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Przedmowa
Rozpowszechnienie innowacyjnej koncepcji, dzięki której szkoły i inne instytucje publiczne bardziej odpowiedzialnie 

korzystają z energii, a władze lokalne płacą mniejsze rachunki za energię. 

Wielu pracowników i użytkowników budynków użyteczności publicznej, w tym szkół, nie jest zmotywowanych, aby oszczę-

dzać energię, gdyż ograniczenie jej zużycia nie przynosi im żadnych bezpośrednich korzyści. W końcu to władze lokalne płacą               

rachunki za energię. 

Europejski projekt EURONET 50/50 MAX pokazuje, w jaki sposób można sprostać temu wyzwaniu. Wdrażana w jego ramach 

koncepcja 50/50 pomaga zmienić zachowania użytkowników budynków i motywuje ich do oszczędzania energii poprzez wpro-

wadzenie zachęty finansowej, tj. podział zaoszczędzonych środków pomiędzy nich a władze lokalne. W efekcie pracownicy            

zaangażowanych instytucji, a w przypadku szkół uczniowie i nauczyciele, odnoszą bezpośrednie korzyści, gdy tylko uda im się 

ograniczyć zużycie energii. 

Projekt pomógł podnieść świadomość energetyczną użytkowników uczestniczących w nim budynków oraz włączyć ich we 

wspólne działania na rzecz poprawy zarządzania energią. W szkołach uczniowie i nauczyciele tworzyli zespoły ds. energii promu-

jące jej oszczędzanie i podejmujące szereg działań ukierunkowanych na ograniczenie zużycia energii, wody i towarzyszącej im 

emisji CO2. A przypadającą im połowę zaoszczędzonych środków przeznaczyli na dalsze działania edukacyjne, w tym w zakresie 

ochrony środowiska i klimatu.

Projekt EURONET 50/50 MAX był współfinansowany z programu KE „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE) i uruchomił prawdzi-

wy efekt „kuli śnieżnej” – koncepcja 50/50, oryginalnie opracowana w Niemczech, została przeniesiona do 13 krajów UE. Począt-

kowo wprowadzana jedynie w szkołach, koncepcja ta została przetestowana również w innych typach budynków użyteczności 

publicznej, w tym w obiektach sportowych, bibliotekach i budynkach administracyjno-biurowych. Działania wdrażane począt-

kowo w formie programu edukacyjnego dla uczniów okazały się mieć znaczący wpływ na poprawę efektywności energetycznej 

w budynkach, a w konsekwencji zostały włączone do wielu lokalnych, regionalnych, a nawet krajowych planów i strategii zrów-

noważonego rozwoju energetycznego. 

Dzięki realizacji projektu EURONET 50/50 MAX w wielu spośród 500 zaangażowanych szkół i 48 innych budynków użyteczności 

publicznej udało się osiągnąć wymierne oszczędności energii i redukcję emisji CO2, głównie dzięki zmianie codziennych zacho-

wań i nawyków ich użytkowników. 

Projekt stanowi dobry przykład tego, że wsparcie finansowe UE może zainicjować naprawdę pozytywne zmiany, takie jak rozpo-

wszechnienie wśród europejskich władz lokalnych, regionalnych i krajowych innowacyjnego i efektywnego narzędzia redukcji 

zużycia energii w budynkach.

Metodologia 50/50 jest dziś sprawdzonym, zinstytucjonalizowanym środkiem, który może pomóc władzom publicznym w osią-

gnięciu celów ich strategii klimatyczno-energetycznych. Jest już ona stosowana przez sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów 

i uwzględniona w wielu Planach działań na rzecz zrównoważonej energii. Zobaczmy, jak dalej potoczy się ta kula śnieżna i do 

jakich nowych obszarów dotrze.

Vincent Berrutto 

Kierownik Wydziału ds. Energii 

w ramach programu Horyzont 2020

EASME
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Badania pokazują, że ludzie muszą ograniczyć zużycie energii, aby osiągnąć cele polityki klimatyczno-energetycznej realizowa-

nej na poziomie UE i krajowym. Budynki oraz wykorzystywane przez nas urządzenia elektryczne i elektroniczne stają się coraz 

bardziej energooszczędne, jednakże tzw. efekt odbicia prowadzi często do wzrostu zapotrzebowania na energię. 

Na poziomie gminy szkoły i inne budynki użyteczności publicznej są jednymi z największych konsumentów energii, odpowia-

dając nawet za 60% całkowitego jej zużycia w sektorze komunalnym. Aby zmniejszyć poziom tego zużycia, można się skupić 

na podniesieniu efektywności energetycznej budynków. Zwykle wymaga to pewnych inwestycji, związanych z poprawą stanu 

budynku, unowocześnieniem jego elementów lub zakupem nowego, bardziej efektywnego wyposażenia. 

Inna możliwość to wpłynięcie bezpośrednio na zapotrzebowanie na energię poprzez zmianę zachowań użytkowników                    

budynków. Efektywnym narzędziem angażującym ich w energooszczędne działania jest metodologia 50/50, która była wpro-

wadzana w wybranych szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej w ramach projektu EURONET 50/50 MAX. Stanowi 

ona prostą drogę do osiągnięcia oszczędności energii bez ponoszenia większych nakładów inwestycyjnych, a jedynie poprzez 

zmianę sposobów użytkowania budynków i ich wyposażenia. Zachętą do oszczędzania energii jest równy (zgodnie z zasadą 

50/50) podział uzyskanych oszczędności pomiędzy użytkowników budynku a władze lokalne, które płacą rachunki za energię, 

a klucz do sukcesu stanowią ludzie i ich zaangażowanie. Z niniejszego poradnika dowiesz się, jak zrealizować projekt 50/50                     

w Twoich budynkach.

W poradniku opisano m.in., jak rozpocząć realizację projektu, jak krok po kroku wprowadzić w budynku metodologię 50/50 oraz 

jak wyliczyć uzyskane oszczędności. Zawiera on również wiele przydatnych wskazówek i przykładów dobrych praktyk wypraco-

wanych w szkołach i innych instytucjach zaangażowanych w projekt EURONET 50/50 MAX. Mamy nadzieję, iż poradnik będzie 

stanowił źródło inspiracji i pożytecznej wiedzy dla tych, którzy chcieliby rozpocząć podobny proces ograniczania zużycia energii 

i emisji gazów cieplarnianych w swoich budynkach. Nasze doświadczenie, wynikające z pracy z ponad 500 szkołami i blisko 50 

innymi budynkami użyteczności publicznej, pokazuje, że koncepcja 50/50 jest doskonałym narzędziem służącym łączeniu już 

podjętych i nowych wysiłków szkół, instytucji publicznych i władz lokalnych na rzecz walki ze zmianami klimatu.  

Poradnik został przygotowany w ramach europejskiego projektu EURONET 50/50 MAX. Korzystając z okazji partnerzy projek-

tu pragną podziękować wszystkim zaangażowanym w niego szkołom, instytucjom i samorządom lokalnym za ich entuzjazm                   

i wspólną pracę na rzez ograniczenia zużycia energii tak dalece, jak to tylko możliwe.  

Wprowadzenie
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Koncepcja 50/50
Koncepcja 50/50 powstała i została po raz pierwszy zastosowania w niemieckich szkołach, w latach 90. XX wieku. Daje ona 

szkołom i innym instytucjom publicznym metodologię, która pomaga użytkownikom tych budynków dowiedzieć się więcej na 

temat energii oraz znaleźć sposoby ograniczenia jej zużycia, głównie poprzez zmianę zachowań i codziennych nawyków. Aby 

zmotywować ich do działania, wprowadzono zachętę finansową zarówno dla szkół, jak i podmiotów finansujących ich rachunki 

za energię (zwykle są to władze lokalne lub regionalne):

● 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki środkom efektywności energetycznej podjętym przez uczniów i nauczycieli (lub innych 

użytkowników budynku) zostaje wypłacone szkole; 

● kolejne 50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych, które finansują rachunki za energię wykorzystaną w szkole.  

W efekcie każdy wygrywa! Szkoły uczą dzieci, jak oszczędzać energię zmieniając swoje codzienne zachowania, oraz zyskują 

dodatkowe środki finansowe. Władze lokalne ponoszą mniejsze koszty zużycia energii w swoich obiektach, natomiast lokalna 

społeczność korzysta żyjąc w czystszym środowisku i oddychając lepszym powietrzem.

Projekt EURONET 50/50 MAX
W ramach europejskiego projektu EURONET 50/50 MAX metodologia 50/50 była wdrażana w ponad 500 szkołach i blisko                    

50 innych budynkach użyteczności publicznej, które podjęły się zadania ograniczenia zużycia energii. Metodologia obejmuje 9 

kroków, podnosi świadomość energetyczną użytkowników budynków i aktywnie angażuje ich w energooszczędne działania. 

Zgodnie z zasadą 50/50 uzyskane oszczędności finansowe są dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku a władze lokal-

ne, które płacą rachunki za energię. 

EURONET 50/50 MAX stanowi kontynuację nadzwyczaj udanego projektu EURONET 50/50, w ramach którego metodologia 

50/50 została przetestowana w ponad 50 europejskich szkołach i który został uhonorowany Europejską Nagrodą w dziedzinie 

Zrównoważonej Energii 2013! Dzięki nowej edycji projektu jego idea rozpowszechniła się w całej Europie. Koncepcja 50/50 była 

szeroko promowana na poziomie europejskim i krajowym, aby zachęcić kolejne samorządy lokalne i regionalne do jej zastoso-

wania w swoich budynkach. 

Projekt EURONET 50/50 MAX był realizowany w latach 2013-2016 i był współfinansowany przez Komisję Europejską w ramach 

programu „Inteligentna Energia dla Europy” (IEE). 

Na czym polegał projekt EURONET 50/50 MAX?

 Cytat: 
 „Ważne, by zacząć budować świado-

mość ekologiczną dzieci jak najwcze-

śniej, gdyż będą miały do czynienia              

z tym tematem przez całe swoje życie!”

 Theresa Wippel,

   nauczyciel w Szkole Podstawowej w Weiz (AT)
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Głównym celem projektu było ograniczenie zużycia energii w zaangażowanych szkołach i innych budynkach użyteczności pu-

blicznej oraz jak najszersze rozpowszechnienie koncepcji 50/50 na szczeblu europejskim, krajowym, regionalnym i lokalnym. 

Projekt był realizowany przez trzy lata (2013 – 2016), w czasie których staraliśmy się osiągnąć naprawdę ambitne cele                               

obejmujące: 

Co staraliśmy się osiągnąć w ramach 

projektu EURONET 50/50 MAX?

● min. 8% ograniczenie zużycia energii w zaangażowanych budynkach poprzez zmianę              

nawyków ich użytkowników połączoną z drobnymi naprawami i interwencjami; 

● szerokie rozpowszechnienie koncepcji 50/50, w tym jej uwzględnienie w min. 100 strate-

giach lokalnych,  16 strategiach regionalnych i  16 strategiach krajowych;

● włączenie do europejskiej sieci 50/50 500 szkół i blisko 50 innych budynków użyteczności 

publicznej, które wprowadzają środki służące oszczędzaniu energii; 

● opracowanie nowych materiałów i narzędzi metodologicznych i edukacyjnych, aby wes-

przeć wdrażanie metodologii 50/50 w szkołach i innych budynkach;

● aktywne włączenie zarządców i użytkowników budynków w proces zarządzania energią 

oraz opracowanie propozycji rozwiązań mających pomóc zaoszczędzić energię w budyn-

kach; 

● podniesienie świadomości energetycznej uczniów, nauczycieli i innych użytkowników     

budynków, w tym zachęcenie ich do wykroczenia poza ramy projektu EURONET 50/50 

MAX i wprowadzenia energooszczędnych rozwiązań także w swoich domach; 

● zaoszczędzenie pieniędzy, które zostałyby wydane na rachunki za energię, i ich wykorzy-

stanie do sfinansowania innych projektów, działań i interwencji mających na celu dalszą 

poprawę efektywności energetycznej budynków. 

Jeżeli ciekawi Cię, czy udało nam się zrealizować powyższe cele, zapraszamy do zapo-
znania się z rezultatami projektu, które zostały przedstawione na stronie 34.
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Przed rozpoczęciem realizacji projektu 50/50 w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej należy przeanalizować 

pewne kluczowe kwestie oraz zgromadzić potrzebne informacje, co pomoże zapewnić jego sukces, zarówno jeżeli chodzi                      

o ograniczenie zużycia energii, jak i aktywne zaangażowanie różnych grup docelowych. 

Nim MIASTO LUB GMINA rozpocznie realizację projektu 50/50, zaangażowani pracownicy powinni: 

● zidentyfikować szkoły i inne budynki użyteczności publicznej zainteresowane udziałem w projekcie; 

● sprawdzić, czy wybrane budynki nie zostały poddane większym modernizacjom w okresie ostatnich trzech lat (w takiej 

sytuacji niemożliwe będzie wyliczenie uzyskanych w ramach projektu oszczędności poprzez porównanie historycznych                  

i aktualnych danych nt. zużycia energii); 

● określić czas trwania projektu (min. jeden rok kalendarzowy) i wpisać go do porozumienia, które zostanie podpisane                      

z zarządcami zaangażowanych budynków; 

● zebrać dane na temat zużycia energii cieplnej i elektrycznej w zaangażowanych budynkach w okresie poprzedzającym 

realizację projektu (zużycie w okresie ostatnich trzech lat, które zostanie wykorzystane do wyliczenia zużycia referencyjne-

go); 

● ustalić, za jakie okresy/przedziały czasowe wystawiane są faktury za energię cieplną i elektryczną (najlepiej, gdy okres             

realizacji projektu będzie się pokrywał z okresami fakturowania); 

● wskazać osoby, które będą odpowiedzialne za realizację projektu z ramienia miasta/gminy oraz określić ich rolę;

● wytypować przedstawiciela, który będzie uczestniczył przynajmniej w niektórych pracach i spotkaniach zespołów ds. ener-

gii utworzonych w zaangażowanych szkołach i innych budynkach oraz monitorował ich pracę;  

● wziąć udział w przeglądzie energetycznym zaangażowanych szkół i innych budynków; 

● ustalić, w jaki sposób zostanie wypłacone szkołom i innym zaangażowanym budynkom 50% osiągniętych przez nie 

oszczędności finansowych;

● podpisać porozumienia o współpracy z dyrektorami wszystkich zaangażowanych szkół i innych instytucji; 

● zastanowić się, w jaki sposób rozpowszechnić metodologię 50/50 wśród innych szkół i budynków użyteczności publicznej 

na terenie gminy lub wśród sąsiednich gmin. 

