
MAŁE ZMIANY–

DUŻY EFEKT
Jak efektywnie wykorzystać 

zasoby energii w domu.

Oszczędzanie energii elektrycznej, wody i ciepła 
oznacza oszczędność pieniędzy!

Zasady ponoszenia opłat za media mogą być 
skomplikowane. Szczególnie teraz w trakcie zimy 
2022/2023 bardzo ważne jest, aby zrozumieć, na 
czym one polegają i jak oszczędzać wytwarzaną 
energię: w Polsce różne media są mierzone i rozli-
czane oddzielnie. Znajdziesz  tu najważniejsze infor-
macje i wskazówki jak efektywnie z nich korzystać.
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Elektryczność

Energia elektryczna jest zużywana za każdym razem, gdy 
korzystasz z urządzenia elektrycznego - od telefonu komór-
kowego po suszarkę do włosów. Zazwyczaj cena energii 
elektrycznej nie jest wliczona w czynsz. Płacisz za taką 
ilość prądu, jaką zużyjesz.

Oto kilka prostych wskazówek, jak oszczędzać energię 
elektryczną:

Wyłącz światło we wszystkich pomieszczeniach, jeśli 
go nie potrzebujesz – korzystaj ze światła dziennego;

Odłącz urządzenia (w tym ładowarki do telefonów), gdy 
nie są używane;

Pierz w temperaturze maksymalnie 40 stopni, co zazwy-
czaj wystarcza do wyczyszczenia ubrań;

Wymień żarówki na energooszczędne;

Gotuj potrawy pod pokrywką (trzymanie i niewypuszcza-
nie ciepła);

Jak najrzadziej otwieraj piekarnik podczas pieczenia 
(trzymanie i niewypuszczanie ciepła);

Włączaj tryb ekologiczny w urządzeniach (np. pralce), 
jeśli to możliwe - będziesz zużywać mniej energii elek-
trycznej.

Czy wiesz, że? 
Koszt zużycia energii jednoosobowego gospodarstwa 
domowego wynosi około 80 zł miesięcznie, dla rodziny 
około 200 zł.



Ogrzewanie

Koszty ogrzewania są zwykle wliczone w umowę najmu. 
Jeśli przekroczysz kwotę, która jest przewidziana w umo-
wie, może być konieczne uiszczenie dopłaty.

A więc – jak oszczędzać i nadal utrzymywać ciepło w domu?

Staraj się ogrzewać pomieszczenia do maksymalnie
21 stopni. W sypialni wystarczy 17-19 stopni Niższa 
temperatura = mniejsze wydatki;

Rozważ wyłączenie ogrzewania po wyjściu z domu, nie 
wyłączaj go całkowicie, ponieważ może to powodować 
powstawanie pleśni - przed tym zapytaj właściciela nie-
ruchomości czy to ma sens, bo być może temperatura 
jest regulowana automatycznie;

Przewietrz pomieszczenie kilka razy dziennie przez 
krótki czas: świeże powietrze, zapobieganie pleśni 
i efektywność energetyczna w jednym;

Wyłącz ogrzewanie przed otwarciem okien. Nie pozwól, 
aby cenne ciepło wydostało się przez okno! Użyj natural-
nego ciepła: otwórz okna, gdy słońce jest na zewnątrz 
i trzymaj je zamknięte, gdy jest zimno i pochmurno;

Zainstaluj ekrany odbijające za grzejnikami;

Upewnij się, że grzejniki są odsłonięte - nie blokuj grzej-
ników ciężkimi meblami, nie przykrywaj ich zasłonami – 
jednak same okna możesz zasłonić, szczególnie w nocy 
podczas dużych mrozów.

Czy wiesz, że? 
Dla domu jednorodzinnego rachunki wynoszą około 900 zł
 - 2 500 zł/miesiąc, w zależności od wielkości budynku 
i jakości ocieplenia.



Woda

Twój czynsz zazwyczaj obejmuje podstawową ilość wody. 
Jeśli zużyjesz więcej wody niż określono w umowie, zosta-
niesz poproszony o uiszczenie dopłaty. Woda jest cennym 
zasobem – korzystaj z niej mądrze.

Wskazówki, jak oszczędzać wodę:

Weź 5-minutowy prysznic zamiast kąpieli;

Zmniejsz temperaturę podczas prysznica, aby oszczę-
dzać energię;

Nie czyść naczyń pod bieżącą wodą – zamiast tego 
napełnij miskę i zamknij kran; 

Używaj zmywarki tylko wtedy, gdy jest pełna – oszczę-
dzisz wodę i energię elektryczną;

Spróbuj regulować ilość wody przy spłukiwaniu toalety 
– np. zainstalować przycisk z możliwością mniejszego 
spłukiwania;

Zakręć kran podczas mycia zębów i / lub golenia;

Dokręć lub napraw kapiący kran (lub co ważniejsze 
cieknącą spłuczkę);

Podczas mycia rąk nie odkręcaj całkowicie kranu;

Użyj baterii z pojedynczym uchwytem.

Czy wiesz, że? 
Nie wszystkie pralki potrafią dopasować zużycie wody do 
zawartości. Dlatego też nastawiaj pranie dopiero wtedy, gdy 
urządzenie jest w większości wypełnione. Aby zużyć jak naj-
mniej wody, korzystaj też z trybu eko podczas prania.

W Polsce liczy się 1 metr sześcienny wody ciepłej i 3 metry 
sześcienne wody zimnej na osobę.


