
JAK ZAOSZCZĘDZIĆ 
NA ENERGII W FIRMIE? 
PORADNIK DLA PRZEDSIĘBIORCÓW



Wiemy jak trudne jest poszukiwanie nowych sposobów na oszczędności związane z

prowadzeniem własnej firmy. Jako eksperci pragniemy wesprzeć Cię w tym dostarczając

poradnik wdrożenia zasad racjonalnego korzystania w energii elektrycznej, które mogą
przyczynić się do oszczędności nawet do 30%. 

KROK 1:

Decydując się na wdrożenie podstawowych zasad efektywnego korzystania z energii elektrycznej

powinien rozpocząć ten proces od oceny charakterystyki jej poboru w firmie. Dzięki temu możesz ocenić
obszary, które przyniosą ci największe oszczędności w najkrótszym czasie.

W dokonaniu takiej analizy może Cię wesprzeć również Indywidualny Doradca Energetyczny

ENERGOGAS. Dzięki tej wiedzy można sporządzić profil zużycia energii i odpowiednio dostosować
parametry pracy elektrycznych sprzętów do konkretnych warunków oraz sposobów ich właściwej

eksploatacji. 

ZMIERZ POTRZEBY SWOJEJ FIRMY

KROK 2:

RACJONALNE WYKORZYSTANIE ENERGII
Jednym z prostych sposobów na redukcję stałych kosztów firmy jest wdrożenie zasad racjonalnego

korzystania z energii elektrycznej. Jednak byś mógł odnotować realny spadek opłat związanych ze

zużyciem prądu, powinieneś pomyśleć o zaangażowaniu w ten proces swoich pracowników, a jest to

możliwe przy niewielkim nakładzie czasu i środków i może przynosić firmie systematyczne oszczędności

przez wiele lat.

KROK 3:

OSZCZĘDNE KORZYSTANIE Z URZĄDZEŃ BIUROWYCH

Kolejnym krokiem do osiągnięcia tego celu jest wprowadzenie odpowiednich zasad korzystania z

oświetlenia i sprzętu biurowego. Nieodłączną częścią funkcjonowania każdego przedsiębiorstwa są
urządzenia biurowe, które nawet w niewielkiej firmie zużywają około 30% energii elektrycznej. Zestawy

komputerowe ze względu na ich ilość i czas rzeczywistego użytkowania pobierają najwięcej energii wśród

urządzeń biurowych. 



KOMPUTER

O ilości potrzebnej energii decydują nie tylko ich parametry, ale

 i prawidłowe ich użytkowanie. Pamiętanie o wyłączeniu

komputera po zakończeniu pracy to pierwszy krok. Jednak

współczesne urządzenia posiadają funkcję oszczędzania

energii. Jeśli nie jest ona automatycznie włączona, należy

samemu ją uaktywnić.  Można w ten sposób ograniczyć zużycie

prądu nawet do 50%.

7 WROGÓW NA DRODZE DO OSZCZĘDNOŚCI

DRUKARKA I SKANER 

Drukarkę i skaner należy włączać bezpośrednio przed

drukowaniem, ponieważ praca w trybie standby zużywa

niepotrzebnie prąd. Ponadto, drukarka atramentowa zużywa o

80–90% mniej energii niż laserowa. Ważną funkcją jest opcja

dwustronnego drukowania (duplex) – oszczędza energię, papier,

miejsce na półce. Używanie papieru makulaturowego do

drukowania jest też energooszczędne, bo do jego wytworzenia

potrzeba o 70% mniej energii.

MONITOR

Warto kupić monitor LCD, bo jest mniej energochłonny niż
CRT. Różnica w zużyciu energii może być nawet dwukrotna.

Im większy monitor, tym większe zużycie energii. Ustawienie

w monitorze LCD jasnego tła (najlepiej białego) spowoduje

mniejsze zużycie energii, a bateria laptopa wystarczy na

dłużej.

KSEROKOPIARKA

Jeśli w biurze używa się kserokopiarki warto pamiętać, że

każdorazowe włączenie zużywa dużo energii, dlatego ważne

jest, aby kopiować naraz jak najwięcej zgromadzonych

materiałów. Po zakończeniu należy kopiarkę wyłączyć.

Kserokopiarka pozostająca bez przerwy włączona zużywa

rocznie o blisko 1000 kWh więcej energii elektryczne.



BIUROWE POŻERACZE ENERGII

ŁADOWARKA

Ładowarka Pozostawiona na godzinę w gniazdku po

naładowaniu telefonu komórkowego ładowarka zużywa 10W.

Należy pamiętać, że pobór prądu przez ładowarkę następuje

również wówczas, gdy sprzęt nie jest już do niej podłączony.

Nie ma chyba ani jednej firmy bez czajnika elektrycznego.

Dlatego należy pamiętać, aby wybrać model z płytką grzewczą,

a nie z grzałką, ponieważ: można wtedy gotować dowolnie małą
ilość wody - ilość wody potrzebna na pokrycie grzałki jest

znacznie większa niż płytki, przeciętnie około pół litra wody.

Czajnik elektryczny zużywa ok. 1 500 kWh energii elektrycznej

rocznie (przy 2 godz. pracy dziennie). Gotując faktycznie

potrzebną ilość wody można zaoszczędzić na energii ok. 250 zł
rocznie.

CZAJNIK ELEKTRYCZNY

PODSTĘPNY STAND-BY
Standby oznacza czuwanie urządzenia przez całą dobę, bez

potrzeby zużywania energii, kiedy gotowość pracy nie jest w

firmie potrzebna, zwłaszcza, kiedy firma jest zamknięta.

Urządzenie pozostawiane w trybie standby generuje

dodatkowe koszty rzędu 30 pln rocznie. Aby tego uniknąć
wystarczy podpięcie listwy z wyłącznikiem. Wiele urządzeń
naraz można wyłączać jednym kliknięciem na przedłużaczu:

komputer, monitor, modem, router firmowej sieci

komputerowej, głośniki.



Najważniejsze jest zrozumienie zasad efektywności energetycznej w biurze przez pracowników.

Dobrym rozwiązaniem ku temu jest ich przeszkolenie, a uzupełnieniem dla przekazywanej wiedzy

mogą być naklejki lub kartki informacyjne przy poszczególnych urządzeniach, opatrzone dobrymi

praktykami dotyczącymi użytkowania.

ZMIEŃ NAWYKI SWOICH PRACOWNIKÓW

Jeżeli chciałbyś spotkać się z naszym Indywidualnym Doradcą Energetycznym, by porozmawiać na

temat tego ile może zaoszczędzić Twoja firma – skontaktuj się z naszym specjalistą. 

TWÓJ INDYWIDUALNY
DORADCA ENERGETYCZNY

Marcin Grajewski
605 071 111
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www.energogas.pl
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