologii 50/50, która aktywnie angażuje użytkowników budynku w proces 
zarządzania energią. 

... bazuje na doświadczeniach i rezultatach poprzedniej edycji projektu o akronimie 
EURONET 50/50, w ramach której 58 szkół ograniczyło zużycie energii średnio o 10%,  
co daje około 2000 € rocznie oszczędności na szkołę! 

... pomaga podnieść efektywność wykorzystania energii i uzyskać oszczędności bez 
ponoszenia dużych kosztów, głównie poprzez zmianę zachowań użytkowników budynku. 
Zgodnie z koncepcją 50/50 uzyskane oszczędności są dzielone równo pomiędzy 
użytkowników budynku a władze lokalne lub regionalne, które finansują rachunki za 
energię.

Więcej pieniędzy dla budynków użyteczności publicznej 
oznacza więcej inwestycji.

Koncepcję 50/50 zrealizowało już kilka budynków użyteczności publicznej w Prowincji 
Barcelona, którym udało się osiągnąć imponujące wyniki:

Ośrodek kultury w Terrassie → ograniczono zużycie energii elektrycznej o 36% 
(co odpowiada ok. 4 400 €);

Dom kultury i centrum sportowe w Montmeló → ograniczono zużycie energii 
odpowiednio o 57% i 41%; 

Cornellà de Llobregat → w hali do gry w bule ograniczono zużycie energii 
elektrycznej o 51% (ok. 5 788 €), a na stadionie miejskim ograniczono zużycie 
energii elektrycznej o 9,4% i energii cieplnej o 3,55%  (co daje łącznie oszczędności 
w wysokości 8 922 €). 

Podejmując drobne działania (jak wyłączanie niepotrzebnego oświetlenia) możesz 
uzyskać duże oszczędności!

Metodologia 50/50 krok po kroku