Dobre planowanie kluczem do sukcesu

WSKAZÓWKA: 
Jeżeli chcesz rozpocząć realizację 

projektu 50/50 w jednej ze szkół lub 

innym budynku, pamiętaj, że waż-

ną rolę w tej inicjatywie odgrywa 

konserwator budynku, który pomo-

że uczniom, nauczycielom i innym 

użytkownikom lepiej poznać budy-

nek i wdrożyć w nim środki oszczęd-

ności energii. Dlatego też przed roz-

poczęciem realizacji projektu warto 

rozważyć organizację specjalnego 

spotkania informacyjnego i szkole-

nia dla szkolnych woźnych/konser-

watorów budynków. 
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Nim INNA NIŻ SZKOŁA INSTYTUCJA PUBLICZNA rozpocznie realizację projektu 50/50, 
zarządca budynku i wytypowany koordynator projektu powinni:

● w porozumieniu z miastem/gminą ustalić czas trwania projektu (min. jeden rok kalendarzowy);

● znaleźć zmotywowanych pracowników, którzy będą realizować projekt i stanowić trzon powołanego zespołu ds. energii;  

● zachęcić konserwatora budynku do włączenia się w projekt i prace zespołu ds. energii;  

● zapoznać się z metodologią 50/50 i zapewnić, że jej poszczególne kroki zostaną zrealizowane w celu ograniczenia zużycia 

energii w budynku;

● zastanowić się, w jaki sposób promować zmianę zachowań wśród wszystkich osób korzystających z budynku (pracownicy, 

użytkownicy, odwiedzający itd.) i rozpocząć stosowne działania;

● podpisać porozumienie o współpracy z urzędem miasta/gminy finansującym rachunki za energię wykorzystywaną w bu-             

dynku.

Nim SZKOŁA rozpocznie realizację projektu 50/50, dyrekcja i wytypowany koordynator 
projektu powinni:

● w porozumieniu z miastem/gminą ustalić czas trwania projektu (min. jeden rok kalendarzowy);

● znaleźć zmotywowanych nauczycieli, którzy pomogą uczniom w realizacji działań projektowych; 

● powołać szkolny zespół ds. energii;

● zachęcić szkolnego woźnego do udziału w pracach zespołu ds. energii, w tym do podzielenia się z uczniami wiedzą                       

nt. budynku oraz wsparcia ich we wdrożeniu zaproponowanych środków oszczędności energii;

● zapoznać się z metodologią 50/50 i zapewnić, że jej poszczególne kroki zostaną zrealizowane w celu ograniczenia zużycia 

energii w szkole;

● zidentyfikować wszystkie grupy użytkowników budynku szkoły, które należy zachęcić do zmiany zachowań (uczniowie, 

nauczyciele, personel, ale i np. członkowie klubów sportowych korzystających ze szkolnej infrastruktury po zajęciach szkol-

nych);

● podpisać porozumienie o współpracy z urzędem miasta/gminy lub inną instytucją finansującą rachunki szkoły za energię; 

● zapewnić uczniom z zespołu ds. energii dostęp do urządzeń pomiarowych, takich jak termometr, luksomierz i miernik 

energii elektrycznej, które pomogą im zbadać wykorzystanie energii w szkole i związane z nim aspekty. 

WSKAZÓWKA:
Dobrym sposobem na włączenie rodzi-

ców uczniów w energooszczędne dzia-

łania jest napisanie oficjalnego listu 

wyjaśniającego cele i założenia projektu 

50/50 oraz zadania i osiągnięcia uczniów 

należących do zespołu ds. energii.
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7 powodów, dla których warto                           

zrealizować projekt 50/50 w szkołach                   

i innych budynkach użyteczności                                                                   

publicznej w Twoim mieście/gminie: 

● Metodologia 50/50 jest możliwa do zastosowania w różnych typach budynków i obiektów użytecz-

ności publicznej, w tym w szkołach, obiektach sportowych, budynkach administracyjnych, budyn-

kach pełniących funkcje społeczno-kulturalne (biblioteki, domy kultury, muzea itp.) i innych. 

● Ograniczenie zużycia energii w szkołach i innych budynkach komunalnych oznacza także redukcję 

ponoszonych przez miasto/gminę kosztów. 

● Projekt 50/50 pozwala zaoszczędzić energię i pieniądze bez ponoszenia większych nakładów inwe-

stycyjnych, jedynie poprzez zmianę zachowań użytkowników zaangażowanych budynków i drob-

ne interwencje. Zaoszczędzone środki można zainwestować w dalsze ograniczenie zużycia energii 

w budynku. 

● Udany projekt 50/50 może stanowić wzorzec dla innych samorządów lokalnych w regionie i za-

chęcić je do wprowadzenia koncepcji 50/50 w swoich budynkach. Zainspiruje też mieszkańców                               

i lokalnych interesariuszy do pójścia w Twoje ślady i podjęcia własnych wysiłków na rzecz bardziej 

efektywnego wykorzystania energii. 

● Niektóre z wprowadzonych środków służących poprawie efektywności energetycznej, jak np. wła-

ściwe wyregulowanie systemu grzewczego, będą generowały oszczędności także w przyszłości, po 

zakończeniu realizacji projektu.

● Wdrożenie projektu 50/50 w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej pomoże mia-

stu czy gminie w redukcji emisji CO2, a co za tym idzie w osiągnięciu lokalnych celów klimatyczno-      

energetycznych. Dowodzi ono również zaangażowania miasta/gminy w realizację wizji zrównowa-

żonego rozwoju oraz budowę inteligentnego energetycznie społeczeństwa. 

● Stosując metodę 50/50 możesz też przyczynić się do zwiększenia niezawodności dostaw energii na 

obszarze gminy. Im mniej energii jest zużywane, tym mniej trzeba jej dostarczyć. 
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Metodologia 50/50 składa się z 9 kroków prowadzących do osiągnięcia oszczędności energii i oszczędności finansowych                       

w budynku. Aktywnie angażuje ona użytkowników budynku (w tym uczniów i nauczycieli) w proces zarządzania energią i uczy 

ich ekologicznych zachowań poprzez konkretne, praktyczne działania. 

Zasadniczo pełen cykl wdrażania metodologii 50/50 powinien obejmować jeden rok kalendarzowy. W praktyce jednak każdy 

zespół ds. energii musi sam zadecydować, ile czasu poświęcić na poszczególne kroki, a następnie opracować plan pracy, który 

będzie możliwy do zrealizowania w danych warunkach. 

Metodologia 50/50 - 9 kroków do uzyskania    

oszczędności energii w szkołach

Cytat: 
„Dla nas udział w projekcie oznaczał odkrycie, 

czym jest energia i jak ją oszczędzać!” 

Jan i Marcel ze Szkoły Podstawowej im. Antona 

Busquets i Punset (Calders, Barcelona, ES).

Poszczególne etapy wdrażania metodologii 50/50 można               

realizować po kolei lub można łączyć niektóre kroki, w zależ-

ności od tego, jak będzie wygodniej dla zespołu ds. energii                       

i korzystniej z punktu widzenia specyfiki funkcjonowania                                                                                      

danej szkoły.  

     

Realizując projekt 50/50 pamiętaj, że ma on stanowić dla 

uczniów i innych użytkowników budynku szkoły dobrą 

zabawę! 

1.  Utworzenie zespołu ds. energii

2.  Wstępny przegląd 
energetyczny budynku

3.  Wprowadzenie 
w tematykę ochrony 

klimatu i oszczędzania 
energii

4.  Przegląd energetyczny 
budynku

5.  Pomiary i badania

6.  Szkolny plan działań 
na rzecz ograniczenia 

zużycia energii

9.  Wyliczenie i wykorzystanie 
zaoszczędzonych środków

7.  Kampania informacyjna

8.  Zgłoszenie 
zapotrzebowania 

na małe inwestycje
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KROK 1 – UTWORZENIE ZESPOŁU DS. ENERGII

Kto?

W skład zespołu ds. energii powinna wejść wybrana grupa 

uczniów (z jednej klasy lub z różnych klas), jeden lub dwóch za-

interesowanych nauczycieli oraz szkolny woźny/konserwator. 

Dobrze też, by choć w niektórych spotkaniach i pracach zespołu 

uczestniczył przedstawiciel urzędu miasta lub gminy (z wydziału 

ochrony środowiska, wydziału edukacji czy wydziału usług ko-

munalnych). 

Co?

Zadaniem zespołu jest zbadanie, w jaki sposób w szkole wy-

korzystywana jest energia oraz zaproponowanie i wdrożenie 

rozwiązań, które umożliwią ograniczenie jej zużycia. Zespół ds. 

energii jest również odpowiedzialny za zorganizowanie kampa-

nii edukacyjno-informacyjnej adresowanej do reszty społeczno-

ści szkolnej i pozostałych użytkowników budynku oraz za pro-

mowanie projektu i jego rezultatów. 

Kiedy?

Ponieważ zespół ds. energii stanowi główną siłę napędową                    

projektu, należy go utworzyć zaraz na samym początku jego                     

realizacji. 

Wdrażanie metodologii 50/50metod logii 50/50Wdrażanie - Kto? Co? Kiedy?edyKto? Co

WSKAZÓWKA: 
W działania zespołu ds. energii zaangażuj też personel sprzątający. Z uwagi na swoją pracę sprzątaczki 

i sprzątacze codziennie obserwują budynek szkoły i mogą mieć dobre pomysły na ograniczenie zużycia 

energii! Co więcej, to właśnie oni opuszczają pomieszczenia szkolne jako ostatni, mogą więc pogasić 

światła, wyłączyć sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz skręcić kaloryfery. 

KROK 2 – WSTĘPNY PRZEGLĄD 
ENERGETYCZNY BUDYNKU 

         

Kto? 

W tzw. wstępnym przeglądzie energetycznym budynku biorą 

udział wszystkie kluczowe osoby, które będą odpowiedzialne za 

realizację projektu z ramienia szkoły, w tym zaangażowani na-

uczyciele, dyrekcja oraz szkolny woźny/konserwator. 

Co?

Celem wstępnego obchodu budynku szkoły jest przygotowanie 

osób zaangażowanych w projekt do realizacji dalszych zadań. Za-

nim rozpoczną one pracę z uczniami, same muszą poznać stan 

techniczny budynku i kluczowe czynniki mające wpływ na zużycie 

energii, a także wstępnie zidentyfikować możliwości ograniczenia 

tego zużycia. Powinny zwrócić szczególną uwagę na instalacje elek-

tryczne i grzewcze oraz wykorzystywany sprzęt elektryczny i elek-

troniczny. Efektem obchodu powinno być:

● wstępne określenie sytuacji energetycznej budynku szkoły,          

w tym jej mocnych i słabych stron  (obejmujące ocenę syste-

mu grzewczego, stanu technicznego budynku itp.); 

● wstępne określenie potencjału ograniczenia zużycia energii 

w budynku oraz zidentyfikowanie kluczowych elementów/

aspektów, na które trzeba zwrócić uwagę uczniów.  

Kiedy? 

Na początku realizacji projektu. Z
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KROK 3 – WPROWADZENIE UCZNIÓW W TEMATYKĘ OCHRONY KLIMATU                                
I OSZCZĘDZANIA ENERGII         

Kto? 

Zespół ds. energii i pozostali uczniowie.

Co?

Zanim zespół ds. energii rozpocznie pracę nad zbadaniem i ogranicze-

niem zużycia energii w szkole, należy wprowadzić go w tematykę pro-

dukcji i wykorzystania energii oraz ochrony klimatu. Uczniowie powinni 

zostać zaznajomieni m.in. z takimi zagadnieniami jak:

● formy energii, korzystanie z energii w życiu codziennym i jego 

wpływ na środowisko, 

● efekt cieplarniany, zmiany klimatyczne i ochrona klimatu,

● oszczędzanie energii, efektywność energetyczna i wykorzystanie 

odnawialnych źródeł energii. 

Tematy te mogą zostać omówione zarówno w czasie normalnych za-

jęć (np. lekcji przyrody, fizyki czy matematyki - wówczas z dodatkowej 

wiedzy będą mogli skorzystać wszyscy uczniowie), jak i podczas zajęć 

dodatkowych (np. kółka ekologiczne, spotkania zespołu ds. energii).                           

W realizacji tego zadania może pomóc poradnik pn. „Oszczędzanie 

energii w szkołach“ skierowany do nauczycieli szkół podstawowych              

(cz. 1) i ponadpodstawowych (cz. 2) dostępny na stronie internetowej  

projektu:

KROK 4 – PRZEGLĄD ENERGETYCZNY 
BUDYNKU         

Kto?  

Zespół ds. energii i pozostali uczniowie. 

Co?

Tym razem przeglądu energetycznego szkoły dokonuje już sam zespół 

ds. energii. Szkolny woźny/konserwator oprowadza uczniów po bu-

dynku pokazując im instalacje elektryczne i grzewcze, wykorzystywane 

urządzenia itp. Uczniowie odwiedzają poszczególne pomieszczenia, 

zwracając uwagę na różne aspekty związane z wykorzystaniem energii 

w budynku. Analizują m.in.: 

● stan techniczny budynku,

● system grzewczy budynku,

● oświetlenie wewnętrzne i zewnętrzne,

● wykorzystywany sprzęt elektryczny i elektroniczny,

● wykorzystanie wody.

