
Jak 
oszczędzać 
energię?

Praktyczne porady 
na oszczędzanie 
energii i zwiększenie 
domowego budżetu



Dlaczego warto
oszczędzać prąd?

To proste: aby obniżyć płaco-
ne każdego miesiąca rachunki. 
Ilość urządzeń zasilanych na 
prąd jest w naszych domach 
coraz większa. To już nie tylko 
lodówka, pralka i telewizor, ale 
też zmywarka, czajnik, komputer, 
drukarka, dekoder czy telefon. 
W niektórych przypadkach do tej 
grupy należy dodać ogrzewanie. 
Nieracjonalne korzystanie z tych 
urządzeń znajduje swoje odbicie 
w naszym portfelu.

Oszczędzanie prądu to rów-
nież korzyść dla środowiska. 
Do jego wytworzenia w większo-
ści przypadków wykorzystywa-
ne są cenne, nieodnawialne su-
rowce naturalne, takie jak węgiel 
i woda. Im więcej prądu pobie-
ramy z naszych gniazdek, tym 
większemu uszczupleniu ulegają 
te zasoby.

Oszczędzanie prądu wcale nie musi od-
bywać się kosztem naszego komfortu 
czy bezpieczeństwa. Wystarczy odrobinę 
zmodyfikować swoje przyzwyczajenia 
i wprowadzić w życie kilka przydatnych 
wskazówek.
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Oszczędzanie prądu 
w domu

Wymień żarówki 
na energooszczędne
Żarówki energooszczędne 
zużywają 5 razy mniej prą-
du niż standardowe. Ozna-
cza to, że świetlówka o mocy 
20 W może zastąpić zwykłą 
100-watową żarówkę. Co 
więcej, są znacznie trwalsze 
– nawet do 12 razy, a to ozna-
cza, że będą Ci służyły od kil-
ku do kilkunastu lat.

12x

Wprowadź w pokojach 
oświetlenie punktowe
Zamiast oświetlać pomiesz-
czenie jedną lampą zastosuj 
kilka słabszych źródeł światła 
w miejscach, w których wyko-
nujesz określone czynności, 
np. pracujesz czy czytasz.

Produkuj własny prąd
Instalacja fotowoltaiczna pracuje przez cały rok, a wielkość 
produkcji zależy bezpośrednio od tego, ile światła słoneczne-
go do niej dotrze. Największa produkcja jest w okresie letnim. 
Wyprodukowany a niewykorzystany prąd jest magazyno-
wany w wirtualnym magazynie energii. 
Możesz z niego skorzystać, kiedy bie-
żąca produkcja nie pokrywa zapotrze-
bowania na prąd w danym momencie. 
Urządzenia elektryczne w Twoim domu 
będą pobierać energię ze słońca, dzię-
ki czemu Twoje rachunki za prąd 
będą dużo niższe.

Zamontuj kolektory słoneczne
Kolektory bazują na naturalnym i darmowym źródle energii, 
czyli słońcu. Odebraną od niego energię transportują poprzez 
płyn solarny do zasobnika z wodą użytkową. Oznacza to niż-
sze rachunki i korzyści dla środowiska, bo kolektory nie produ-
kują zanieczyszczeń.
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Oszczędzanie prądu 
w domu

Do domu kupuj 
urządzenia o wysokiej 
klasie energetycznej
Kupując telewizor, odkurzacz 
czy klimatyzator, zwracaj 
uwagę na jego klasę energe-
tyczną, czyli ilość prądu, jaką 
urządzenie zużywa podczas 
pracy. Klasy oznaczane są li-
terami, od A do G, przy czym 
A oznacza klasę najwyższą 
a G najniższą.

Wybieraj sprzęt 
wyposażony w tryb 
oszczędzania energii
Większość nowych modeli 
telewizorów wyposażona 
jest w funkcję Eco. Umożli-
wia ona przejście do trybu 
niskiego poboru prądu.

Naczynia myj 
w zmywarce
Zmywarka pozwala 
oszczędzić nie tylko 
wodę i detergenty, 
ale też prąd. W po-
równaniu ze zmywa-
niem ręcznym nawet 
o połowę. 
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Wyłączaj ładowarkę z prądu
Ładowarka do telefonu czy komputera po-
biera prąd z gniazdka nawet wtedy, gdy nie 
jest podłączona do urządzenia. Zamiast za-
tem ładować powietrze w pokoju – odłącz 
ją od źródła prądu.

