OptymalizacjA
gospodarowanie zasobami

Zużycia Energii

Odpowiedzialne
gospodarowanie zasobami

BĄDŹ ODPOWIEDZIALNY
– PRZYŁĄCZ SIĘ
Polska Spółka Gazownictwa, jako Narodowy Operator Systemu Dystrybucyjnego Gazu, przywiązuje
szczególną wagę do ekologii. W swojej strategii biznesowej uwzględniamy zasady zrównoważonego
rozwoju. Jako firma odpowiedzialna, staramy się ograniczać negatywny i zwiększać pozytywny wpływ
na środowisko naturalne. Prowadzimy wiele projektów prośrodowiskowych, przyczyniających się do
realizacji Celów Zrównoważonego Rozwoju przyjętych przez państwa członkowskie ONZ.
W tym roku drugi raz przyłączyliśmy się do Europejskiego Tygodnia Zrównoważonego Rozwoju,
który tradycyjnie już, obchodzony jest w dniach od 30 maja do 5 czerwca. W ramach tej inicjatywy
opublikowaliśmy niniejszą broszurę, poświęconą optymalizacji zużycia energii.
Serdecznie zachęcamy do przeczytania publikacji i angażowania się na rzecz ochrony środowiska
poprzez zmianę swoich nawyków.

Ludzkość zużywa zasoby Ziemi szybciej, niż natura może je odnowić.
30 lat temu dzień długu ekologicznego przypadał na 19 grudnia.
W zeszłym roku zasoby zostały wyczerpane już 29 lipca.
Czyli 1,75 razy szybciej, niż przyroda może je odnowić.
By chronić środowisko naturalne, a w perspektywie
także istnienie ludzkości, należy zmienić podejście
do wykorzystywania zasobów. Wydajne nimi
gospodarowanie polega na większej produkcji
z użyciem mniejszej ilości zasobów oraz ich
wykorzystywaniu w sposób zrównoważony.
Największy wpływ na środowisko mają produkcja
i konsumpcja żywności, eksploatacja budynków
i korzystanie z transportu. Jako konsumenci możemy
przyczynić się do ochrony środowiska poprzez
m.in. analizę trwałości kupowanych produktów
i ich wpływ na środowisko oraz zmianę sposobu
korzystania z energii i wody w domu.
W niniejszej publikacji prezentujemy Państwu wybrane
rozwiązania, umożliwiające dokonywanie odpowiedzialnych
wyborów konsumpcyjnych – dla dobra naszej planety.
Zostały one podzielone na kilka obszarów: powietrze,
woda, gleba, bioróżnorodność, marnotrawstwo
oraz optymalne wykorzystanie energii.

Z wyrazami szacunku,
Zarząd Polskiej Spółki Gazownictwa
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Odpowiedzialne
Zanieczyszczenie powietrza
główną
przyczyną chorób i zasobami
przedwczesnej śmierci
gospodarowanie

Odpowiedzialne
Polsce grozi brak wody
konieczne są natychmiastowe
działania
gospodarowanie
zasobami
Jedna czwarta ludzkości zmaga się z kryzysem
wodnym. Wiele krajów jest naturalnie suchych,
inne zaś marnują zasoby, które posiadają.
Według danych Ministerstwa Gospodarki
Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, Polska
jest jednym z krajów o najmniejszych
zasobach wody w Unii Europejskiej.

Czyste powietrze to jedna z podstawowych ludzkich
potrzeb. Niestety jego jakość stale się pogarsza.
Polska od lat ma najbardziej zanieczyszczone
powietrze w Unii Europejskiej.
W wielu miastach stężenie toksycznych
i rakotwórczych substancji wielokrotnie
przekracza dopuszczalne normy.
W Polskiej Spółce Gazownictwa
podejmujemy szereg działań
w celu walki ze smogiem.

Pustynnienie w Łódzkiem, zanikanie
największego dorzecza Warty-Noteci,
obumieranie świerka w Puszczy
Białowieskiej spowodowane obniżeniem
poziomu wód gruntowych – to jedne
z już widocznych skutków zmian
klimatu w Polsce.