Skontrolowane powinny zostać wszystkie pomieszczenia (klasy, korytarze, klatki schodowe, sale gimnastyczne, toalety, pokój na-

uczycielski, pomieszczenia magazynowe itp.), by uczniowie dowiedzieli się, jak energia dostaje się do szkoły, jak jest wykorzystywana                        

i gdzie jest marnowana. Do sporządzenia notatek z przeglądu zespół ds. energii może wykorzystać arkusze robocze zamieszczone                    

w poradniku „Oszczędzanie energii w szkołach” dostępnym na stronie internetowej projektu: www.euronet50-50max.eu/pl/50-50-lib-

rary/methodological-guidelines-how-to-implement-the-50-50-methodology

Kiedy?  

Przegląd energetyczny budynku szkoły można zorganizować, gdy tylko zespół ds. energii zdobędzie podstawową wiedzę na 

temat energii, jej produkcji, wykorzystania i oszczędzania oraz zmian klimatu i jego ochrony. Dobrze wykonać ten krok w okresie 

dwóch pierwszych miesięcy wdrażania metodologii 50/50.

Zdjęcie: P. Zieliński, UM Dąbrowa Górnicza

Zdjęcie: Climate Alliance Austria

www.euronet50-50max.eu/pl/50-50-library/methodological-guidelines-how-to-implement-the-50-50-methodology

Kiedy?  Realizację tego kroku można rozpocząć zaraz po utworzeniu w szkole zespołu ds. energii. 



14 Oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej

KROK 5 – POMIARY I BADANIA W CELU               
SPRAWDZENIA, JAK W SZKOLE 
WYKORZYSTYWANA JEST ENERGIA        
Kto?  

Zespół ds. energii i inni uczniowie włączeni w realizację projektu. 

Co?

Na tym etapie  zespół ds. energii zbiera dane nt. wykorzystania energii w szkole 

dokonując odpowiednich pomiarów (w tym pomiarów temperatury, natężenia 

oświetlenia i zużycia energii przez urządzenia) oraz przeprowadzając wśród użyt-

kowników budynku badanie ankietowe. Zespół obserwuje też, jak zachowania in-

nych uczniów, nauczycieli i pozostałych członków społeczności szkolnej wpływają 

na zużycie energii, zwracając uwagę zwłaszcza na nawyki związane z wietrzeniem 

pomieszczeń, regulacją ogrzewania, wykorzystaniem urządzeń elektrycznych i elek-

tronicznych itp. Podczas badania ankietowego członkowie zespołu pytają natomiast 

uczestników ankiety o ich odczucia i opinie dotyczące temperatur i jakości powie-

trza w poszczególnych pomieszczeniach, sposoby korzystania z urządzeń i inne spo-

strzeżenia związanie z wykorzystaniem energii.  

Jeżeli zespół ds. energii chce sporządzić długoterminowy profil temperatur panują-

cych w szkole, powinien mierzyć temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach 

przez dwa tygodnie, a następnie sprawdzić, czy odpowiada ona normom. Interesu-

jące może być powtórzenie pomiarów na późniejszym etapie realizacji projektu lub 

w kolejnym roku, aby sprawdzić, czy projekt przynosi oczekiwane rezultaty. 

Aby z powodzeniem zrealizować ww. zadania zespół ds. energii powinien mieć do-

stęp do takich urządzeń pomiarowych jak termometr, luksomierz i miernik energii.

Kiedy?  

Po rozpoczęciu sezonu grzewczego. Pomiarów temperatury, natężenia oświetle-

nia i zużycia energii należy dokonywać podczas godzin lekcyjnych – wtedy budy-

nek szkoły jest wykorzystywany najbardziej intensywnie. Ponadto da to możliwość 

pośredniego zaangażowania w projekt całej społeczności szkolnej, która będzie 

mogła obserwować działania zespołu ds. energii i poznać ich rezultaty. 

WSKAZÓWKA: 
Co miesiąc przekazuj człon-

kom zespołu ds. energii dane 

nt. zużycia energii w miesiącu 

poprzednim. Taka informacja 

pomoże im w pracy i będzie 

ich motywować do dalszego 

działania! 

KROK 6 – SZKOLNY PLAN DZIAŁAŃ NA 
RZECZ OGRANICZENIA ZUŻYCIA ENERGII        
Kto?  

Zespół ds. energii, zaangażowani nauczyciele, dyrektor szkoły i szkolny 

woźny/konserwator. 

Co?

Teraz, po zgromadzeniu wszystkich niezbędnych informacji, zespół ds. 

energii jest gotowy, by je dokładnie przedyskutować i zaproponować roz-

wiązania, które umożliwią ograniczenie zużycia energii w szkole (obejmu-

jące głównie zmianę zachowań użytkowników budynku oraz drobne prace 

konserwatorskie i modernizacyjne). Zespół identyfikuje również „grupy 

docelowe” swoich propozycji i zastanawia się, jak do nich dotrzeć z energo-

oszczędnym przekazem. Aby wprowadzić w życie niektóre z zaproponowa-

nych rozwiązań, zespół może potrzebować pomocy dorosłych. 

Kiedy?  

Najszybciej jak to możliwe, by płynnie przejść do kroku 7. 

  Cytat: 
  „Dzieci uwielbiają udział w różnego rodzaju projektach – mogą się równocześnie uczyć        

  i dobrze bawić.“  

Marie Kružíková, nauczyciel 
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KROK 7 – KAMPANIA INFORMACYJNA

Kto?  

Zespół ds. energii. 

Co?

Na tym etapie realizacji projektu członkowie zespołu ds. energii 

dzielą się z resztą społeczności szkolnej tym, czego dowiedzieli się 

do tej pory, jak również informują ich, co każdy z nich może zro-

bić, aby przyczynić się do ograniczenia zużycia energii w szkole. 

Zespół może wykorzystać w tym celu różne sposoby i kanały ko-

munikacji, jak np. plakaty, gazetki ścienne, prezentacje w klasach 

i podczas różnych szkolnych wydarzeń, organizacja warsztatów 

tematycznych i Dni Oszczędzania Energii, publikacja artykułów na 

stronie internetowej szkoły czy przygotowanie specjalnych ulotek. 

Każdy w szkole powinien wiedzieć, jak może włączyć się w energo-

oszczędne działania! 

Kiedy?  

Zespół ds. energii powinien rozpocząć realizację kampanii infor-

macyjnej, gdy tylko gotowy będzie plan działań na rzecz ograni-

czenia zużycia energii w szkole. 

WSKAZÓWKA:  
Opracuj własną grę sprawdzającą wiedzę 

uczniów na temat energii, jej wykorzystania 

i oszczędzania. Na zdjęciu pokazano grę 

Actiwatt przygotowaną przez Radę Prowincji 

Barcelona (ES). 

KROK 8 – ZGŁOSZENIE ZAPOTRZEBOWANIA NA MAŁE INWESTYCJE

Kto?  

Zespół ds. energii, dyrektor szkoły, rada rodziców, urząd mia-

sta/gminy. 

Co?

Czasem nawet niewielka ilość pieniędzy pozwala na wprowa-

dzenie dużych zmian! Choć głównym celem projektu 50/50 jest 

bezinwestycyjne oszczędzanie energii, uczniowie z zespołu ds. 

energii mogą również zaproponować realizację drobnych inwe-

stycji (takich jak np. zakup i umieszczenie srebrnej folii za kalory-

ferami, uszczelnienie okien, wymiana tradycyjnych żarówek na 

energooszczędne) i zwrócić się z prośbą o ich sfinansowanie do 

dyrekcji, rady rodziców, organu prowadzącego szkołę lub innych 

potencjalnych sponsorów. 

Kiedy?  

Podobnie jak w przypadku kampanii informacyjnej zespół ds. 

energii może rozpocząć tworzenie listy wszystkich potrzeb-

nych małych inwestycji, gdy tylko gotowy będzie plan działań 

na rzecz ograniczenia zużycia energii.
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Zdjęcie: Szkoła Podstawowa Menéndez y Pelayo
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KROK 9 – WYLICZENIE OSZCZĘDNOŚCI I WYKORZYSTANIE 
ZAOSZCZĘDZONYCH ŚRODKÓW      

Kto?  

Zespół ds. energii, nauczyciele i dyrektor szkoły. 

Co?

Po każdym pełnym roku realizacji projektu należy wyliczyć, ile 

energii, CO
2
 i pieniędzy zaoszczędziła szkoła. Ważne, aby włączyć 

zespół ds. energii w dyskusję na temat wykorzystania 50% zaosz-

czędzonych środków, wypłaconych szkole przez urząd miasta/

gminy. W ten sposób uczniowie naprawdę poczują, że ich działa-

nia przynoszą pozytywne i wymierne rezultaty. 

Ważnym elementem jest również jak najszersze rozpowszechnie-

nie osiągniętych wyników wśród całej społeczności szkolnej, ro-

dziców uczniów i innych osób. Można to zrobić za pomocą plaka-

tów, artykułów w prasie itd.  

Kiedy?  

Pełen cykl realizacji projektu 50/50 powinien obejmować jeden 

rok kalendarzowy. Zwykle wyliczenie efektów podjętych działań 

jest możliwe jednak dopiero w kolejnym miesiącu lub dwóch 

(gdy spłyną już wszystkie faktury za energię). 

Warto rozważyć realizację projektu 50/50 w dwóch rocznych 

cyklach, gdyż rezultaty niektórych wprowadzonych działań lub 

podjętych interwencji mogą być widoczne dopiero w dłuższym 

okresie.

  Cytat: 
 „Udział w projekcie 50/50 uświadamia uczniom, 

że istnieją możliwości przeciwdziałania zmia-

nom klimatu, a ich indywidualne działania mają 

znaczenie! W Hartbergu dzieci są bardzo dumne 

z tego, co udało im się osiągnąć.”

Anton Schuller, przedstawiciel Urzędu Miasta 

w Hartbergu (AT)

7 powodów, dla których warto zrealizować 
projekt 50/50 w Twojej szkole:
● Projekt 50/50 daje uczniom obszerną wiedzę nt. energii i uczy ich inteligentnych energetycznie 

zachowań. 

● Uczniowie są liderami działań, tropicielami marnowanej energii i autorami proenergetycznych              

rozwiązań wprowadzanych w szkole. To prawdziwa „nauka poprzez praktykę”! 

● Projekt 50/50 pomaga zbadać i przeanalizować sytuację energetyczną szkoły, poprawić efektyw-

ność wykorzystania energii w budynku (w tym na cele grzewcze, oświetleniowe...) oraz podnieść 

komfort uczniów, nauczycieli i pozostałych użytkowników. 

● Właściwa regulacja temperatur w szkole pomoże nie tylko ograniczyć zużycie energii, ale i popra-

wić komfort przebywania w pomieszczeniach i warunki zdrowotne. 

● Ograniczając zużycie energii w szkole, zmniejszasz również związane z nim koszty. W efekcie szkoła 

zyskuje dodatkowe środki na zaspokojenie innych potrzeb (50% zaoszczędzonej kwoty).

● Produkcja energii jest zwykle związana z emisją CO2. Oszczędzając energię, ograniczysz tę emisję,      

a co za tym idzie – jej oddziaływanie na klimat. 

● Zmieniając swoje zachowania uczniowie motywują rodziców i przyjaciół do pójścia w ich ślady.             

W ten sposób coraz więcej osób stara się oszczędzać energię!
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Wdrażanie metodologii 50/50 w innych niż szkoły budynkach użyteczności publicznej także obejmuje 9 kroków. Ich realizację 

można również rozłożyć na pełny rok kalendarzowy. Niektóre z nich są podobne, a niektóre inne niż w przypadku realizacji 

projektu w szkołach.  

Krok 1.  Utworzenie zespołu ds. energii: W przypadku innych niż szkoły budynków użyteczności publicznej zespół                       

ds. energii tworzą przedstawiciele kierownictwa oraz pracowników zmotywowanych do tego, by włączyć się               

w projekt i podjąć wysiłek na rzecz ograniczenia zużycia energii. Dobrym pomysłem jest włączenie do zespołu              

także przedstawicieli urzędu miasta lub gminy (z wydziału ochrony środowiska, wydziału edukacji czy wydziału 

usług komunalnych), którzy będą wspierali pozostałych członków w realizacji zadań.

Krok 2. Podpisanie porozumienia o współpracy: Zaleca się podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy urzędem 

miasta/gminy a zarządcą budynku, które określi obowiązki obu stron, metodę wyliczania oszczędności energii oraz 

sposób przekazania lub refundacji połowy środków zaoszczędzonych przez użytkowników budynku. Zgodnie z me-

todologią 50/50 osiągnięte oszczędności finansowe są bowiem dzielone równo pomiędzy użytkowników budynku 

a samorząd lokalny, który finansuje rachunki za energię wykorzystaną w budynku.

Krok 3.  Monitoring zużycia energii w budynku: Zaplanowanie energooszczędnych działań wymaga wiedzy na temat 

tego, ile energii jest zużywane w budynku i jak kształtuje się to zużycie w czasie. W tym celu można śledzić rachunki 

za energię, regularnie sczytywać liczniki lub zainstalować urządzenia do zdalnego monitoringu. Regularny moni-

toring zużycia energii pomoże też zbadać efektywność podjętych działań. Najlepiej wyznaczyć jedną osobę, która 

będzie odpowiedzialna za to zadanie. 

Krok 4. Audyt energetyczny: Wiemy już, ile energii jest zużywane w budynku i kiedy. Teraz musimy dowiedzieć się, gdzie 

i w jaki sposób jest ona wykorzystywana. Przeprowadzając taki wewnętrzny „audyt energetyczny” budynku szcze-

gólną uwagę należy zwrócić na te elementy związane z zarządzaniem budynkiem i te nawyki użytkowników, które 

wpływają na zużycie energii. 