Powiedz „nie” 
trybowi czuwania
Urządzenia pobierają prąd nawet wtedy, gdy nie pra-
cują. Wystarczy, że pozostawisz je w trybie czuwa-
nia, czyli wyłączysz pilotem zamiast przyciskiem, 
znajdującym się na urządzeniu głównym. Pobór prą-
du w przypadku jednego urządzenia pozostawione-
go w trybie stand by w skali roku kosztuje ok. 70 zł. 
Każdy z nas ma w domu co najmniej cztery tego 
typu sprzęty.

Wiesz, jak oszczędzać prąd  
w domu?

Stand by
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Oszczędzanie prądu 
w domu

Kup kuchenkę 
z płytą indukcyjną
W kuchence indukcyjnej 
ciepło powstaje wyłącznie 
w miejscach, w których jest 
potrzebne, czyli na dnie 
garnka. Dzięki temu pły-
ta indukcyjna w porów-
naniu z płytą ceramiczną 
czy gazową wykazuje naj-
krótszy czas gotowania 
i stygnięcia, co przekłada się 
na najmniejsze zużycie prądu 
i najniższe koszty gotowania. 

Dobierz naczynia 
do kuchenki
Najlepiej sprawdzą się na-
czynia dobrze przewodzące  
ciepło, np. ze stali szlachetnej 
czy emaliowanej, z płaskim 
dnem i idealnie dopasowaną
pokrywką. Pozwalają one na 
szybsze podgrzanie posiłku 
i znacznie dłużej utrzymują 
ciepło. Kupując nowe garn-
ki, zwróć także uwagę, by ich 
średnica była idealnie dopa-
sowana do pola grzewczego 
płyty.

Kupuj garnki 
ze szklanymi  
pokrywkami
Dlaczego? Bo będziesz 
widzieć, co dzieje się  
w garnku bez koniecz-
ności podnoszenia po-
krywki. Dzięki temu 
ciepło nie będzie ucie-
kało, a potrawa szybciej 
osiągnie odpowiednią 
temperaturę.
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Kontroluj pracę 
lodówki i zamrażarki
Lodówki i lodówko-zamra-
żarki to urządzenia, które są 
podłączone do prądu całą 
dobę. W ich przypadku mo-
żesz jednak zminimalizować 
zużycie energii. Wystarczy, że 
będziesz pamiętać o regular-
nym rozmrażaniu zamrażarki 
(warstwa lodu zwiększa po-
bór prądu) i ustawisz opty-
malną dla funkcjonowania 
sprzętu temperaturę. Jest 
to 7 stopni dla chłodziarki 
i -18 dla zamrażarki.

Kupuj urządzenia 
dostosowane do 
potrzeb
Kiedy zaopatrujesz się 
w nową lodówkę, weź 
pod uwagę ilość do-
mowników. Pamiętaj, 
że większe urządzenia 
pobierają więcej prą-
du, a osoba samotna 
nie potrzebuje tak du-
żego modelu jak ro-
dzina. Jeśli planujesz 
zamontowanie klima-
tyzatora, pamiętaj, by 
jego moc dostosować 
do wielkości pomiesz-
czenia. Jeśli będzie za 
mała, klimatyzator nie 
spełni swojej roli, jeśli 
za duża – niepotrzeb-
nie zwiększysz pobór 
prądu.

Wiesz, jak oszczędzać prąd 
w domu?
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Wykonaj prace termoizolacyjne
Kiedy ogrzewamy budynek, nawet połowa cie-
pła ucieka przez dach i ściany. By temu zapo-
biec warto przeprowadzić prace termoizolacyjne. 
W ten sposób koszty ogrzewania zmniejszą się 
nawet o 1/3.

Dobrze zaplanuj 
instalację elektryczną
Sprawna, dobrze zaplanowa-
na instalacja elektryczna to 
nie tylko gwarancja bezpie-
czeństwa, ale też oszczęd-
ność prądu w przyszłości. 
Budując dom, przemyśl 
dokładnie ilość urządzeń 
w poszczególnych po-
mieszczeniach oraz zadbaj 
o wszystkie zabezpieczenia.