Od 2018 roku prowadzimy kampanię
pt. „Przyłącz się, liczy się każdy oddech”,
w ramach której rozdawane są
urządzenia do pomiaru jakości
powietrza oraz przeprowadzane
badania spirometryczne płuc.

W Polskiej Spółce Gazownictwa,
w celu oszczędzania wody, na bieżąco
wymieniana jest armatura łazienkowa
na urządzenia ograniczające jej
zużycie, a także likwidowane są
zakładowe myjnie samochodowe,
zastępowane specjalistycznymi myjniami.

Każdy z nas może przyczynić się do
poprawy stanu powietrza na naszej
planecie. Wystarczy tylko zmienić
nasze nawyki i starać się podejmować
odpowiedzialne decyzje.

Co możemy zrobić?
ZIELEŃ – dbaj o okoliczne
rośliny, które pochłaniają
część zanieczyszczeń, nie
wycinaj bezmyślnie drzew,
bo są naszymi płucami.
OGRZEWANIE – podłącz
budynek do sieci
ciepłowniczej lub gazowej,
zainwestuj w kocioł nowej
generacji.
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SPOSOBY OSZCZĘDZANIA WODY

KOPCIUCHY – reaguj na
zachowania sąsiadów –
osoby, które palą odpady,
szkodzą otoczeniu.

ROWER – kupując go, upewnij się,
że będzie służył długo. Niestety
rośnie liczba niechcianych rowerów,
które trafiają na wysypiska.

SPACER – w przypadku
krótkich dystansów
do sklepu czy fryzjera
można dotrzeć pieszo
z dodatkową korzyścią
dla zdrowia.

FARBY – kupuj takie, które mają
najmniejszy wpływ na środowisko.
Postaraj się nie kupować zbyt dużo –
farba często się marnuje i zamienia
w problematyczny odpad.

1.
2.
3.
4.

Zadbaj o szczelność kranów i hydrantów.
Szczotkując zęby zakręcaj kran.
Korzystaj z prysznica zamiast wanny.

5. 

Zużywaj resztki wody np. do podlewania
roślin.

6.
7.

Zmywaj naczynia w zmywarce.
Zbieraj deszczówkę.

Podlewaj ogród, gdy jest chłodniej.

5

Odpowiedzialne
DegradacjAzasobami
gleby
gospodarowanie

Odpowiedzialne
Bioróżnorodność
gospodarowanie
zasobami

Niszczenie gleby i ziemi to coraz bardziej niepokojący problem w niektórych regionach świata.
Wpływa negatywnie na życie ponad 3 miliardów osób, z których duża część zmuszona jest do
migracji. Ziemia głównie degradowana jest poprzez nadmierny wypas, wylesianie i obciążające
środowisko metody prowadzenia gospodarki rolnej.

Zróżnicowanie form życia jest niezbędne dla funkcjonowania ekosystemów i przetrwania gatunków.

Ten negatywny wpływ można ograniczyć na wiele prostych sposobów:
jedząc mniej mięsa, wybierając produkty zrobione z drewna
pochodzącego z lasów wykorzystywanych w zrównoważony
sposób oraz kupując żywność z upraw organicznych.

Eksploatowanie natury ponad miarę, poprzez np. wycinanie lasów i nadmierne połowy ryb, jest
źródłem długoterminowych kosztów społecznych.

Jako Polska Spółka Gazownictwa staramy się
minimalizować negatywny wpływ na glebę
m.in. poprzez remediacje terenów,
na których prowadzono
działalność klasycznych
gazowni – zanieczyszczone
partie gleby likwidujemy
i zastępujemy nową ziemią.

Bioróżnorodność zapewnia pożywienie, ogrzewanie, odpoczynek, żyzną glebę, wodę i możliwość
magazynowania dwutlenku węgla.