Krok 5. Obchód energetyczny budynku: Podczas obchodu budynku, odbywającego się w towarzystwie konserwatora, 

zespół ds. energii bada, jak energia jest rozprowadzana po budynku i jak wygląda zarządzanie nią. Wyprawa ta po-

winna uświadomić członkom zespołu ds. energii, jakie są najważniejsze mocne i słabe strony budynku, co pomoże 

w zaproponowaniu energooszczędnych rozwiązań. Obchód energetyczny budynku można przeprowadzić równo-

legle z audytem, realizując równocześnie punkty 4 i 5. 

Krok 6. Komunikacja z pozostałymi użytkow-

nikami budynku: Wyciągnąwszy wnio-

ski z dotychczasowych działań, zespół 

ds. energii może rozpocząć planowanie 

kampanii komunikacyjnej, mającej na 

celu podzielenie się zdobytą wiedzą z 

pozostałymi użytkownikami budynku. 

Równocześnie zespół może gromadzić 

ich pomysły na ograniczenie zużycia 

energii, komentarze, opinie itd. i wyko-

rzystać je podczas sporządzania planu 

działań (krok 7).

Krok 7. Sformułowanie planu działań: Plan 

będzie zawierał propozycje rozwiązań, 

których wprowadzenie pozwoli na ogra-

niczenie zużycia energii w budynku. 

Krok 8. Wyliczenie oszczędności energii 

Krok 9. Kampania informacyjna

Realizacja projektu 50/50 w innych niż                         

szkoły budynkach użyteczności publicznej 

1.  Powołanie zespołu ds. energii

2.  Podpisanie porozumienia    
o współpracy

3.  Monitoring 
zużycia energii 

w budynku

4.  Audyt energetyczny

5.  Obchód energetyczny 
budynku 

6.  Komunikacja z innymi 
użytkownikami budynku

9.  Kampania 
informacyjna

7.  Sformułowanie 
planu działań

8.  Wyliczenie 
oszczędności energii

WSKAZÓWKA: 
Szukasz inspiracji? Na stronie 36 tego po-

radnika znajdziesz listę wybranych nisko-

nakładowych i beznakładowych środków 

służących oszczędzaniu energii!

Wdrażanie metodologii 50/50 
w budynkach użyteczności  publicznej 

krok po kroku
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Program do liczenia oszczędności energii

Po każdym pełnym roku realizacji projektu 50/50 w szkole lub innym budynku wszyscy chcą wiedzieć, jakie oszczędności udało 

się osiągnąć, w tym jakie są: 

● oszczędności energii elektrycznej,

● oszczędności energii cieplnej, 

● redukcja emisji gazów cieplarnianych,

● oszczędności finansowe.

Ważne, by metoda liczenia oszczędności była jasna, prosta i zrozumiała dla wszystkich. W efekcie powinniśmy uzyskać oszczęd-

ności w kWh, tonach CO2 i krajowej walucie (gdy jest ona inna niż euro, program przelicza zaoszczędzoną kwotę na euro, aby 

możliwe było dokonywanie porównań pomiędzy krajami). Zgodnie z przyjętą metodologią, 50% zaoszczędzonych środków            

zostaje wypłacone szkole lub użytkownikom innego zaangażowanego budynku przez samorząd lokalny, który finansuje                    

rachunki za energię. 

Na stronie internetowej projektu EURONET 50/50 MAX można znaleźć specjalny program do liczenia oszczędności energii, który 

pomoże Ci w wykonaniu obliczeń: 

➤www.euronet50-50max.eu/pl/energy-savings-calculation-tool

Wyliczanie uzyskanych oszczędności 

Program nie tylko ułatwia obliczenia, ale i zapewnia, że wszystkie zaangażowane szkoły i instytucje liczą oszczędności w ten sam 

sposób. Korzystaliśmy z niego w ramach projektu. 

Program jest dostępny w trzech wersjach:

●          Pierwsza wersja jest adresowana do partnerów pro-

jektu i przedstawicieli zaangażowanych w niego samo-

rządów lokalnych, którzy byli odpowiedzialni za oficjalne 

wyliczenia projektowe, tj. za przygotowanie raportów na 

temat oszczędności energii i oszczędności finansowych 

uzyskanych w placówkach zaangażowanych w realizację 

projektu EURONET 50/50 MAX. Wersja ta jest dostępna po 

zalogowaniu się za pomocą indywidualnego loginu i hasła. 

●         Wersja druga programu jest adresowana do  wszyst-

kich szkół i innych budynków użyteczności publicznej 

należących do Sieci 50/50. Może być ona wykorzystywana 

do celów edukacyjnych podczas pracy z zespołem ds. ener-

gii i innymi uczniami i osobami zaangażowanymi w moni-

torowanie zużycia energii i jej oszczędzanie. Także ta wersja 

jest dostępna po zalogowaniu. 

●        Wersja trzecia programu jest powszechnie dostępna. 

Każdy może z niej skorzystać, aby wyliczyć, jakie oszczędności 

energii i oszczędności finansowe uzyskał w swoim budynku, 

bez konieczności logowania się. W tym przypadku jednak wy-

niki obliczeń nie zostaną zachowane w systemie.

Program jest łatwy w użyciu, a cała procedura składa się z czterech kroków:

1. Wprowadzenie nazwy budynku, danych kontaktowych osoby dokonującej obliczeń i zaznaczenie wykorzystywanych źró-

deł energii. 

2. Wprowadzenie danych wejściowych (zużycie energii elektrycznej i cieplnej w latach referencyjnych i roku bieżącym, liczba 

stopniodni grzania w latach referencyjnych i roku bieżącym, ceny poszczególnych nośników energii). 

3. Zapisanie danych i wyliczenie oszczędności. 

4. Sprawdzenie rezultatów i wygenerowanie raportu w PDFie.

Zobaczysz - to bardzo łatwe!
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Metoda liczenia oszczędności
Oszczędności energii są wyliczane poprzez porównanie zużycia energii elektrycznej i cieplnej w danym roku realizacji projektu                  

z wartościami referencyjnymi. Oszczędności finansowe są natomiast liczone poprzez przemnożenie uzyskanych oszczędności 

energii przez ceny poszczególnych nośników energii. Inaczej mówiąc, dla każdego wykorzystywanego w szkole/budynku nośnika 

energii (energia elektryczna, ciepło sieciowe, gaz ziemny itp.) wyliczyć należy oszczędności w odpowiednich jednostkach zużycia 

(kWh, GJ, m3 itd.), a następnie przemnożyć je przez ceny tych nośników (średnie ceny w danym roku realizacji projektu). Ceny te 

znajdują się np. na fakturach za energię, zatem aby z powodzeniem przeprowadzić potrzebne wyliczenia, należy zgromadzić faktu-

ry za zużycie energii elektrycznej i cieplnej w latach referencyjnych i roku bieżącym. 

Jakie przyjąć lata referencyjne? 
W przypadku energii elektrycznej wartością referencyjną jest po prostu wielkość zużycia tej energii w roku poprzedzającym 

realizację projektu 50/50. W przypadku energii cieplnej i paliw wykorzystywanych do ogrzewania sprawa jest już nieco bardziej 

skomplikowana, gdyż musimy wziąć pod uwagę temperatury zewnętrzne panujące w poszczególnych latach. Szczegółowe 

wzory i przykładowe wyliczenia przedstawiono poniżej. W uproszczeniu – by wyliczyć wartość referencyjną dla energii cieplnej, 

musimy wziąć pod uwagę średnie zużycie tej energii w trzech kolejnych latach poprzedzających realizację projektu i przeliczyć 

je przez tzw. stopniodni grzania. Ponownie, dane nt. zużycia można wziąć z faktur, tak więc trzeba pamiętać, by zgromadzić je 

jak najwcześniej!

Jeżeli w analizowanym okresie (lata referencyjne lub dany rok realizacji projektu) nastąpiły jakiekolwiek zmiany w strukturze 

budynku lub jego instalacjach, które mogły mieć wpływ na wielkość zużycia energii, należy je wziąć pod uwagę podczas wyko-

nywania obliczeń. 

Wyliczanie oszczędności energii elektrycznej 
Uzyskane oszczędności stanowią różnicę pomiędzy zużyciem energii elektrycznej w roku bazowym a jej zużyciem 

w danym roku realizacji projektu. 

Następnie liczbę zaoszczędzonych kWh należy przemnożyć przez aktualną cenę energii elektrycznej. 

Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej (w kWh) = zużycie energii elektrycznej w roku 

referencyjnym (w kWh) – zużycie energii elektrycznej w roku bieżącym (w kWh)

Przykładowa szkoła podstawowa w roku referencyjnym zużyła 

14 000 kWh energii elektrycznej, a w 1. roku realizacji projektu 

50/50 – 12 600 kWh. Cena za 1 kWh energii elektrycznej           

wynosi 0,16 €. 

14000 kWh – 12600 kWh = 1400 kWh

1400 KWh x 0,16 €/kWh = 224 €

W naszym przykładzie szkole udało się zaoszczędzić 1 400 kWh, 

co daje 224 € (10%). 

Przykładowa szkoła podstawowa w Przykładowie miała awarię instalacji wodnej, której skutkiem 

było całkowite zalanie sali gimnastycznej. Przez dwa miesiące salę trzeba było osuszać za pomocą 

elektrycznych osuszaczy. W efekcie zużycie energii elektrycznej w szkole było znacznie wyższe niż                          

w roku referencyjnym. Tak więc, aby wyliczyć oszczędność energii będącą następstwem działań 

podjętych przez zespół ds. energii, od całkowitego zużycia należy odjąć zużycie energii przez osuszacze.   

Zdjęcie: M. Knapik-Lizak, SP 4 w Krzesławicach
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Zużycie energii cieplnej w przykładowej szkole podstawowej w ciągu trzech kolejnych lat poprzedzających realizację pro-

jektu 50/50 wyniosło odpowiednio 346 000 kWh, 316 000 kWh i 308 000 kWh. Roczna liczba stopniodni grzania dla tych 

samych lat to 3 154 oCdzień, 3 115 oCdzień i 3 102 oCdzień. 

Zużycie przypadające na 1 °Cdzień:         346000 / 3154 = 109,00 kWh/ °C dzień

                                               316000 / 3115 = 101,00 kWh/ °C dzień

                                               308000 / 3102 = 99,50 kWh/ °C dzień

 Uśrednione, standaryzowane zużycie:                109 + 101 + 99,5 = 103,17 kWh/°C dzień

                                                                                                               3

Roczna liczba stopniodni grzania dla 1. roku wdrażania metodologii 50/50 w szkole wynosi 2 835 oCdzień. Tak więc zużycie 

referencyjne (czyli zakładane zużycie w tym roku w przypadku niepodjęcia żadnych działań) wynosi: 

2835 oCdzień x 103,17 kWh/oC dzień = 292486,95 kWh

Rzeczywiste zużycie energii cieplnej w 1. roku wdrażania metodologii 50/50 w szkole wyniosło 277862,6 kWh. Zatem                     

szkole udało się osiągnąć następujące oszczędności energii cieplnej: 

292486,95 kWh – 277862,6 kWh = 14624,35 kWh

Szkoła zaoszczędziła 14 624,35 kWh (5%) energii cieplnej. Biorąc pod uwagę, że jej cena wynosi 0,12 €/kWh, osiągnięto 

następujące oszczędności finansowe: 

14624,35 kWh x 0,12 €/kWh = 1754,92 €

Wyliczanie oszczędności energii cieplnej i paliw  
Wyliczenie oszczędności energii cieplnej i paliw jest już nieco trudniejsze. Tym razem trzeba wziąć pod uwagę także tempe-

ratury zewnętrzne panujące w latach referencyjnych i roku bieżącym, aby zniwelować ich wpływ na wielkość zużycia. W tym 

celu wykorzystuje się tzw. stopniodni grzania (HDD, ang. Heating Degree Days), które wskazują, jak zimno było w danym roku. 

Ich uwzględnienie w obliczeniach jest konieczne, gdyż użytkownicy budynku nie mają wpływu na temperatury panujące na 

zewnątrz, a te przecież bezpośrednio wpływają na potrzeby grzewcze i zużycie paliw. Uwzględnienie stopniodni grzania w obli-

czeniach pomaga rozwiązać ten problem. 

Stopniodni grzania dla Twojego miasta lub regionu możesz pobrać np. ze strony  www.degreedays.net. W sekcji „rodzaj stop-

niodni” należy zaznaczyć „stopniodni grzania”, a jako temperaturę bazową wybrać 15ºC. Ważne, by stopniodni wygenerować dla 

stacji meteorologicznej zlokalizowanej najbliżej Twojego budynku. W niektórych krajach można również uzyskać informacje                

o liczbie stopniodni grzania dla danego okresu w krajowym instytucie meteorologii. 

W przypadku energii cieplnej i paliw zużycie referencyjne wyliczamy w następujący sposób:  wielkość zużycia wyliczoną dla 

każdego z trzech kolejnych lat poprzedzających projekt dzielimy przez odpowiednie roczne sumy stopniodni grzania:

Następnie wyliczamy średnią arytmetyczną z uzyskanych wartości w celu otrzymania uśrednionego dla okresu trzech lat, stan-

daryzowanego zużycia energii cieplnej/paliw: 

Wreszcie, aby uzyskać zużycie referencyjne energii cieplnej/paliw, musimy przemnożyć uzyskaną wartość (średnie, standary-

zowane zużycie w okresie poprzednich trzech lat) przez liczbę stopniodni grzania w danym roku wdrażania metodologii 50/50. 