Oszczędzanie prądu 
w domu

na instalacja elektryczna to 
nie tylko gwarancja bezpie-
czeństwa, ale też oszczęd-
ność prądu w przyszłości. 
Budując dom, przemyśl 
dokładnie ilość urządzeń 
w poszczególnych po-
mieszczeniach oraz zadbaj 
o wszystkie zabezpieczenia.
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Sprawdź okna i drzwi 
Przez nieszczelne okna 
i drzwi potrafi uciec spo-
ro ciepła. Od czasu do 
czasu wykonaj zatem 
przegląd stolarki okien-
nej i drzwiowej: sprawdź 
czy nie wieje przy zawia-
sach, czy uszczelki nie są 
uszkodzone. W niektórych 
przypadkach wystarczy 
specjalista i odpowied-
nia regulacja lub naprawa. 
W innym warto pomyśleć 
o wymianie okien na nowe: 
szczelne, solidne, ekolo-
giczne, dobrze izolujące 
od chłodu i hałasu.

Wykorzystaj pełną 
moc ogrzewania
Na ogrzewanie przypada 
nawet 70% całego zuży-
wanego w domu prądu. 
Warto zatem postawić  
na rozwiązania, które 
pozwolą obniżyć koszty, 
takie jak pompa ciepła, 
która pobiera energię 
z otoczenia (np. z ziemi) 
czy piec akumulacyjny.

Wiesz, jak oszczędzać prąd 
w domu?

Przez nieszczelne okna 
i drzwi potrafi uciec spo-
ro ciepła. Od czasu do 
czasu wykonaj zatem 
przegląd stolarki okien-
nej i drzwiowej: sprawdź 
czy nie wieje przy zawia-
sach, czy uszczelki nie są 
uszkodzone. W niektórych 
przypadkach wystarczy 
specjalista i odpowied-
nia regulacja lub naprawa. 
W innym warto pomyśleć 
o wymianie okien na nowe: 
szczelne, solidne, ekolo-
giczne, dobrze izolujące 
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Przykręć termostat
Obliczenia wykonywane przez specjalistów 
pokazują, że obniżenie temperatury w domu 
o 1 stopień pozwala zaoszczędzić 6% całej zu-
żywanej energii. Oczywiście nie oznacza to, 
że masz marznąć w imię oszczędności. Po prostu 
obniż temperaturę w pomieszczeniach, w których 
możesz to zrobić, np. w sypialni czy w kuchni.

Wychodzisz do pracy – przykręć grzejniki
Kiedy nie ma Cię w domu ogrzewanie nie musi pracować 
na pełnej mocy. Wychodząc do pracy, ustaw temperaturę 
na 16 stopni.

obniż temperaturę w pomieszczeniach, w których 
możesz to zrobić, np. w sypialni czy w kuchni.

Oszczędzanie prądu 
w domu
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 Regularnie 
odkamieniaj 
czajnik kwaskiem 
cytrynowym
Pamiętaj, że kamień 
zakłóca przekazywanie 
ciepła i woda dłużej się 
gotuje.

Nie gotuj wody 
na zapas
Gotuj tylko tyle 
wody, ile właśnie 
potrzebujesz. Pa-
miętaj o założeniu 
gwizdka – dzięki nie-
mu woda nie będzie 
gotowała się dłużej, 
niż to potrzebne.

Wiesz, jak oszczędzać gaz 
w kuchni?
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Wiesz, jak oszczędzać gaz 
w  kuchni?

Gotuj na parze
Przekonaj się, ile oszczędności daje zdrowe gotowanie na 
parze – dzięki piętrowemu parowarowi wszystkie składniki 
obiadu przyrządzisz jednocześnie, na jednym palniku.

Dopasuj płomień gazu 
Płomień powinien być skupiony 
na środku naczynia. Po zagotowa-
niu spokojnie zmniejsz gaz, gdyż 
do podtrzymania temperatury nie są 
potrzebne duże nakłady ciepła.

Mniejsze kawałki 
go� ją się szybciej, 
więc skrócisz czas ich 
gotowania i zużyjesz 
mniej energii!
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Zainwestuj 
w dobre garnki
Nowe garnki – zwłasz-
cza te ze stali szla-
chetnej – pomogą 
Ci gotować szybciej. 
Garnki stare, przypalone 
gorzej przewodzą ciepło.

Gotuj pod 
przykryciem
Gotując pod przykryw-
ką, szybciej uzyskasz 
temperaturę wrzenia. 
Tym samym zużyjesz 
mniej gazu.

Nie sól wody 
przed zagotowaniem
Pamiętaj, że sól wsypana 
od razu do garnka spowal-
nia nagrzewanie się wody.