Aby pomóc w utrzymaniu bioróżnorodności, powinniśmy ponownie wykorzystywać produkty
i oddawać je do recyclingu, a także zmniejszyć ogólny poziom konsumpcji.

Jak zapobiegać dewastacji gleby?
1. 

5. 

2.
3. 
4. 

6.
7. 

Zakładając ogród / budując podjazd – używaj
przepuszczalnego materiału dla wody.
Sadź drzewa / rośliny.

Dokonuj wapniowania gleb zakwaszonych.
Staraj się rekultywować tereny
zniszczone.
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Korzystaj z deszczówki w celu podlewania
ogrodu.
Spożywaj mniejsze ilości mięsa.

Zmniejszaj zużycie papieru
np. ograniczając drukowanie.

ZIOŁA – zamiast kupować, stwórz własny ogródek ziołowy.
POŻYWIENIE – zamawiaj produkty w ilości którą zjesz, z dostawą do domu.
KWIATY – kupuj sezonowe od lokalnych sprzedawców.
KOSMETYKI – wybieraj produkty zawierające olej palmowy z upraw przyjaznych dla środowiska.
ŚRODKI CZYSZCZĄCE – kupuj je w formie koncentratów.
RYBY – zwracaj uwagę na oznaczenia, które gwarantują, ich pochodzenie z ekologicznych łowisk.
MIÓD – stwarzaj w swoim ogrodzie warunki sprzyjające pszczołom, a tym samym zapylaniu roślin.
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Odpowiedzialne
Marnotrawstwo
a środowisko
gospodarowanie zasobami
Kiedy marnujemy produkt, marnujemy również zasoby, które zostały zużyte podczas cyklu jego życia
– od wyprodukowania do wyrzucenia. Dlatego zanim wyrzucimy coś do kosza na śmieci, warto
zastanowić się jaki to ma wpływ na środowisko.

Napoje

Wylewając je pamiętajmy, że przy okazji marnotrawimy wodę i energię zużytą do uprawy roślin, sprzątania
fabryki i oczyszczania ścieków. Istnieją proste sposoby na zmniejszenie ilości wylewanych napojów:
• nalej tyle napoju, ile wypijesz,
• kupuj napoje w formie koncentratu,
• z rób użytek z produktów, które nie są już najświeższe (np.: z otwartego wina, miękkich pomidorów
i szczypty ziół można zrobić sos).

Obierki i skorupki od jajek

Wyrzuć je do pojemnika BIO lub kompostownika i wykorzystaj później jako organiczny nawóz
zwiększający żyzność gleby w przydomowym ogrodzie.

Pakowanie owoców

Większość owoców ma własne, naturalne
opakowanie i nie wymaga dodatkowych.

Szklane butelki i słoiki

Szkło doskonale nadaje się do wielokrotnego
użytku i można je bez końca poddawać
recyklingowi.

Papier

Poproś o wysyłanie faktur, biuletynów,
katalogów i najnowszych informacji pocztą
elektroniczną zamiast przesyłania ich pocztą
tradycyjną.

Plastikowa butelka

Wybieraj jedną dużą zamiast kilku mniejszych.
Najlepiej zastąp wodę butelkowaną – kranówką.

Kuchnia

Unikaj przygotowywania zbyt dużych ilości
jedzenia – zamiast tego podawaj mniejsze
porcje, aby unikać marnowania żywności.
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Odpowiedzialne
Optymalne
wykorzystanie
gospodarowanie
zasobamienergii
Dzięki prostym działaniom, takim jak gaszenie światła po wyjściu z pomieszczenia lub stosowanie
podwójnych okien w celu ograniczenia strat ciepła, możemy chronić środowisko i oszczędzać pieniądze.

Pranie ubrań
Aby optymalnie korzystać z wody i energii, wystarczy przestrzegać kilku prostych zasad:

– używaj programu, który pozwoli wyprać odzież, ale niekoniecznie w bardzo wysokiej temperaturze;
– staraj się zapełniać pralkę;
– wybieraj pralki z trybem „eko”;
– korzystaj ze środków piorących maksymalnie bezpiecznych dla środowiska.