Otrzymamy wówczas zakładaną wielkość zużycia w tym roku, gdyby nie podjęto żadnych działań:  

Dalsze obliczenia są już bardzo łatwe! By wyliczyć oszczędności energii cieplnej, należy odjąć jej rzeczywiste zużycie w danym 

roku realizacji projektu od zużycia referencyjnego: 

Następnie liczbę zaoszczędzonych kWh lub innych jednostek zużycia (GJ, m3, l itp.) należy przemnożyć przez średnią cenę energii 

cieplnej/paliwa w tym roku, dla którego wykonywane są obliczenia.

* Lub inna jednostka zużycia (GJ, m3, l itp.)

Zużycie energii cieplnej/paliwa w roku referencyjnym 1 (kWh*)

Roczna liczba stopniodni grzania w roku referencyjnym 1 (oCdzień)

 
=

   Zużycie przypadające na 1oCdzień      

         (kWh*/oCdzień)

 =   Średnie standaryzowane zużycie

Roczna liczba stopniodni grzania w danym roku 

realizacji projektu x średnie standaryzowane zużycie   

Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej (kWh*)   =   Zużycie referencyjne (kWh*) – Rzeczywiste zużycie energii cieplnej                                                         

                                                                                                           w roku bieżącym (kWh*)

Zakładane zużycie w danym roku 

realizacji projektu (zużycie referencyjne)                                                                                                                                    

           

=

Zużycie na oCdzień w roku 1 (kWh*/°Cdzień) + Zużycie na oCdzień w roku 2 

(kWh*/°Cdzień) + Zużycie na oCdzień w roku 3 (kWh*/°Cdzień)  

                                                                                       3
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Całkowite uzyskane oszczędności
Całkowite uzyskane oszczędności stanowią sumę zaoszczędzonej energii elektrycznej i cieplnej. 

Zgodnie z metodologią 50/50 50% zaoszczędzonej kwoty pozostaje do dyspozycji samorządu (lub innego podmiotu, który 

finansuje rachunki za energię wykorzystywaną w budynku), a drugie 50% zostaje wypłacone szkole jako nagroda za podjęte 

starania. Jeśli szkole nie uda się uzyskać żadnych oszczędności, nic nie szkodzi. Może spróbować jeszcze raz w kolejnym roku! 

WSKAZÓWKA: 
Włącz zespół ds. energii w podjęcie decyzji 

o wykorzystaniu zaoszczędzonych środków. 

W ten sposób jego członkowie jeszcze le-

piej zrozumieją relację pomiędzy zużyciem 

energii a ponoszonymi wydatkami (edu-

kacja ekonomiczna) i będą się czuli jeszcze 

bardziej odpowiedzialni za ograniczenie 

tych wydatków. „Ile pieniędzy otrzymamy?” 

i „Co możemy za nie kupić?” to dla uczniów 

fascynujące pytania.  

Nasza przykładowa szkoła podstawowa zaoszczędziła łącznie 16 024,35 kWh energii. Stanowi to 5,4% 

całkowitego zużycia (wynoszącego 291 862,6 kWh) i odpowiada kwocie 1 978,92 €.

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Weiz
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W ramach projektu EURONET 50/50 MAX ponad 500 szkół i 48 innych budynków użyteczności publicznej testowało metodo-

logię 50/50 i wprowadzało energooszczędne rozwiązania. Mogą się one pochwalić wieloma ciekawymi pomysłami, spośród 

których niektóre przyniosły naprawdę inspirujące rezultaty. Poniżej przedstawiono wybrane dobre praktyki wypracowane                         

w poszczególnych krajach zaangażowanych w projekt, a pełen katalog dobrych praktyk można znaleźć na stronie internetowej 

projektu: www.euronet50-50max.eu

Austria

Szkoła Podstawowa im. H. Barwitziusa (Wiener Neustadt) rozszerzyła 

projekt 50/50 o tematykę oszczędzania wody i segregacji odpadów  

Dzięki usprawnieniu systemu segregacji odpadów szkole udało się zaosz-

czędzić 846,41 €. Optymalizacja systemu podlewania, niepodgrzewanie 

wody w soboty i niedziele oraz instalacja przycisków z funkcją ekonomicz-

nego spłukiwania w toaletach pozwoliły natomiast na ograniczenie zużycia 

wody o 669,5m³ (co daje kolejne 1119,40 €). 

Konkurs dla styryjskich szkół wdrażających metodologię 50/50

Rząd Kraju Związkowego Styria wraz z organizacją Climate Alliance Austria zorganizował konkurs dla wszystkich szkół z regionu 

wdrażających metodologię 50/50. Udział w konkursie obudził ambicje uczniów i nauczycieli oraz stanowił dodatkową moty-

wację do tego, aby postarać się zaoszczędzić jak najwięcej energii. Zwłaszcza że dla najbardziej aktywnych i skutecznych szkół 

przewidziano dodatkowe nagrody. 

Urząd Miasta Judenburg wyposażył wszystkie swoje 

pomieszczenia w termometry

Każdy użytkownik budynku ma inną wrażliwość na tempe-

raturę, przez co trudno ustalić, czy temperatury panujące             

w poszczególnych pomieszczeniach są właściwe. Gdy każde 

pomieszczenie w budynku jest wyposażone w termometr, 

pracownicy na bieżąco mogą sprawdzać, czy panująca                                                                        

w nich temperatura odpowiada normom. W przypadku                          

Judenburgu działanie to zaowocowało ograniczeniem                                                

zużycia energii cieplnej aż o 9%!

Najlepsze praktyki wprowadzone w szkołach        

i innych instytucjach należących do Sieci 50/50
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Starsze dzieci uczą 

młodsze

Szkole podstawowej im. Ivana Filipovića bar-

dzo spodobał się udział w projekcie 50/50, 

w związku z czym postanowiła zaangażować 

w niego więcej uczniów. W tym celu zorga-

nizowała specjalne zajęcia, w czasie których 

starsze dzieci pracowały z młodszymi i dzie-

liły się z nimi swoją wiedzą na temat energii. 

Zajęcia te miały zarówno wartość edukacyj-

ną, jak i stanowiły dla wszystkich dobrą za-

bawę.  

Zespół ds. energii w akcji

Kilka szkół starało się wymyślić, jak najciekawsze sposoby zaprezentowania projektu 

całej społeczności szkolnej i zachęcenia jej do włączenia się we wspólny wysiłek na 

rzecz ograniczenia zużycia energii. Zespoły ds. energii z ponadpodstawowej Szkoły Ka-

teringowo-Turystycznej oraz Technikum im. Vladimira Preloga przygotowały specjalne 

naklejki przypominające uczniom i nauczycielom o wyłączaniu zbędnego oświetlenia 

i umieściły je nad wyłącznikami światła. 

Recykling dla lepszej 

przyszłości

Kilka szkół zajęło się tematem recy-

klingu i wykorzystania surowców 

odpadowych. Zespół ds. energii ze 

Szkoły Podstawowej im. Ivana Fili-

povića wykonał z materiałów po-

chodzących z recyklingu maskotkę 

o imieniu Phillippa, podczas gdy 

zespół ds. energii z Technikum im. 

Vladimira Preloga wykorzystał od-

pady do stworzenia logo szkoły…                            

I tak, ono świeci! 

Chorwacja
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Zespół ds. energii ze Szkoły Podstawowej nr 15 w Kato Pole-

midia uznał, iż powinien zrobić coś, by podnieść świadomość 

energetyczną lokalnej społeczności. W tym celu uczniowie 

przygotowali trzystronicową broszurę ze wskazówkami                          

i prostymi poradami dotyczącymi oszczędzania energii oraz 

rozdystrybuowali ją wśród rodziców, mieszkańców gminy, in-

nych szkół w regionie, lokalnych organizacji oraz rozmieścili ją                     

w księgarniach i urzędzie gminy. Łącznie rozdano 70 egzem-

plarzy broszury szeroko promując ideę oszczędzania energii! 

Cypr
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Budowanie świadomości energetycznej lokalnej społeczności

Tajni agencji ds. energii

Zespół ds. energii ze Szkoły Podstawowej w Episkopi posta-

nowił wziąć sprawy w swoje ręce. W czasie przerw uczniowie 

patrolują poszczególne klasy, sprawdzając czy ich koledzy                    

i koleżanki oszczędzają energię i prawidłowo segregują od-

pady oraz przyznając im zielone lub czerwone kartki. Pod ko-

niec tygodnia klasa, która zebrała najwięcej zielonych kartek, 

otrzymuje nagrodę! Podobną taktykę przyjęła Szkoła Podsta-

wowa nr 2 w Kaimakli, gdzie grupa tajnych agentów zostawia 

uczniom i nauczycielom wiadomości, gdy tylko zapomną zga-

sić światła lub wyłączyć kserokopiarkę! 

Recykling żarówek

Choć realizacja projektu EURONET 50/50 MAX zmierza                

ku końcowi, zespół ds. energii ze szkoły podstawowej                           

w Lythrodontas się nie poddaje. Postanowił m.in. zająć się 

recyklingiem żarówek. Przed każdą klasą umieszczono spe-

cjalny pojemnik, w którym uczniowie mogą umieszczać zu-

żyte żarówki.  Pod koniec miesiąca są one przekazywane do 

punktu recyklingu. 



25Oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej

Przekazanie pałeczki w Zespole Szkół w Čáslavicach 

Nauczyciele i uczniowie ze Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Čáslavicach (region 

Wysoczyna) za bardzo ważne uważają możliwie jak najszersze rozpowszechnienie 

idei oszczędzania energii oraz zapewnienie kontynuacji działań podjętych przez 

zespół ds. energii. Dlatego też sami uczniowie przekazują sobie wiedzę nt. energii       

i doświadczenia związane z realizacją projektu. Starsi uczniowie, którzy pod koniec 

roku szkolnego opuszczą szkołę, uczą młodszych, około dziesięcioletnich kolegów 

tego, czego sami się nauczyli i przygotowują ich do pracy w zespole ds. energii. 

Warsztaty na temat regulacji ogrzewania i wietrzenia                

pomieszczeń 

EAV, czeski partner projektu, zorganizował warsztaty na temat 

regulacji ogrzewania za pomocą zaworów termostatycznych 

oraz właściwego wietrzenia pomieszczeń adresowane do pen-

sjonariuszy Domu Opieki w Stonařov. Po zakończeniu warsz-

tatów EAV zainstalował w kotłowni miernik ciepła, aby można 

było sprawdzić, czy zachowania pensjonariuszy uległy zmianie 

w dłuższym okresie. Działanie to zakończyło się sukcesem: w 

budynku udało się znacznie ograniczyć zużycie energii cieplnej.  

Szkoła podstawowa i gimnazjum im. Leandra Čecha w Novym Měste na Moravě uczy, na czym polega praca szkolnego 

konserwatora 

Członkowie zespołu ds. energii zostali zaproszeni do odwiedzenia kotłowni i innych pomieszczeń technicznych szkoły. Szkolny 

woźny wyjaśnił im wszystkie istotne kwestie związane z wykorzystaniem energii w budynku, a następnie uczniowie otrzymali 

zadania związane z kontrolowaniem systemu grzewczego w szkole.

Republika Czeska (TOP ENVI)
Puchar dla najlepszych promotorów oszczędzania energii

Zaangażowane w projekt zespoły ds. energii zostały zaproszone do udziału w zawodach, gdzie oceniane były ich działania mają-

ce na celu promocję projektu i idei oszczędzania energii, np. z wykorzystaniem Facebooka, prasy czy innych mediów. 

Ważne, by kryteria konkursu były znane z wyprzedzeniem, aby każdy zespół wiedział, na jakiej podstawie jest oceniany i za co 

można zająć 1., 2. i 3. miejsce. W ten sposób każdy zespół ma takie same szanse zdobycia nagrody, choć inna jest wyjściowa           

sytuacja energetyczna poszczególnych szkół. Udział w konkursie motywuje uczniów do poszukiwania sposobów na ogranicze-

nie zużycia energii w ich budynkach. 

Rozpowszechnienie informacji nt. działań podejmowanych przez zespoły ds. energii wśród lokalnych liderów i miesz-

kańców

Właściwa komunikacja i przepływ informacji mają duże znaczenie dla powodzenia każdego projektu. Ważną rolę w tym proce-

sie powinni odgrywać lokalni liderzy (burmistrz, zastępca burmistrza, radni), którzy powinni włączyć się w pracę zespołów ds. 

energii powołanych w szkołach zaangażowanych w projekt 50/50 i regularnie dowiadywać się o podjętych w nich działaniach 

oraz ich rezultatach. Następnie powinni dzielić się tymi informacjami podczas oficjalnych spotkań i pilnować, aby projekt był 

widoczny na szczeblu lokalnym. 

Dlatego też ważne jest, by regularnie przekazywać informacje nt. działań zespołów ds. energii  i ich postępów. Można w tym 

celu publikować artykuły i prezentacje na stronach internetowych oraz wykorzystać inne dostępne na poziomie gminy kanały 

komunikacji.

Republika Czeska (EAV)
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Finlandia

Miesięczne dane na temat zużycia 

energii

Gdy użytkownicy budynków co mie-

siąc otrzymują dane na temat zuży-

cia energii, mogą na bieżąco obser-

wować rezultaty podejmowanych 

działań, co pomaga im w pracy i mo-

tywuje do dalszych wysiłków. Dane 

te powinny zostać przedstawione                                                                              

w sposób zrozumiały dla każdego 

(nawet dla uczniów), np. za pomocą 

wykresów słupkowych porównu-

jących miesięczne zużycia do wiel-

kości referencyjnych. Taka sytuacja 

miała miejsce w fińskich szkołach 

zaangażowanych w projekt.

Wizyty przedstawicieli samorządów lokalnych w szkołach

Fiński partner projektu starał się dbać o to, by po każdym pełnym roku wdrażania metodologii 50/50 w szkole odwiedził ją 

przedstawiciel urzędu miasta lub gminy, dając uczniom z zespołu ds. energii możliwość wyjaśnienia, jakie działania podjęli                   

w celu ograniczenia zużycia energii. Następnie, przedstawiciel urzędu oficjalnie informował o osiągniętych przez nich rezulta-

tach. Takie odwiedziny pokazują uczniom (i nauczycielom!), że ich praca jest ważna. 