Wiesz, jak oszczędzać gaz 
w kuchni?
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Znajdź najlepszą 
ofertę
Nie bierz pierwszej 
lepszej oferty gazu 
– porównaj warunki 
u różnych dostawców 
i wybierz najkorzyst-
niejsze.

Odsłoń grzejniki
Żeby wydajność grzejni-
ków była maksymalna, nie 
zastawiaj ich meblami i nie susz 
na nich prania. Zainstaluj ekrany 
odbijające ciepło, a nagrzejesz po-
mieszczenie przy mniejszym zuży-
ciu gazu.

Nie przegrzewaj domu
Wychodząc z domu na dłużej, 
zawsze zmniejszaj ogrzewa-
nie lub po prostu je wyłącz.

Wiesz, jak oszczędzać gaz 
w domu?
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Wietrz krótko, 
ale często 
i intensywnie
Zimą szeroko otwie-
raj okna i wietrz po-
mieszczenia przez 
2-3 minuty. Pozwoli 
Ci to uzyskać pożą-
dany efekt, a dom 
nie zdąży się wy-
chłodzić, więc nie 
trzeba będzie go do-
grzewać.

Wymień lub uszczelnij okna
Nie dopuść, aby w chłodne dni ciepło 
uciekało przez nieszczelne okna.

Wiesz, jak oszczędzać prąd 
i gaz w domu?

1514



Zainwestuj 
w nowoczesny 
piec gazowy
Wykorzystaj tech-
nologie pozwalające 
znacząco zmniejszyć 
zużycie gazu.

Bierz szybki 
prysznic
Zrezygnuj z kąpie-
li w wannie na rzecz 
szybkiego, energety-
zującego prysznica, 
a zaoszczędzisz na 
podgrzewaniu wody.

Bierz szybki 

Zrezygnuj z kąpie-
li w wannie na rzecz 
szybkiego, energety-
zującego prysznica, 
a zaoszczędzisz na 
podgrzewaniu wody.

Wiesz, jak oszczędzać 
prąd i gaz w domu?
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Chcesz wiedzieć jak jeszcze 
możesz zwiększyć oszczędności 
w swoim domowym budżecie? 

Poznaj ofertę dwustrefową 
i zyskaj niższą cenę energii 

w wybranych godzinach doby.

Wejdź na: 
energa.pl
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Oszczędzanie prądu 
w pracy

Zamień komputer 
PC na laptopa
Laptopy pobierają kilka razy mniej prądu niż kompute-
ry stacjonarne. Kalkulatory energii podają, że laptop pracu-
jący 8 godzin dziennie kosztuje nas w skali roku ok. 100 zł, 
natomiast komputer stacjonarny skrada z naszego portfela 
4 razy tyle. Oczywiście kwoty te są uzależnione nie tylko od 
modelu komputera, jego procesora, karty dźwiękowej i gra-
ficznej, ale także programów, z jakich korzystamy oraz pracy 
w trybie online czy offline. Kupując nowy sprzęt do swojego 
biura, warto zwrócić uwagę na te parametry.

Włącz funkcję 
oszczędzania 
energii
Większość nowych mo-
deli komputerów posia-
da funkcję oszczędzania 
energii. Dzięki niej obsza-
ry komputera, których nie 
wykorzystujesz podczas 
pracy, przechodzą w swego 
rodzaju tryb uśpienia. Taka 
opcja pozwala zmniejszyć 
pobór prądu nawet o 50%! 
Pamiętaj jednak, że mu-
sisz ją aktywować, gdyż 
nie uruchamia się ona au-
tomatycznie.

Większość nowych mo-
deli komputerów posia-
da funkcję oszczędzania 
energii. Dzięki niej obsza-
ry komputera, których nie 
wykorzystujesz podczas 
pracy, przechodzą w swego 
rodzaju tryb uśpienia. Taka 
opcja pozwala zmniejszyć 
pobór prądu nawet o 50%! 
Pamiętaj jednak, że mu-
sisz ją aktywować, gdyż 
nie uruchamia się ona au-
tomatycznie.
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Zrezygnuj z wygaszacza
Wbrew pozorom wygaszacz ekranu nie minimalizuje zużycia 
prądu. Lepiej całkowicie z niego zrezygnować, gdyż wówczas 
ekran po ok. 10 minutach samoistnie się wyłączy. A Ty, mając 
np. dwugodzinne spotkanie z klientem, nie marnujesz niepo-
trzebnie energii.

