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s ą s i e d z t w a
Przekonaj się czy Twoje 
Sąsiedztwo może być 
najbardziej energooszczędne?

dołącz do 
Energo 
sąsiedztwa
i obserwuj jak
maleją Twoje rachunki!

Jakie będą Twoje następne kroki?
Skontaktuj się z Krajową Agencją Poszanowania Energii S.A., 
aby zgłosić siebie oraz swoje Sąsiedztwo. Jeżeli jesteś zaintere-
sowany wzięciem udziału w projekcie, ale nie możesz znaleźć 
wystarczającej liczby gospodarstw domowych, które chciałyby 
się przyłączyć, prosimy o kontakt, a pomożemy Ci utworzyć 
grupę wraz z innymi zainteresowanymi gospodarstwami domo-
wymi z Twojej okolicy. Czekamy na wiadomość od Ciebie.

czy wiesz, że...
Zmniejszenie ogrzewania jedynie o 1°C może obniżyć Twoje 
rachunki za ogrzewanie nawet o 10%.

Najbardziej energochłonnym urządzeniem elektrycznym 
w przeciętnym polskim gospodarstwie domowym jest lodówka, 
która przyczynia się do 30% kosztów na rachunku za energię. 
W 2011 r. dla urządzeń chłodniczych wprowadzono dodatkowe 
klasy efektywności energetycznej  A+ i A++. Warto wiedzieć, 
że urządzenie klasy A++ może zużywać nawet o 40% mniej 
energii niż urządzenie klasy A.

www.EnergoSasiedztwa.pl

EnergoSąsiedztwa są współfinansowane  
w ramach Programu:

Kontakt do Lidera Twojego Sąsiedztwa:

Tel.:   

E-mail:   

EnergoSąsiedztwa w Polsce

EnergoSąsiedztwa w UE
Polskie EnergoSąsiedztwa będą również współzawodniczyć z Sąsiedztwami 
zawiązanymi w 15 krajach Unii  Europejskiej w wyniku działań partne-
rów  projektu Energy Neighbourhoods2 realizowanego w ramach  Programu 
Inteligentna Energia Europa. 

Austria   Belgia   Bułgaria   Francja   Grecja   Hiszpania   Irlandia   Łotwa   Niemcy   
Polska   Rumunia   Słowenia   Szwecja   Węgry   Wielka Brytania   Włochy

Mniejsze 
zużycie 
energii 

= 
N i ż s z e 
rachunki

Autorzy ponoszą wyłączną odpowiedzialność za treść niniejszej ulotki. 
Niekoniecznie odzwierciedla ona opinię Unii Europejskiej. Ani Agencja Wykonawcza 
ds. Konkurencyjności i Innowacji (EACI), ani Komisja Europejska nie ponoszą 
odpowiedzialności za jakiekolwiek użycie zawartych w niej informacji.

Organizator konkursu w Polsce:

Krajowa Agencja 
Poszanowania Energii S.A.
ul. Nowowiejska 21/25 
00-665 Warszawa
tel. + 48 22 626 09 10 
fax. +48 22 626 09 11
kape@kape.gov.pl 
www.kape.gov.pl

Partner konkursu:

Biuro Infrastruktury 
Urzędu m.st. Warszawy
ul. Marszałkowska 77/79 
00-683 Warszawa
tel. 22 44 33 585
fax. 22 44 33 587
infrastruktura@um.warszawa.pl
infrastruktura.um.warszawa.pl



czym jest energosąsiedztwo?
EnergoSąsiedztwo jest to grupa 5-12 gospodarstw domowych, 
które są przygotowane do podjęcia wyzwania polegającego 
na zmniejszeniu zużycia energii w ramach współzawodnictwa 

z innymi sąsiedztwami z Polski oraz Unii Europejskej.

Sąsiedztwo nie oznacza, że wszyscy musi-
cie być sąsiadami w sensie fizycznym. 

EnergoSąsiedztwo możne być wirtualne, 
zawiązane przez grupę znajomych 

z pracy, szkoły, klubu lub innej 
społeczności. Istotne jest, żeby 

jego członkowie znali się, i byli w cią-
głym kontakcie ze sobą, dzięki czemu 
będzie więcej  okazji do wymiany 
 doświadczeń związanych z oszczę-
dzaniem energii.