Zakup przepływomierza

Zakup najprostszego modelu przepływomierza to naprawdę niewielka inwestycja (około 25 €), która może przyczynić się do 

znacznej redukcji zużycia wody. Za jego pomocą nawet uczniowie mogą mierzyć przepływ wody w kranach w szkole i pilnować, 

by ciśnienie wody nie było zbyt duże, gdyż wtedy jest ona marnowana. To rozwiązanie zostało przetestowane w wybranych fiń-

skich szkołach. Uczniowie bardzo chętnie uczestniczyli w pomiarach i w efekcie ciśnienie wody zostało obniżone, by ograniczyć 

jej zużycie. 

Oszczędzanie wody wykorzystywanej do celów sanitarnych w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej 

Oszczędzanie energii to nie tylko oszczędzanie „tradycyjnych” nośników energii, jak np. energia elektryczna, gaz czy ciepło                   

sieciowe, ale i oszczędzanie wody, do ogrzania i dostarczenia której jest przecież potrzebna energia. W czeskich szkołach posta-

nowiliśmy się zająć przede wszystkim wodą wykorzystywaną do celów sanitarnych. Staraliśmy się zoptymalizować zużycie wody 

w toaletach i łazienkach wprowadzając takie beznakładowe i niskonakładowe środki jak:

● skorzystanie z doświadczenia profesjonalnej firmy konsultingowej, która zasugerowała sposoby racjonalizacji zużycia 

wody i wyliczyła związane z tym oszczędności;  

● wprowadzenie odpowiednich komponentów z właściwymi parametrami dostaw;

● śledzenie danych z raportów i dokumentów referencyjnych.
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Przekazywanie wiedzy przez rówieśników – uczniowie uczą 

oszczędzania energii całą szkołę  

Uczniowie 13. klasy profilu nauk ścisłych realizowali projekt 50/50 wspólnie 

z nauczycielem. Ponieważ latem 2016 r. opuszczą oni szkołę, potrzebny jest 

nowy zespół ds. energii, który będzie kontynuował ich pracę na rzecz ograni-

czenia zużycia energii. W związku z tym uczniowie zorganizowali spotkanie, 

do udziału w którym zaprosili całą szkołę i podczas którego zaprezentowali 

swoje działania i osiągnięcia. Szczegółowo opowiedzieli też o oszczędzaniu 

energii jako jednym ze sposobów redukcji emisji CO2. Ciekawym elementem 

spotkania była gra, w ramach której prowadzący zadawali pytania o różne 

fakty dotyczące klimatu i związane z nimi zagadnienia charakterystyczne dla 

różnych kontynentów. Poszczególne klasy miały 30 sekund, by omówić pyta-

nie, znaleźć odpowiedź i podnieść tabliczkę z nazwą właściwego kontynen-

tu. W konkursie wzięli udział również przedstawiciele lokalnej administracji, 

a zwycięska grupa została zaproszona na kanapki i pizzę. 

Warsztaty dla klas trzecich dotyczące dwutlenku węgla 

i efektu cieplarnianego 

Dla najmłodszych uczniów „dwutlenek węgla” to tylko słowa – podczas 

warsztatów znaleźliśmy sposób, aby pomóc im zrozumieć, co one oznaczają. 

Dziewięciolatki wykonały doświadczenia, które pokazały im, na czym polega 

efekt cieplarniany, gdy światło zamienia się w ciepło, a ciepło to nie ma gdzie 

uciec. Udział w zajęciach praktycznych stanowił miłą odmianę od „nauki za 

biurkiem” i pomógł uczniom zrozumieć, że im więcej CO2 jest zatrzymywane 

w atmosferze, tym jest cieplej. Podczas warsztatów wykorzystaliśmy przede 

wszystkim wiedzę życiową dzieci, ich naturalną ciekawość oraz nieco wiedzy 

i metod naukowych (np. jak właściwie przeprowadzić eksperyment), aby po-

móc im zrozumieć, jakie są źródła i skutki emisji  CO2 do atmosfery. 

Wiadomość dla uczestników grudniowej 

Konferencji Klimatycznej w Paryżu 

Celem działania było włączenie projektu EURONET 50/50 MAX w przygotowania do ogólnoświatowej konferencji klimatycznej, 

odbywającej się w Paryżu w grudniu 2015 r., oraz uświadomienie uczniom, że takie konferencje nie są czymś, co odbywa się za 

zamkniętymi drzwiami. Wprowadziło ono do projektu globalny kontekst zmian klimatycznych, w tym temat współodpowie-

dzialności za te zmiany i za wysiłki na rzecz ich łagodzenia. UfU, niemiecki partner projektu, zaproponował wszystkim zaangażo-

wanym w projekt szkołom organizację własnych konferencji 

klimatycznych, np. jako scenek, w których uczniowie wcie-

laliby się w różnych interesariuszy, przedstawiali ich punk-

ty widzenia i starali się znaleźć wspólne, akceptowalne dla 

wszystkich rozwiązanie. Następnie, w oparciu o wyniki tego 

eksperymentu, uczniowie mieli przygotować komunikat 

skierowany do światowych decydentów (w formie pisma,            

listu itp.)  i przesłać go do UfU, który nawiązał kontakt z am-

basadorem młodzieży ds. zrównoważonego rozwoju przy 

konferencji klimatycznej. Ten zgodził się przekazać komu-

nikat „prawdziwym” negocjatorom. Na apel UfU odpowie-

działa jedna szkoła. Szkolna grupa ekologiczna opracowała 

wiadomość skierowaną do uczestników konferencji klima-

tycznej w Paryżu i przekazała ją UfU przed siedzibą Parla-

mentu Federalnego Niemiec. Przygotowany przez uczniów 

piękny plakat został wysłany do ambasadorów młodzieży, 

którzy rzeczywiście wręczyli go niemieckiej Minister ds. Śro-

dowiska podczas konferencji. Uczniowie byli bardzo szczę-

śliwi, że ich działanie zakończyło się sukcesem. 

Niemcy

Z
d

ję
c

ia
: J

u
g

e
n

d
d

e
le

g
ie

rt
e

 f
ü

r 
N

a
c

h
h

a
lt

ig
e

 E
n

tw
ic

k
lu

n
g

 (
D

B
JR

) 
• 

N
ie

za
le

żn
y

 I
n

st
y

tu
t 

d
s.

 Ś
ro

d
o

w
is

k
a

 (
2

)



28 Oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej

Plakat nt. oszczędzania energii oraz listy do dyrekcji i burmi-

strza w Szkole Podstawowej w Boroi 

Szkoła Podstawowa w Boroi włożyła ogromny wysiłek w promowanie 

oszczędzania energii na zewnątrz. Zaangażowani w projekt uczniowie 

przygotowali plakat prezentujący ich najlepsze praktyki w zakresie 

ograniczania zużycia energii, jak również tematyczne ulotki i wpisy na 

bloga szkoły. Przygotowali też oficjalne listy adresowane do dyrekto-

ra szkoły oraz burmistrza gminy Faistos, sugerując sposoby uzyskania 

oszczędności i minimalizacji kosztów energii. 

Blog: http://blogs.sch.gr/dimvoron/category/εξοικονόμηση-ενέργειας

Wykorzystanie Internetu w Szkole Podstawowej nr 3 

w Rethymno

Działania realizowane przez uczniów Szkoły Podstawowej 

nr 3 w Rethymno były bardzo zróżnicowane i obejmowały 

zadania wykonywane w szkole, w tym rysowanie tematycz-

nych obrazków czy przygotowanie promocyjnych plakatów 

o oszczędzaniu energii, jak i wykonywane poza nią, w tym 

wizyty edukacyjne w oczyszczalniach ścieków czy udział                                                                                                                                      

w wydarzeniach poświęconych tematowi oszczędzania 

energii. Szkoła może się pochwalić szczególnymi osią-

gnięciami, jeżeli chodzi o podnoszenie świadomości ener-

getycznej uczniów i pozostałych członków lokalnej spo-

łeczności poprzez inteligentne i bezpieczne korzystanie                                            

z takich popularnych mediów społecznościowych jak blog, 

YouTube, Pinterest. Uczniowie używali ich do jak najszersze-

go rozpowszechnienia informacji o potrzebie i sposobach 

efektywnego wykorzystania energii. 

Grecja

Zdjęcie: Ilias Farmakis oraz uczniowie ze Szkoły Podstawowej

nr 5 w Rethymno
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Zdjęcie: Olga Riga oraz uczniowie z Gimnazjum w Kastelli

Kwestionariusz i ulotka w Gimnazjum 

w Kastelli

Uczestniczący w projekcie uczniowie podjęli się 

zadania podniesienia świadomości energetycznej 

całej społeczności lokalnej, poczynając od swoich 

rodzin i przyjaciół. W tym celu przygotowali i roz-

powszechnili specjalny kwestionariusz mający 

uświadomić ludziom, w jaki sposób na co dzień 

marnują energię. Wraz z kwestionariuszem rozda-

wali starannie przygotowaną, ilustrowaną ulotkę 

informacyjną, wykonaną na papierze pochodzą-

cym z recyklingu. 

Blog: http://gymkast.blogspot.gr/2014/10/blog-

-post_12.html
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Przeniesienie koncepcji 50/50 ze szkół do domów uczniów

Kilka szkół uczestniczących w projekcie EURONET 50/50 MAX pozwoliło uczniom zabrać na weekend 

do domu przyrządy pomiarowe, za pomocą których mierzyli w szkole temperatury, natężenie oświetle-

nia i zużycie energii elektrycznej przez różne urządzenia. W ten sposób mogli przeprowadzić podobne 

pomiary w swoich domach i postarać się ograniczyć zużycie energii także tutaj. Uczniowie dowiedzieli, 

jakie są najbardziej energochłonne urządzenia w gospodarstwach domowych i uczyli się ich bardziej 

efektywnego użytkowania. Niektórzy nawet zawarli ze swoimi rodzicami podobne umowy jak ich szko-

ły z urzędem miasta, tj. że 50% zaoszczędzonych pieniędzy zasili ich kieszonkowe! Ten przykład pokazu-

je, jak można efektywnie uczyć i motywować do pracy młode pokolenie. 

Montaż bipolarnych wyłączników światła

W Gimnazjum Plastycznym Juozo Gruso w Kownie zainstalowano bipolarne wyłączniki światła, które 

umożliwiają włączanie i wyłączanie oświetlenia na obu końcach długich korytarzy. Teraz osoba prze-

chodząca korytarzem może włączyć światło wchodząc do niego i wyłączyć je po drugiej stronie, zanim 

wejdzie do kolejnego pomieszczenia. W efekcie szkole udało się ograniczyć zużycie energii elektrycznej 

aż o 5,6%.

Warsztaty nt. oszczędzania energii i etykiet energetycznych

Warsztaty przeznaczone dla przedstawicieli szkół zaangażowanych w projekt zostały 

zorganizowane na samym początku jego realizacji i obejmowały takie tematy jak zuży-

cie energii cieplnej i elektrycznej w budynkach, środki oszczędności energii, zmiana za-

chowań użytkowników, etykiety energetyczne, efektywne energetycznie urządzenia, 

oświetlenie, zielone zamówienia i wiele innych. Ich celem było odświeżenie i zwiększenie 

wiedzy uczestników nt. energii i jej wykorzystania, zaprezentowanie najnowszych tech-

nologii oświetleniowych i grzewczych, zachęcenie do zakupu efektywnego energetycznie 

wyposażenia (w tym nauczenie uczestników, jak je rozpoznawać) oraz poinformowanie,      

w jaki sposób wyliczane będą oszczędności energii uzyskane w szkołach w ramach pro-

jektu. W warsztatach udział wzięli przedstawiciele wszystkich szkół, w tym dyrektorzy, nauczyciele, woźni i konserwatorzy i inni. 

Litwa

Wycieczki tematyczne dotyczące energii

Centrum Efektywności Energetycznej Latvenergo, z którym łotewski partner podpisał umowę                         

o współpracy przy realizacji projektu EURONET 50/50 MAX, przygotowało program specjalnych                

wycieczek tematycznych dla uczniów. Pojedyncza wycieczka trwa 2,5 godziny i obejmuje szczegó-

łowe omówienie wszystkich najważniejszych nośników energii wykorzystywanych na Łotwie (ciepło 

sieciowe, energia elektryczna, ciepła woda i gaz ziemny). W ramach programu współpracy zorgani-

zowano również seminarium dla czterech szkół z Jurmały. Takie seminaria będą się odbywały regu-

larnie, gdyż zostały włączone do planu działalności Centrum. 

Regularny monitoring zużycia energii

Co miesiąc szkoły uczestniczące w projekcie EURONET 50/50 MAX przekazują miastu Lipawa raporty na temat bieżącego zużycia 

energii cieplnej w ich budynkach. Jeżeli relacja pomiędzy zużyciem energii i miesięczną liczbą stopniodni grzania jest w miarę 

stała lub maleje, oznacza to, że budynek jest użytkowany prawidłowo. Dzięki wprowadzonemu monitoringowi można na bieżą-

co obserwować efekty zmiany zachowań użytkowników oraz dostosowywać te zmiany do potrzeb. 

Oszczędzanie energii w przedszkolu

Przedszkole „Liesmina” postanowiło bardziej elastycznie korzystać ze swoich pomieszczeń, aby ograniczyć zużycie energii.                     

W zależności od pogody (w tym poziomu nasłonecznienia, wiatru, wilgotności) w różnych częściach budynku panują różne 

temperatury. Zdecydowano się organizować wspólne zajęcia dla dzieci oraz spotkania personelu w tych pomieszczeniach, które 

wymagają mniej energii do ogrzania. 