Wymień ekran na… mniejszy
To prosta zasada: im większy ekran, tym 
większy pobór prądu. Jeśli zatem Twoja pra-
ca nie wymaga dużego monitora, warto za-
opatrzyć się w mniejszy model.

Wiesz, jak oszczędzać prąd 
w pracy?
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OK!

Oszczędzanie prądu 
w pracy

Drukarkę włączaj wtedy, gdy jej potrzebujesz
Drukarka, w przeciwieństwie do komputera, nie jest urzą-
dzeniem, z którego korzystamy cały czas. Pomimo tego zda-
rza się, że przez osiem godzin naszej pracy w biurze znajduje 
się w trybie czuwania. A to oznacza dodatkowy pobór prądu.

Postaw na drukarkę 
atramentową
W świecie drukarek swoich zwo-
lenników i przeciwników mają 
zarówno modele laserowe jak 
i atramentowe. Porównania obu ro-
dzajów drukarek dotyczą jednak 
najczęściej szybkości i jakości druku 
oraz kosztów eksploatacji. A jak jest 
z poborem prądu? Jeśli wziąć pod 
uwagę modele z tej samej półki ce-
nowej, lepiej wypada drukarka atra-
mentowa. 
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Drukuj dwustronnie 
i na odpowiednim 
papierze
Energooszczędne druko-
wanie opiera się nie tylko 
na odpowiednim modelu 
sprzętu i pamiętaniu o tym, 
by go wyłączać. Pobór prą-
du zminimalizujesz także 
korzystając z opcji druko-
wania dwustronnego i ku-
pując papier z makulatury, 
gdyż jego produkcja pozwa-
la zaoszczędzić nawet 70% 
prądu. 

Drukuj dwustronnie 
i na odpowiednim 
papierze
Energooszczędne druko-
wanie opiera się nie tylko 
na odpowiednim modelu 
sprzętu i pamiętaniu o tym, 
by go wyłączać. Pobór prą-
du zminimalizujesz także 
korzystając z opcji druko-
wania dwustronnego i ku-
pując papier z makulatury, 
gdyż jego produkcja pozwa-

Drukuj dwustronnie 
i na odpowiednim 
papierze
Energooszczędne druko-
wanie opiera się nie tylko 
na odpowiednim modelu 
sprzętu i pamiętaniu o tym, 
by go wyłączać. Pobór prą-
du zminimalizujesz także 
korzystając z opcji druko-
wania dwustronnego i ku-
pując papier z makulatury, 
gdyż jego produkcja pozwa-

Kup czajnik z płytką grzewczą 
Planując zakup nowego czajnika, postaw na model z płytką 
grzewczą a nie grzałką. Możesz w nim gotować nawet bardzo 
małą ilość wody, a jak wiadomo im mniej wody, tym krótszy 
czas gotowania, a im krótszy czas, tym mniejszy pobór prądu.

Wiesz, jak oszczędzać prąd 
w pracy?
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Pamiętaj 
o energooszczędnym 
oświetleniu
Standardowe żarówki, któ-
re prąd przekształcają głów-
nie w ciepło (nawet w 90%) 
zamiast w światło, zamień 
na świetlówki. Zadbaj także 
o odpowiednie oprawy 
świetlne i o to, by były czy-
ste, dzięki czemu zwięk-
szysz wydajność oświetlenia. 
W przypadku dużych pomiesz-
czeń warto pomyśleć także 
o zwiększeniu liczby niezależ-
nych stref oświetlenia, które 
w zależności od potrzeb moż-
na włączyć i wyłączyć.

Rozjaśniaj 
pomieszczenie 
w naturalny sposób
Sztuczne oświetlenie nie 
tylko pobiera prąd, ale też 
może podnieść tempe-
raturę w pomieszczeniu 
o kilka stopni. Zamiast 
zatem włączać wszyst-
kie możliwe źródła świa-
tła w biurze, poodsłaniaj 
okna. Wykorzystanie 
światła dziennego zwięk-
szysz dzięki utrzymywa-
niu okien w czystości. 
Warto także postawić na 
jasne kolory ścian, któ-
re dodatkowo rozjaśnią 
wnętrza.