Zbierz swoją grupę i zacznijcie przy-
godę z oszczędzaniem energii!

jak to działa?
Twoje EnergoSąsiedztwo weźmie udział 
we współzawodnictwie z innymi gru-
pami w Polsce oraz z 15 innych krajów 
europejskich. Celem rywalizacji jest 
zaoszczędzenie przynajmniej 9% 
energii w okresie pomiędzy 
grudniem 2012 r. a marcem 
2013 r. Wygrywa to 
Sąsiedztwo, które 
uzyska najwięk-
szą oszczędność 
energi i .  Dobrą 
zabawę gwarantu-
jemy wszystkim!

kto będzie duszą zespołu? 
Każde Sąsiedztwo potrzebuje Lidera, duszy zespołu, czyli 
kogoś z grupy, kto będzie pomagał w oszczędzaniu energii, 
zagrzewał do walki o nagrodę i odpowiadał za komunikację 
z organizatorami. Lider nie musi mieć doświadczenia. KAPE S.A. 
zapewni mu szkolenie, a osoba chętna do podjęcia się tej funk-
cji otrzyma dodatkowo wsparcie ze strony ekspertów ds. 
efektywności energetycznej przez cały czas trwania 
przedsięwzięcia. 

dlaczego warto 
wziąć udział?
Dla zwycięskiego Sąsiedztwa prze-
widziane są nagrody. Upominki 
będą również przyznawane naj-
lepszym Liderom EnergoSąsiedztw 
za ich inicjatywę i zaangażowanie! 
Sąsiedztwo, które uzyska najwięk-
sze oszczędności, po podsumowaniu 2-óch rund konkursu 
w 2013 roku, będzie mogło wydelegować 4 osoby na orga-
nizowaną w Brukseli ceremonię rozstrzygnięcia rywalizacji 
na poziomie europejskim.

Uczestnicząc w konkursie:

  otrzymasz porady dotyczące oszczędzania energii; 

  poznasz profil zużycia energii w Twoim domu;

  masz szansę na nagrodę za największe oszczędności 
energii oraz dwudniowy wyjazd na Galę w Brukseli dla 
Ciebie i 3 innych członków zwycięskiego zespołu;

  możesz świadomie obniżyć swój ślad węglowy;

  będziesz miał okazję do udziału w spotkaniach i imprezach 
plenerowych organizowanych w ramach konkursu;

  zmniejszysz swoje rachunki za energię.

krok po kroku...
  Zarejestruj siebie i/lub swoją 

grupę, skontaktuj się z Krajową 
Agencją Poszanowania Energii S.A. 
przed 28 listopada 2012 r.

  Znajdź swoje wcześniejsze ra - 
chunki za energię lub skontaktuj się 
z dostawcą – musimy wiedzieć, ile energii zużyłeś w ciągu 
ostatniego roku, aby obliczyć ile energii zaoszczędzisz 
w tym roku. Jeżeli zmieniłeś miejsce zamieszkania w zesz-
łym roku, nie martw się, wciąż możesz wziąć udział! 

  Przyjdź na spotkanie rozpoczynające konkurs w grudniu 
i porozmawiaj z ekspertami ds. energii, którzy  pomogą 
Ci poznać proste sposoby na obniżenie domowego 
zużycia energii. Będzie to okazja do zapoznania się 
ze  współzawodnikami!

  1 grudnia 2012 r. – rozpoczyna się konkurs więc pamiętaj 
wykonać pierwsze odczyty liczników!

  Przeprowadź małą analizę zużycia energii w Twoim 
domu, aby sprawdzić gdzie możesz najwięcej zaoszczę-
dzić. Strona internetowa www.EnergoSąsiedztwa.pl oraz 
porady przesyłane przez nas co dwa tygodnie będą dla 
Ciebie źródłem dodatkowych pomysłów na zmniejszenie 
zużycia energii. 

  Korzystaj ze strony internetowej, do cotygodniowego 
rejestrowania wskazań liczników. Zilustruje to Twoje 
postępy oraz umożliwi porównanie Twojego Sąsiedztwa 
z innymi uczestnikami konkursu.

  31 marca 2013 r. – kończy się współzawodnictwo więc 
pamiętaj o końcowym odczycie liczników!  

  Przyjdź na spotkanie w maju i dowiedz się, czy Twoje 
Sąsiedztwo wygrało zawody.

9%
zaoszczędzonej energii

Wykorzystaj nietypowe pomysły,  
oszczędzaj energię 
i niech będzie przy tym wesoło!