Łotwa      

Z
d

ję
c

ie
: R

ig
a

 M
a

n
a

g
e

rs
 S

c
h

o
o

l
Z

d
ję

c
ia

: K
o

w
ie

ń
sk

a
 R

e
g

io
n

a
ln

a
 A

g
e

n
c

ja
 E

n
e

rg
e

ty
c

zn
a



30 Oszczędzanie energii w szkołach i innych budynkach użyteczności publicznej

Wędrówki energooszczędnej żarówki

Uczniowie ze Szkoły Podstawowej nr 9 w Dzier-

żoniowie zdecydowali się podzielić wiedzą 

zdobytą w ramach projektu EURONET 50/50 

MAX z młodszymi kolegami i koleżankami.                                  

W tym celu skontaktowali się z przedstawicie-

lami urzędu miasta z propozycją zorganizowa-

nia specjalnych zajęć nt. oszczędzania energii                                                                                                           

w miejskich przedszkolach. Wraz z nauczycie-

lem i miejskim koordynatorem projektu ucznio-

wie przygotowali program zajęć dopasowany 

do potrzeb i możliwości małych dzieci i rozpo-

częli wizyty w przedszkolach

Poszerzanie wiedzy na temat produkcji 

i oszczędzania energii

Zespół ds. energii ze Szkoły Podstawowej nr 2 w Ja-

śle zainspirował innych uczniów do realizacji wła-

snego projektu badawczego dotyczącego różnych 

sposobów produkcji, wykorzystania i oszczędzania 

energii. Uczniowie nie tylko zwiedzili cały budynek 

szkoły, dowiadując się więcej na temat różnych 

aspektów jego użytkowania wpływających na zu-

życie energii, ale i spotkali się z miejskim inspekto-

rem ds. zarządzania energią, który opowiedział im 

o swojej pracy oraz o tym, skąd pochodzi energia 

wykorzystywana w mieście i jak jest dystrybuowa-

na. Mieli oni także możliwość porównania zużycia 

energii przez różne typy żarówek i urządzeń oraz 

odwiedzili stację elektroenergetyczną w Nagłowi-

cach. Teraz uczniowie wykorzystają zdobytą wie-

dzę, aby znaleźć najlepsze sposoby na ogranicze-

nie zużycia energii w szkole. 

Polska

  Cytat: 

„Uczniowie bardzo chętnie wykony-

wali pomiary temperatury, natęże-

nia oświetlenia oraz zużycia energii 

w wyznaczonych pomieszczeniach. 

Dzięki tym czynnościom czuli się waż-

ni i odpowiedzialni za działania naszej 

placówki.”

Anna Rogalska,

Szkoła Podstawowa w Siedlcach

Panele fotowoltaiczne na dachu szkoły promują 

energię odnawialną 

Dzięki staraniom wójta Gminy Lubin oraz organizacji Greenpeace 

Polska na dachu Szkoły Podstawowej w Raszówce zainstalowane 

zostały panele fotowoltaiczne. Minielektrownia składa się z 24 

monokrystalicznych modułów PV o mocy 260 W każdy. Instala-

cja będzie nie tylko produkowała energię elektryczną na potrze-

by szkoły, ale i będzie wykorzystywana podczas uczenia dzieci                       

o odnawialnych źródłach energii. Splendoru oficjalnej inauguracji 

mikroelektrowni dodało przedstawienie o tematyce ekologicz-

nej przygotowane przez uczniów. Oprócz tego przygotowano                                                                                                                             

specjalne tablice informacyjne na temat odnawialnych źródeł 

energii. 
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System solarny wykorzystywany do celów edukacyjnych

Działania zespołu ds. energii pomogły radzie Szkoły Podstawowej 

Šmartno ob Dreti w podjęciu decyzji o zainstalowaniu małego sys-

temu solarnego na dachu budynku we współpracy z prywatnym 

inwestorem. Ma on głównie charakter demonstracyjny, lecz mimo 

to jest bardzo ważny dla uczniów i wykorzystywany w nauczaniu o 

odnawialnych źródłach energii. Dzięki niemu uczniowie mogą też 

regularnie gromadzić dane dotyczące funkcjonowania systemów 

solarnych.

Eko-strażnicy 

Każdego dnia każda klasa w Szkole Podstawowej Mihe Pintarja                  

Toleda wyznacza jednego ucznia pełniącego funkcję tzw. „eko-

strażnika”. Zadaniem eko-strażnika jest wietrzenie klasy rano                    

i podczas przerw, regularne sprawdzanie ustawienia zaworów 

termostatycznych oraz wyłączanie zbędnego oświetlenia. Dzięki 

temu w 2015 r. szkole udało się zaoszczędzić 52 805 kWh energii!

Dzień bez zakupów

Każdego roku uczniowie Szkoły Podstawowej Mihe Pintarja Toleda 

wybierają jeden dzień, w którym ani oni, ani ich rodzice nie będą 

odwiedzać sklepów, oszczędzając w ten sposób pieniądze i energię 

oraz przyczyniając się do redukcji emisji CO
2
 i ograniczenia produk-

cji odpadów. 

Słowenia
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  Cytat: 
„To drugi najlepszy dzień jaki 

spędziłem w szkole!” 

Chłopiec ze Szkoły Podstawowej 

w Weiz zaraz po przeglądzie 

energetycznym budynku 

Zdjęcie: Szkoła Podstawowa w Weiz
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Dzień bez energii w szkołach w Mollet del Vallès

5 szkół z gminy Mollet del Vallés postanowiło podjąć się zadania 

podniesienia świadomości energetycznej rodzin i sąsiadów uczniów 

zaangażowanych w projekt, w tym uświadomienia im konieczności 

zmniejszenia ilości marnowanej energii. Dlatego też podczas Euro-

pejskiego Tygodnia Zrównoważonej Energii szkoły zorganizowały 

w swoich budynkach Dzień bez energii, aby pokazać innym swoje 

zaangażowanie na rzecz ograniczenia zużycia energii. 

Szkolenia dla personelu sprzątającego 

Rada Miasta Cardedeu i Rada Prowincji Barcelona zorganizowały sesję 

informacyjną dla osób sprzątających w szkołach, które były zaangażo-

wane w realizację projektu EURONET 50/50 MAX, aby przekazać im przy-

datne wskazówki dotyczące oszczędzania energii.

W spotkaniu udział wzięło 12 osób, które zapoznały się z najważniejszy-

mi założeniami projektu EURONET 50/50 MAX, podstawowymi informa-

cjami dotyczącymi zużycia energii w szkołach oraz dowiedziały się, jak 

ważną rolę mogą odegrać w działaniach szkół na rzecz bardziej odpo-

wiedzialnego wykorzystania energii. 

Zmiana wykorzystania pomieszczeń w Ośrodku Kultury w Terrassie

W Ośrodku Kultury w Terassie grupa kobiet regularnie praktykuje jogę. Kilka miesięcy temu zajęcia z jogi odbywały się głów-

nie w audytorium, gdyż zapewniało ono najwięcej prywatności. Gdy jednak uczestniczki dowiedziały się o projekcie EURONET 

50/50 MAX, zdecydowały się korzystać z innego pomieszczenia, które wymaga mniejszego zużycia energii do jego oświetlenia 

i ogrzania. 

Nowe pomieszczenie ma duże okna, więc w większym stopniu można korzystać ze światła słonecznego dla zapewnienia od-

powiedniego natężenia oświetlenia i temperatury. Aby uczestniczki zajęć mogły dalej cieszyć się prywatnością, w nowej sali 

zamontowano specjalne zasłony.

Tak więc teraz panie ćwiczą jogę, jednocześnie korzystając z prywatności i oszczędzając energię!

Hiszpania (DIBA)
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Jak stale kontrolować temperaturę w klasach? 

Hiszpański partner projektu zdecydował się zainwestować niewiel-

kie środki w zakup 2 ciekłokrystalicznych termometrów (takich jak te 

używane w domowych akwariach) dla każdej z 12 zaangażowanych 

szkół. Oznaczone logotypem projektu termometry zostały umiesz-

czone w wybranych klasach, co pozwala na stałe monitorowanie                   

i kontrolowanie panującej w nich temperatury. Termometry mogą 

również zostać zindywidualizowane przez uczniów w ramach reali-

zowanych przez nich działań edukacyjnych. 

Posiłki ugotowane z wykorzystaniem 

odnawialnych źródeł energii smakują tak dobrze! 

Wraz z zestawem materiałów edukacyjnych (tzw. „e-pac-

kiem”) Prowincja Huelva przekazała wszystkim uczestniczą-

cym w projekcie szkołom kuchenki solarne. Podczas kilku 

warsztatów zorganizowanych w ramach projektu, w tym 

podczas dwóch wydarzeń wieńczących kolejne lata wdra-

żania koncepcji 50/50 w szkołach, uczniowie uczyli się, jak 

przygotowywać posiłki z wykorzystaniem energii słonecz-

nej. Warsztaty obejmowały część teoretyczną i praktyczną,                                                

a uczniowie poznali różne technologie „solarnego” gotowania 

(koncentratory, kuchenki i suszarki słoneczne) oraz nauczyli 

się, jak samodzielnie wykonać takie urządzenia. 

Szkolenia na temat metodologii 50/50 

dla przyszłych nauczycieli

Aby zapewnić, że nauczyciele będą stosowali metodologię 

50/50 w pracy z uczniami, hiszpański partner projektu zor-

ganizował cykl działań informacyjno-szkoleniowych skiero-

wanych do przyszłych nauczycieli szkolnych i uniwersytec-

kich. Obejmowały one: (1) szkolenie dla studentów studiów 

magisterskich (jedno dla studentów przygotowujących się 

do nauczania w szkołach ponadpodstawowych, a drugie 

dla studentów kształcących się, by zostać edukatorami eko-

logicznymi); (2) szkolenie dla przyszłych nauczycieli szkół 

podstawowych; (3) udział w dwóch edycjach Dni Otwartych 

Uniwersytetu w Huelvie, gdzie Rada Prowincji Huelva przygo-

towała specjalne stoisko poświecone projektowi EURONET 

50/50 MAX. Stoisko to odwiedzali uczniowie kończący średni 

szczebel edukacji i podejmujący decyzję nt. kierunku swojej 

przyszłej kariery zawodowej. 

Hiszpania (DIHU)

WSKAZÓWKA: 
Włącz koncepcję 50/50 do swojego SEAPu lub innej lokalnej strategii energetycznej. 

Na poziomie gminy budynki użyteczności publicznej są jednymi z największych kon-

sumentów energii (odpowiadając za ok. 60% całkowitego zużycia energii w sektorze 

komunalnym). A metodologia 50/50 pozwala wykorzystać ich potencjał efektywno-

ści energetycznej bez ponoszenia większych kosztów!

Zdjęcie: María Antonia Barceló Martínez

(Szkoła Podstawowa im. Menéndeza w Pelayo)
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W projekt EURONET 50/50 MAX zaangażowanych było wielu ludzi, którzy podjęli wspólny wysiłek, aby ograniczyć zużycie ener-

gii w swoich budynkach. Wyliczenie oszczędności uzyskanych w ponad 500 szkołach i blisko 50 innych budynkach użyteczności 

publicznej nie jest łatwym zadaniem i nadal trwa. Poniżej zamieściliśmy jednak wstępne wyniki uzyskane dla 340 szkół i 27 

innych budynków, dla których obliczenia zostały już ukończone. 

Jakie działania podjęliśmy, aby osiągnąć nasze ambitne cele?
● Ponad 500 szkół podstawowych i ponadpodstawowych z 13 krajów Europy wdrożyło metodologię 50/50 w swoich budyn-

kach.

● Tego samego zadania podjęło się 48 innych instytucji publicznych.

● Blisko 90 000 uczniów i ponad 6 000 nauczycieli i pracowników innych instytucji publicznych starało się ograniczyć zużycie 

energii o min. 8%, zmieniając swoje nawyki i zachowania. 

● Ponad 100 europejskich samorządów lokalnych korzystało z opracowanych przez nas materiałów i narzędzi. 

● Przedstawiciele 84 europejskich samorządów wzięli udział w naszych warsztatach i szkoleniach. 

● 56 samorządów zdecydowało się rozszerzyć wdrażanie koncepcji 50/50 ze szkół na inne budynki użyteczności publicznej.

● Koncepcja 50/50 została uwzględniona w 121 strategiach lokalnych oraz 8 programach edukacyjnych. 

● Koncepcja 50/50 została również włączona do 8 krajowych planów działań dotyczących energii, ochrony środowiska                        

i klimatu, edukacji itp. 

● Około 20 europejskich inicjatyw wspiera członków Sieci 50/50 starających się podnieść efektywność wykorzystania energii 

w swoich budynkach.

● 18 oficjalnych obserwatorów projektu regularnie śledzi poczynania uczestniczących w nim gmin, szkół i innych instytucji 

publicznych oraz pomaga w rozpowszechnieniu koncepcji 50/50. 

● Ponad 200 władz lokalnych, regionalnych i krajowych zostało zaproszonych do włączenia koncepcji 50/50 do swoich stra-

tegii i planów w celu uzyskania korzyści środowiskowych i finansowych. 

● Ponad 1 000 osób wzięło udział w naszych wydarzeniach promocyjnych. 

● 1 050 osób polubiło nasz profil na Facebooku, który jest dostępny w wersji angielskiej i 12 wersjach krajowych.  

Rezultaty projektu EURONET 50/50 MAX

WSKAZÓWKA: 
Jednym z ważniejszych wniosków z realizacji projektu jest to, że wyliczenie uzyskanych oszczęd-

ności zajmuje sporo czasu. Zwykle każdy zaczyna myśleć o zbieraniu danych i obliczeniach pod 

koniec wdrażania metodologii 50/50 w budynku, tymczasem lepiej jest zacząć znacznie wcześniej 

i z wyprzedzeniem zgromadzić potrzebne faktury. 
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Zdjęcie: Manuela Isla Rodríguez

(Szkoła Podstawowa im. Zenobii Camprubí)
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Oszczędności w innych budynkach 
użyteczności publicznej
77 % spośród 27 budynków użyteczności publicznej, dla 

których ukończono wyliczenia, ograniczyło zużycie ener-

gii w efekcie działań podjętych w ramach projektu (76,19% 

budynków uzyskało oszczędności w 2014 r., czyli pierwszym 

roku wdrażania koncepcji 50/50, a 77,87% budynków uzy-

skało oszczędności w 2015 r.).

