
SZKOŁY 
MAJĄ OGROMNY POTENCJAŁ                                  

W ZAKRESIE OSZCZĘDZANIA ENERGII!
 

WYKORZYSTAJ GO WŁĄCZAJĄC SIĘ                 
W REALIZACJĘ PROJEKTU 50/50, ABY 

poznać swoją sytuację energetyczną
        zwiększyć świadomość energetyczną uczniów 
                    zaoszczędzić energię i pieniądze
                               zmniejszyć emisję CO2

  i pozytywnie oddziaływać na klimat

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. www.euronet50-50max.eu

Europejska Sieć 50/50 
Ponad 500 szkół i 48 innych budynków użyteczności publicznej z całej Europy należy do   
Sieci 50/50 skupiającej budynki oszczędzające energię – dołącz do nich! 

139 szkół z Hiszpanii

139 szkół z Polski

96 szkół z Grecji

32 szkoły z Włoch

30 szkół ze Słowenii

30 szkół z Niemiec

19 szkół z Finlandii

14 szkół z Republiki Czeskiej

10 szkół z Litwy

10 szkół z Łotwy

10 szkół z Austrii

10 szkół z Chorwacji

5 szkół z Cypru

Jak zostać członkiem Sieci 50/50?
Wypełnij formularz kontaktowy dostępny pod adresem http://euronet50-50max.eu/pl/
join-the-50-50-network, a my 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.
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9. Wykorzystanie 
zaoszczędzonych środków

1. Utworzenie 
zespołu ds. energii

3. Wprowadzenie w 
tematykę oszczędzania 
energii i ochrony klimatu

7. Kampania 
informacyjna

8. Zgłoszenie 
zapotrzebowania na 

małe inwestycje

2. Wstępny przegląd 
energetyczny budynku

6. Szkolny plan działań na rzecz 
ograniczenia zużycia energii

5. Zbieranie 
danych

4. Przegląd 
energetyczny budynku

Kto realizuje zadania                              
w projekcie 50/50?

Uczniowie: są liderami działań, badaczami sytuacji energetycznej szkoły oraz autorami 
proenergooszczędnych rozwiązań wprowadzonych w budynku. 

Nauczyciele: pomagają uczniom odkryć, jak w szkole wykorzystywana jest energia i skąd 
ona pochodzi, a także zachęcają ich do działania i koordynują prace zespołu ds. energii. 

Szkolni woźni: najlepiej znają budynek szkoły i jego system energetyczny, dlatego mogą 
znacząco pomóc uczniom w podniesieniu efektywności wykorzystania energii w szkole. 

Pozostali użytkownicy budynku szkoły: mogą pomóc uczniom w osiągnięciu ich celów 
zmieniając własne zachowania na bardziej energooszczędne. 

Organ prowadzący: wspiera szkołę we wdrażaniu koncepcji 50/50 i nagradza ją 
wypłacając 50% zaoszczędzonych przez uczniów pieniędzy. 

Wdrażanie                               
metodologii 50/50 w szkole
W szkole zostaje utworzony zespół ds. energii, który realizuje 9 kroków przedstawionych na 
poniższym schemacie, prowadzących do ograniczenia zużycia energii i wydatków. Pod koniec 
każdego roku/cyklu wyliczane są (z pomocą organu prowadzącego) oszczędności energii 
uzyskane w szkole, a ta otrzymuje nagrodę za swoje wysiłki!  

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. Osiągnięte oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy 
szkołę a samorząd lokalny/regionalny, który finansuje jej rachunki za energię.

... bazuje na doświadczeniach i rezultatach poprzedniej edycji projektu o akronimie 
EURONET 50/50, w ramach której łącznie 6 900 uczniów, nauczycieli i szkolnych woźnych 
podjęło wspólny wysiłek, aby zaoszczędzić energię. 

... tworzy europejską Sieć 50/50 zrzeszającą ponad 500 szkół podstawowych                                                      
i ponadpodstawowych, które wymieniają się doświadczeniami i dzielą osiągnięciami. 

... pomaga szkołom ograniczyć zużycie energii bez dużych nakładów inwestycyjnych – 
głównie poprzez zmianę zachowań uczniów, nauczycieli i innych użytkowników budynku 
oraz drobne naprawy. 

W projekcie 50/50 to uczniowie są inspiratorami i animatorami działań, pogłębiając swoją 
wiedzę i świadomość w obszarze efektywności energetycznej. Uczniowie tworzą zespoły    
ds. energii, do których należy decyzja o wprowadzeniu wybranych środków oszczędności 
energii oraz o przeznaczeniu przynależnej im połowy zaoszczędzonych pieniędzy.  

Każda szkoła przystępująca do Sieci 50/50 otrzyma pakiet edukacyjny obejmujący:

szczegółowy opis metodologii 50/50

poradnik dla nauczycieli „Oszczędzanie energii w szkołach”

poradnik „Projekt 50/50 krok po kroku. 
Efektywność energetyczna i oszczędzanie                                                                       
energii w szkole”

inne materiały edukacyjne,                                                                                                   
w tym scenariusze lekcji, gry itp. 

Krajowy koordynator może też pomóc w wyborze sprzętu pomiarowego.

Metodologia 50/50 krok po kroku


