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4.4. Wskazówki dla inwestorów, właścicieli, zarządców użytkowników budynków lub ich części 
m.in. w zakresie: termomodernizacji, wykorzystania OZE lub ciepła sieciowego, zmiany zachowań.  
 
Zagadnienia z zakresu zmiany zachowań użytkowników zostały szczegółowo omówione m.in. w broszurze 
Inteligentna energia poradnik użytkownika, która powstała, jako część kampanii informacyjnej na rzecz 
racjonalnego wykorzystania energii „Czas na oszczędzanie energii”, prowadzonej od 2007 r. Ministerstwo 
Gospodarki.  
W publikacji zaproponowano następującą listę najistotniejszych działań dotyczących zachowań 
użytkowników, które wpływają na oszczędność energii:  
1) Wyłącz komputer, telewizor i radio, a ładowarkę usuń z gniazdka, jeżeli nie używasz tych urządzeń.  

2) Wyłącz wszystkie urządzenia biurowe na noc, na weekend oraz podczas dłuższych okresów 
bezczynności.  

3) Nie pozostawiaj urządzeń w trybie czuwania – świecąca dioda na urządzeniu wskazuje, że nadal 
zużywa ono energię.  

4) Wymień żarówki na energooszczędne i gaś niepotrzebne światło.  

5) Nie pozostawiaj zbyt długo otwartego okna. Jeżeli jest Ci za gorąco – zmniejsz ogrzewanie.  

 
6) Wychodząc z domu zmniejsz ogrzewanie.  

7) Gotuj tylko tyle wody, ile wykorzystasz.  

8) Gotuj zawsze z pokrywką – będzie szybciej i taniej.  

9) Korzystaj z prysznica zamiast kąpieli w wannie.  

10) Nie trzymaj lodówki zbyt długo otwartej – będzie potrzebowała więcej energii, żeby znów obniżyć 
temperaturę.  
 

W przypadku budynków wielorodzinnych lub biurowych, w celu osiągnięcia możliwie 
najwyższych efektów oszczędności energii warto aby podejmowane działania dotyczyły 
wszystkich ich użytkowników. Realizację tego zadania ułatwia wprowadzenie indywidualnego 
systemu rozliczania kosztów użytkowania, które są uzależnione od zarejestrowanego zużycia 
energii.  
W odniesieniu do instalacji ogrzewania, w określonych sytuacjach, przepisy techniczno-
budowlane nakładają obowiązek instalowania urządzeń umożliwiających indywidualne 
rozliczanie kosztów ogrzewania przez użytkowników poszczególnych części budynku. W 
przypadku istniejących instalacji, w których ciepło dostarczane jest do kilku pionów, brak jest 
możliwości instalowania ciepłomierzy mieszkaniowych, które wskazują ilość ciepła zużywanego 
w danym mieszkaniu. W takiej sytuacji zastosowanie znalazły podzielniki ciepła. Są to 
urządzenia, które umożliwiają podział całkowitych kosztów na poszczególne grzejniki, a po 
zsumowaniu, na poszczególne części budynku.  
 



W przypadku instalacji ciepłej wody użytkowej, zamontowanie wodomierzy również wpływa na 
racjonalne jej zużywanie. Dodatkowo w celu modernizacji instalacji istniejących, warto zwrócić uwagę na 
następujące aspekty:  


zapewnienie sprawności wszystkich elementów aparatury czerpalnej oraz szczelności przewodów,  

odpowiednią izolację termiczną przewodów (izolowanie przewodów przebiegających przez 
pomieszczenia nieogrzewane),  

poprawę działania układu przygotowującego ciepłą wodę oraz układu cyrkulacyjnego i 
wprowadzenie cyrkulacji pompowej z wyłącznikiem czasowym, które zapewniają, że ciepła woda pojawia 
się w krótkim czasie od momentu odkręcenia kurka; wyłącznik czasowy warto zaprogramować tak, by 
pompa cyrkulacyjna działała jedynie w okresie największego zapotrzebowania na ciepłą wodę,  


wprowadzenie automatycznej regulacji temperatury wody oraz pracy pompy obiegowej i 
cyrkulacyjnej,  

wprowadzenie regulatora ciśnienia na przyłączu wodociągowym,  

wprowadzenie specjalnej aparatury umożliwiającej oszczędność ciepłej wody np. perlatorów, 
urządzeń zamykających przepływ wody w niezakręconych kranach itp.  
 
Wskazane rozwiązania wpłyną na poprawę efektywności energetycznej przyczyniając się jednocześnie do 
zwiększenia komfortu użytkowania budynku. 
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( Uwaga: fragment tekstu wyeksponowany – K.D. ) 

 