WSKAZÓWKA: 
Chcesz dowiedzieć się więcej na temat koncepcji 50/50 i możliwości jej zastosowania w Twoim 

budynku? Odwiedź naszą stronę internetową: www.euronet50-50max.eu. Znajdziesz tu wiele 

interesujących informacji, faktów i materiałów, w tym materiały promocyjne, metodologiczne 

i edukacyjne, przykłady dobrych praktyk, wzór porozumienia pomiędzy gminą a placówkami 

zaangażowanymi w realizację projektu 50/50 i wiele innych. 

W grupie szkół, którym udało się uzyskać oszczędno-

ści, zużycie energii zmalało średnio o 11,6 % w sto-

sunku do zużycia w latach referencyjnych. Łącznie 

szkoły te zaoszczędziły 17 799 288 kWh, co odpo-

wiada 1 289 292 euro oraz 5 636 t  niewyemitowa-

nego CO
2
.

Średnio każda z tych szkół 

zaoszczędziła:

● 11,61 %

● 40 538 kWh

● 2 760 EUR

● 12,71 t CO
2

Średnio w każdym z tych 

budynków zaoszczędzono:

● 10,85 %

● 28 436  kWh

● 2 800  EUR

● 8,51  t CO
2

Oszczędności w szkołach
66,65 % spośród 340 szkół, dla których ukończono  wylicze-

nia, ograniczyło zużycie energii w efekcie działań podjętych     

w ramach projektu (67,71% szkół uzyskało oszczędności                   

w 2014 r., czyli pierwszym roku wdrażania koncepcji 50/50,               

a 65,58% szkół uzyskało oszczędności w 2015 r.).       

W grupie budynków, którym udało się uzyskać oszczęd-

ności, zużycie energii zmalało średnio o 10,85 %                                                                                                                                   

w stosunku do zużycia w latach referencyjnych.                  

Łącznie w budynkach tych zaoszczędzono ponad                          

1 080 426 kWh, co odpowiada 105 110 euro oraz                

330 t niewyemitowanego CO
2
.

Należy mieć na uwadze, że podane liczby przedstawiają wyniki osiągnięte przez 68% placówek zaangażowanych w reali-

zację projektu – wyliczenia dla pozostałych nadal trwają. Ostateczne rezultaty zostaną opublikowane na stronie interne-

towej projektu: www.euronet50-50max.eu

Szkoły, które uzyskały oszczędności

Szkoły, które nie uzyskały oszczędności

Budynki, które uzyskały oszczędności

Budynki, które nie uzyskały oszczędności
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Energia elektryczna:
1. Wyłącz światło, gdy na dłużej opuszczasz klasę! 

2. Korzystaj ze sztucznego oświetlenia tylko wtedy, gdy to konieczne! 

3. Jeżeli różne lampy mają osobne wyłączniki, korzystaj z nich! W tym celu odpowiednio opisz wyłączniki.

 W pierwszej kolejności włącz rząd świateł najbliżej ściany – to najciemniejsze miejsce w klasie. Opisz odpowiednio poszcze-

gólne wyłączniki („okno”, „ściana”, „tablica” itd.), jeżeli jest ich więcej niż jeden.

4. Pożegnaj się ze „stand-by‘em”!

 Nie pozostawiaj urządzeń elektrycznych i elektronicznych w trybie „stand-by” (tryb czuwania). Korzystaj z wielogniazdowych 

listew zasilających z wyłącznikami, które umożliwiają jednoczesne wyłączenie większej liczby urządzeń. Pamiętaj, że tryb 

czuwania odpowiada nawet za 11% całkowitego zużycia energii elektrycznej przez dane urządzenie – w zależności od jego 

rodzaju i wykorzystania przez użytkowników. 

5. Wyłączaj urządzenia, których nie używasz! 

 Przed opuszczeniem pomieszczenia pamiętaj o wyłączeniu oświetlenia, telewizora, tablic multimedialnych, komputerów i monitorów.  

6. Wyłącz oświetlenie w automatach z napojami.

 Większość automatów z napojami stojących w szkołach jest jasno oświetlona, co nie jest konieczne. W czasie konserwacji 

maszyny poproś zajmującą się tym osobę o wyjęcie żarówek/lamp fluorescencyjnych. Sprawdź też, czy potrzebujesz, by 

napoje były chłodzone – chłodzenie zużywa tyle samo energii co ogrzewanie!

7. Regularnie czyść żarówki.

 Gruba warstwa kurzu na żarówkach może zmniejszyć natężenie światła nawet o 50%.

8. Zorganizuj dzień bez elektryczności.

 Jeden dzień bez wykorzystywania energii elektrycznej może być ciekawym doświadczeniem, zwłaszcza w okresie zimowym! 

Ogrzewanie:  
Zwykle około 85% energii zużywanej w szkołach to energia wykorzystywana do ogrzewania pomieszczeń. To daje naprawdę  

duży potencjał oszczędności energii! 

1. Zamykaj drzwi klasy.

 Zamykaj drzwi klasy, aby nie wpuszczać do niej chłodniejszego powietrza z korytarza. Zwłaszcza, że w systemach automa-

tycznych czujnik temperatury znajduje się zwykle w pobliżu drzwi i w przypadku, gdy są one otwarte, otrzymuje informację, 

że w pomieszczeniu robi się chłodno, nawet gdy w środku jest ciepło.  

2. Sprawdź ustawienie zaworów termostatycznych.

 Sprawdź, czy zawory termostatyczne w klasie są ustawione prawidłowo (najlepiej na „trójce”, inaczej zrobi się zbyt ciepło...). 

Przyjmuje się, że temperatura panująca w klasach powinna wynosić 20°C. 

3. Poinformuj woźnego, gdy twoja klasa będzie planowała wyjście lub wycieczkę. 

 W takiej sytuacji woźny będzie mógł tego dnia zmniejszyć temperaturę w nieużywanych pomieszczeniach.

4. Pamiętaj o ciepłym swetrze i skarpetkach.

 Jeżeli jest Ci zimno, pomóc może ciepły sweter i skarpetki. Każdy stopień mniej w pomieszczeniu to znaczne oszczędności 

energii cieplnej (do 6%). Niektóre szkoły regularnie organizują tzw. „dni ciepłego swetra”. 

5. Wietrząc pomieszczenia, skręć kaloryfery i szeroko otwórz okna.

 Wietrząc pomieszczenia zimą pamiętaj, aby skręcić kaloryfery i otworzyć szeroko okna. Lepiej mieć okna otwarte NA OŚCIEŻ 

przez KRÓTKĄ CHWILĘ niż trzymać je UCHYLONE przez dłuższy czas. 

6. Pilnuj, by grzejniki i wentylatory były czyste i niezastawione meblami – są one dla nas źródłem ciepła i świeżego 

powietrza! 

Razem raźniej – nasze wskazówki, 

jak oszczędzać energię

WSKAZÓWKA:
W krajach Europy Środkowej największe oszczędności energii można uzyskać pracując nad właści-

wą regulacją systemu ogrzewania. Ograniczenie temperatury w pomieszczeniach o 1OC oznacza 

ograniczenie zużycia energii cieplnej o 6%.
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Wykorzystanie surowców:
1. Oszczędzaj papier.

 Używaj papieru z recyklingu, dwa razy zastanów się, zanim coś wydrukujesz i pisz 

po obu stronach arkusza papieru. 

2. Korzystaj z baterii nadających się do powtórnego ładowania.

 Takie baterie mogą być ładowane nawet do 1 000 razy.  

3. Zbyt dobre, aby je wyrzucać.

 Twoje ubrania są za ciasne lub już Ci się znudziły? Możesz zorganizować w klasie lub szkole pchli targ. Może komuś się spodo-

bają, a Ty przyczynisz się w ten sposób do ograniczenia zużycia zasobów naturalnych i energii. 

Drugie śniadanie:
1. Twoje drugie śniadanie powinno być przygotowane z organicznych, sezonowych produktów - wytworzonych re-

gionalnie lub pochodzących ze sprawiedliwego handlu. 

 Organiczne jedzenie jest zdrowe i produkowane przy minimalnym zużyciu energii. Regionalne produkty nie muszą być 

transportowane na duże odległości, a produkty sezonowe w maksymalnym stopniu wykorzystują energię słońca. Pilnowa-

nie pochodzenia produktów z tzw. sprawiedliwego handlu pomaga natomiast ludziom w biedniejszych krajach. 

Odpady:
1. Unikaj produkcji odpadów.

 Staraj się zminimalizować produkcję odpadów, np. przynosząc drugie śniadanie w specjalnym pudełku, a napoje - we wła-

snej butelce. 

2. Segreguj odpady.

 Odpady, których powstania nie dało się uniknąć, powinny być prawidłowo segregowane. Możesz przygotować specjalną 

listę kontrolną, która pomoże uczniom, nauczycielom i innym członkom społeczności szkolnej w prawidłowej segregacji. 

Woda:
1. Poinformuj szkolnego woźnego, jeżeli zauważysz cieknący kran. 

       Zawsze upewniaj się też, że wszystkie krany są całkowicie zakręcone.

 Cieknący kran to utrata ponad 5 000 litrów wody w ciągu roku!

2. Skręć termostat na podgrzewaczu wody do 60°C. 

 Czy wiesz, że rekomendowana temperatura ciepłej wody pod prysznicem 

        to około 45°C? W ten sposób możesz zaoszczędzić naprawdę dużo energii. 

WSKAZÓWKA: 
Zmiana nawyków jest trudna. Aby ułatwić wszystkim zadanie, 

możesz określić 12 różnych celów w zakresie ograniczenia zu-

życia energii do osiągnięcia w kolejnych 12 miesiącach roku. 

WSKAZÓWKA:  
Zaprojektuj swojego własnego robota! To jest 

Robotti Ruttunen, który został skonstruowany                                   

przez uczniów ze Szkoły Ojankylä w Finlandii. 

Udziela on energooszczędnych porad. Każde 

pudełko zawiera wskazówkę, jak można ograniczyć 

zużycie energii, a dzieci czytają je stojąc w kolejce  

po jedzenie w szkolnej stołówce. 

Zdjęcie: Miasto Zagrzeb
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W realizację projektu EURONET 50/50 MAX zaangażowanych jest 16 partnerów z 13 krajów Europy, którzy mogą poszczycić się                 

dużym doświadczeniem w dziedzinie edukacji energetycznej i oszczędzania energii. Poniżej znajdziesz nasze dane kontaktowe. 

Jeżeli będziesz mieć jakiekolwiek pytania dotyczące projektu lub wdrażania metodologii 50/50 – napisz lub zadzwoń! 

Więcej informacji na temat projektu EURONET 50/50 MAX znajdziesz też na jego stronie internetowej: www.euronet50-50max.eu

Ponadto zapraszamy do odwiedzenia naszego profilu na Facebooku (profil europejski                     

prowadzony w języku angielskim i 12 profili krajowych), gdzie szkoły i inne instytucje należące 

do Sieci 50/50 wymieniają się doświadczeniami, dobrymi praktykami i pomysłami na ogra-

niczenie zużycia energii. Daj się zainspirować i podziel się swoimi działaniami, osiągnięciami                

i opiniami! 

Dane kontaktowe

Rada Prowincji Barcelona (ES) 

- Koordynator

www.diba.cat 

Stowarzyszenie Gmin 

Polska Sieć „Energie Cités” (PL)

www.pnec.org.pl

Lokalna Agencja 

ds. Energii i Środowiska (IT) 

www.alesachieti.it

Uniwersytet w Vaasa (FI) 

www.uva.fi

Region Kreta (EL) 

www.crete.gov.gr

Niezależny Instytut 

ds. Środowiska (DE) 

www.ufu.de

Agencja Energetyczna Regionu 

Savinjska, Šaleška i Koroška (SI) 

www.kssena.si

Kowieńska Regionalna Agencja 

Energetyczna (LT) 

www.krea.lt

Miasto Zagrzeb (HR) 

www.zagreb.hr

Riga Managers School (LV) 

www.rms.lv

TOP-ENVI Tech Brno (CZ) 

www.topenvi.cz

Florencka Agencja 

Energetyczna (IT) 

www.firenzenergia.it

Climate Alliance Austria (AT) 

www.klimabuendnis.at

Rada Prowincji Huelva (ES)  

www.diphuelva.es

Cypryjska Agencja 

Energetyczna (CY) 

www.cea.org.cy

Agencja Energetyczna 

Kraju Vysocina (CZ) 

www.eav.cz





W ramach projektu EURONET 50/50 MAX do europej-
skiej Sieci 50/50 przystąpiło ponad 500 szkół i 48 innych 
budynków użyteczności publicznej.  

563 szkoły
139 szkół w Hiszpanii
139 szkół w Polsce
 96 szkół w Grecji
 32 szkoły we Włoszech
 30 szkół w Słowenii
 30 szkół w Niemczech
 25 szkół w Austrii
 19 szkół w Finlandii
 13 szkół w Czechach
 10 szkół na Litwie
 10 szkół na Łotwie
 10 szkół w Chorwacji
 10 szkół na Cyprze
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48 innych budynków
użyteczności publicznej
11 budynków w Hiszpanii
 9 budynków w Polsce
 6 budynków w Grecji
 4 budynki we Włoszech
 3 budynki w Słowenii
 1 budynek w Niemczech
 1 budynek w Austrii 
 1 budynek w Finlandii
 3 budynki w Czechach
 1 budynek na Litwie
 3 budynki na Łotwie
 2 budynki w Chorwacji
 3 budynki na Cyprze
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