Okna
Odpowiadają za utratę około 30% ciepła w domu, dlatego pamiętaj:
– energooszczędne okna pozwalają znacznie ograniczać straty;
– czyste okna przepuszczają więcej światła.

Żarówki
Żarówki energooszczędne zużywają pięciokrotnie mniej energii elektrycznej niż tradycyjne.
– wyłączaj zbędne oświetlenie pomieszczeń rzadko używanych;
– w słoneczne dni nie zapalaj sztucznego światła;
– zoptymalizuj godziny włączania/wyłączania automatów zmierzchowych.

Zmywarka
Zużywa nawet 4–krotnie mniej wody niż mycie ręczne.

Odtwarzacze multimediów
Ciągłe ładowanie gadżetów elektronicznych skraca okres eksploatacji akumulatorów. Najlepiej robić
to, gdy są naładowane w około 40% i przerywać kiedy są naładowane w ok. 80%.

Lodówka
Optymalne jest zapełnianie lodówki w trzech czwartych, gdyż pozwala to znacznie zmniejszyć zużycie energii.
– regularnie rozmrażaj zamrażarkę, aby zapewnić jej optymalne działanie;
– nie pozostawiaj drzwi otwartych zbyt długo, ponieważ powoduje to ucieczkę zimnego powietrza;
– nie umieszczaj w lodowce ciepłej żywności;
– regularnie sprawdzaj żywność – nie utrzymuj świeżości produktów, które później trzeba wyrzucić;
– zoptymalizuj liczbę sprzętu AGD w swoim otoczeniu.

Ogrzewanie
Sprawdź ile energii i pieniędzy zużywasz na ogrzewanie i czy jest taka potrzeba.

– reguluj temperaturę pomieszczeń w zależności od pory dnia i nasłonecznienia – korzystaj z termostatu;
– nie przegrzewaj pustego domu i biura;
– wietrz pomieszczenia często, ale krótko i intensywnie;
– obniż temperaturę chłodzenia klimatyzatora latem – duże różnice temperatur obniżają odporność;
– w upalne dni chroń pomieszczenia przed nagrzewaniem zasłaniając okna;
– gotuj tyle wody, ile potrzebujesz w danym momencie.
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Odpowiedzialne
Spróbujmy daćzasobami
coś Ziemi
gospodarowanie
Świadoma troska o ograniczenie globalnego ocieplenia do 2°C poprzez optymalizację zużycia energii
wpisuje się w ogólnoświatowe działania proekologiczne, poprawiające stan klimatu na świecie.
Dyrektywy, regulacje, normy nie przyniosą wystarczającego efektu bez świadomego włączenia się
do walki o klimat. Zaangażowanie wszystkich uczestników rynku, zarówno przedsiębiorców, jak
i każdego pojedynczego człowieka może spowolnić lub zatrzymać samozniszczenie.
Należy pamiętać, że walka o klimat to nie tylko czyste powietrze, zdrowa żywność i równowaga
ekosystemu, ale również realne korzyści finansowe. Planując i realizując konkretne programy
poprawiające efektywność energetyczną budynków, optymalizując zużycie energii i wody, ograniczając
marnowanie żywności, produktów i opakowań wpływamy na poprawę środowiska naturalnego, ale
także na grubość naszych portfeli.
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Wszyscy wiemy, że „postanowienia” są trudne do realizacji – szczególnie te narzucone – ale spróbujmy
sami od siebie dać coś Ziemi: nie śmiećmy, ograniczmy plastik, wyłączmy zbędne oświetlenie,
dostosujmy temperaturę w pomieszczeniu do pory dnia i warunków, wymieńmy kocioł na gazowy...
Możliwości są nieograniczone, przemyśl które Ty możesz włączyć do codziennego życia tak, by stały
się rutyną jak mycie zębów czy zamykanie drzwi na klucz.
Dorota Kocierba–Kaczmarek,
Pełnomocnik ds. Zintegrowanego Systemu Zarządzania
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