Oszczędzanie prądu 
w pracy

o energooszczędnym 

Standardowe żarówki, któ-
re prąd przekształcają głów-
nie w ciepło (nawet w 90%) 
zamiast w światło, zamień 
na świetlówki. Zadbaj także 
o odpowiednie oprawy 
świetlne i o to, by były czy-
ste, dzięki czemu zwięk-
szysz wydajność oświetlenia. 
W przypadku dużych pomiesz-
czeń warto pomyśleć także 
o zwiększeniu liczby niezależ-
nych stref oświetlenia, które 
w zależności od potrzeb moż-
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kupuj modele 
o mocy dosto-
sowanej do 
wielkości po-
mieszczenia 
i o wysokiej 
klasie energe-
tycznej,

klimatyza-
cję włączaj 
tylko wtedy, 
gdy jest ona 
n a p r a w d ę 
potrzebna, 

nie przesadzaj 
z parametrami, 
bo każdy sto-
pień poniżej 
24 °C oznacza 
wzrost poboru 
energii o ok. 6%.

Zwiększ 
efektywność pracy 
klimatyzatora
Klimatyzacja to w więk-
szych firmach w zasa-
dzie norma. Jeśli chcemy, 
by pracowała wydajnie, 
musimy pamiętać o jej 
regularnym czyszczeniu 
i serwisowaniu. Warto 
też pamiętać o kilku za-
sadach, które pozwolą 
zmniejszyć pobór prądu:

Przykręcaj grzejniki
Kiedy w biurze nikogo nie ma, kaloryfery ogrzewają wy-
łącznie powietrze, a z Twojego portfela niepotrzebnie 
znikają pieniądze. Pamiętaj zatem, by wychodząc z biura, 
zmniejszyć temperaturę na termostacie, a na weekend za-
kręcić grzejniki

Wiesz, jak oszczędzać prąd 
w pracy?
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Wyłączaj komputer, 
gdy kończysz na nim pracę
Jeśli masz zajęcia w pracowni informatycznej, pamiętaj, 
by po zakończeniu swojej pracy, wyłączyć komputer.

Wyłączaj światło
Kiedy wychodzisz 
z toalety, nie zapomnij 
zgasić światła, głów-
nego i tego w kabinie, 
z której korzystałeś.

Segreguj śmieci
Pamiętaj, by papierki po śniadaniu i napojach wyrzucać do 
odpowiednich pojemników. Opakowania wyprodukowane 
z surowców odzyskanych z odpadów pozwalają ograniczyć 
zużycie prądu i wydobycie cennych surowców naturalnych.

Oszczędzanie prądu 
w szkole

Dla uczniów

Pamiętaj, by papierki po śniadaniu i napojach wyrzucać do 
odpowiednich pojemników. Opakowania wyprodukowane 
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Przypominaj
Nauka wymaga ciągłego po-
wtarzania. Jeśli chcesz, by 
uczniowie zapamiętali naj-
ważniejsze zasady oszczę-
dzania prądu, musisz im 
o nich przypominać. Jak? 
Przy wyłącznikach w toale-
cie przyklej karteczkę „Wy-
łącz światło”. W klasach 
powieś listę sposobów na 
oszczędzanie prądu.

Ucz dobrych nawyków
Dzieci w szkole spędzają sporą część dnia. Warto za-
tem w tym czasie wpajać im dobre nawyki, które wy-
korzystają w codziennym życiu. W ramach godziny 
wychowawczej czy lekcji biologi przedyskutujcie, 
w jaki sposób można oszczędzać prąd, wodę i surowce. 
Wybierzcie się na wycieczkę, aby wspólnie zobaczyć, 
jakie konsekwencje dla przyrody ma nieracjonalne ko-
rzystanie z prądu.

Oszczędzanie prądu 
w szkole

Dla nauczycieli
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Oszczędzanie prądu 
w szkole

Wyłączaj sprzęt
O wyłączaniu sprzętu zapominają nie tylko dzieci. Jeśli 
podczas zajęć korzystaliście z projektora lub oglądaliście 
film, nie zapomnij wyłączyć urządzeń po zakończeniu pracy. 
Nie tylko na pilocie.

Rozsądnie korzystaj 
z oświetlenia
Lampy w salach bardzo często 
włączane są także wtedy kiedy nie 
jest to konieczne, a przecież przez 
większą cześć dnia można korzy-
stać z oświetlenia naturalnego. 

Nie tylko na pilocie.

Dla nauczycieli
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Strażnicy Energii
Wyznacz osoby/dzieci, które będą 
odpowiedzialne za nadzorowanie, 
czy w salach w szkole nie pozostały 
włączone światła.

POWODZENIA!
Przełacz się na
bycie ECO.

Wiesz, jak oszczędzać prąd 
w szkole?
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Poznaj naszą ofertę na 
energa.pl




