
 

Załącznik 6 Propozycje z zakresu działań edukacyjnych w Gminie Miasto 

Nowy Targ 
 

Aby założenia Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Miasto Nowy Targ zostały 

zrealizowane, konieczna jest edukacja instytucji rządowych, partnerów gospodarczych, 

organizacji pozarządowych oraz lokalnego społeczeństwa w zakresie zrównoważonej 

i niskoemisyjnej gospodarki. Przystępna, zidentyfikowana na różne grupy społeczne edukacja 

ma na celu poszerzenie świadomości ekologicznej interesariuszy. Kampania informacyjna 

powinna być dostosowana do wieku, płci i statusu zawodowego oraz społecznego danej grupy 

społecznej. Edukacja i kampania informacyjna może przyjąć różne formy przekazu, które 

prezentuje Tabela 1.  

Tabela 1 - Główne formy promowania i przekazu informacji na temat zagadnień 

zrównoważonej polityki energetycznej oraz ich odbiorcy 

Forma promowania i przekazu 

informacji 
Uwagi Grupa społeczna 

Spotkania/Szkolenia 

Dość niskie koszty, skuteczność 

w przypadku adresowania do 

odpowiedniej grupy i właściwego 

prowadzenia 

Politycy, pracownicy 

administracji publicznej, 

przedstawiciele lokalnych 

samorządów i organizacji 

non-profit, właściciele 

prywatnych przedsiębiorstw, 

nauczyciele 

Konferencje/Seminaria 

Zaangażowanie dużej liczy osób, wysoka 

efektywność w przypadku właściwego 

prowadzenia 

Przedstawiciele mediów, 

prywatni przedsiębiorcy, 

politycy, przedstawiciele 

administracji publicznej 

Poczta tradycyjna 
Wysokie koszty, wysoka efektywność w 

wypadku dobrze dobranej grupy docelowej 

Pracownicy prywatnych 

przedsiębiorstw, mieszkańcy 

miasta, organizacje non-

profit 

Poczta elektroniczna 

Niskie koszty, efektywność zależna od 

jakości bazy kontaktów oraz formy 

przekazu (jednorazowa wysyłka lub 

newsletter) 

Organizacje non-profit, 

przedstawiciele mediów, 

prywatni przedsiębiorcy, 

pracownicy administracji 

publicznej, mieszkańcy 

miasta 

Artykuły w prasie i Internecie 
Niskie koszty, nakład pracy zależny od 

zaangażowania lokalnych mediów 
Mieszkańcy miasta 

Broszury/Ulotki 
Koszt zależny od jakości papieru oraz 

dystrybucji, niewielki nakład pracy 

Mieszkańcy miasta, 

organizacje non-profit, 

pracownicy prywatnych 

przedsiębiorstw 

i administracji publicznej 

Internet (strona www) Koszt zależny od jakości wykonania, 

zastosowanej technologii i grafik, 

Uczniowie, studenci - 

społeczeństwo umiejące 



 

konieczne wsparcie social media, 

wykonania i treści można zlecić agencji 

reklamowej 

poruszać się w Internecie; 

przedstawiciele mediów, 

Media lokalne: 

 prasa 

 radio 

 telewizja 

Wysokie koszty emisji spotów, łatwość 

zwrócenia uwagi odbiorców, wywiady 

radiowe i telewizyjne mogą być 

wykorzystywane jako budowanie 

pozytywnego przekazu, artykuły prasowe 

mogą pogłębiać temat, możliwość 

organizacji tematycznych konkursów dla 

różnych grup społecznych 

Mieszkańcy miasta, odbiorcy 

poszczególnych rodzajów 

mediów 

Konkursy 

Wymóg określenia dokładnych kryteriów, 

skutecznie zwracają uwagę na 

zagadnienie, organizacja w radiu lub 

prasie, konieczna gratyfikacja dla 

uczestników 

Organizacje non-profit, 

prywatni przedsiębiorcy, 

młoda i aktywna część 

społeczeństwa 

Wyróżnienia 

Niskie koszty, budzą zainteresowanie 

mediów, zwłaszcza jeśli są przyznawane 

przez renomowane firmy lub wysokiej 

rangi urzędników, mogą być skierowane 

na różne aspekty działań w ramach PGN 

Prywatni przedsiębiorcy, 

przedstawiciele administracji 

publicznej, organizacje non-

profit, szkoły i uczelnie 

wyższe 

Doradztwo indywidualne: 

 stałe 

 mobilne (doraźne) 

Wysokie koszty, konieczność utworzenia 

punktów doradztwa energetycznego 

(stałych lub tymczasowych), 

zaangażowanie ekspertów, wysoka 

skuteczność 

Mieszkańcy miasta, prywatni 

przedsiębiorcy, organizacje 

non-profit 

Specjalne programy edukacyjne 

dla szkół i uczelni wyższych 

Niskie koszty, konieczność przygotowania 

dokładnych ram działania, działania na 

rzecz promocji programów, 

zaangażowanie ośrodków nauki 

Uczniowie szkół i studenci 

uczelni wyższych 

Flash moby 

Niskie koszty, konieczność 

zaangażowania dużej grupy ludzi, 

konieczność promocji wydarzenia, 

animowanie przestrzeni publicznej, zwykle 

pozytywny odbiór 

Mieszkańcy miasta 

Źródło: opracowanie własne na podstawie Manual Energy Information Campignes 

Skuteczność działań promocyjnych i informacyjnych zależy od grupy docelowej. Na etapie 

dostosowywania form przekazu istotne są następujące zagadnienia: jak członkowie grupy 

docelowej kształtują swoje opinie, do kogo zwracają się po pomoc i radę, jakie są 

najważniejsze kryteria, którymi się kierują dokonując wyboru (na przykład wybierając sposób 

ogrzewania domu itp.). Odpowiedzi na te pytania stanowią bazę kampanii informacyjnej. 

Przykładowo grupy docelowej racjonalnego wykorzystania energii można podzielić na:  

 sektor publiczny (instytucje rządowe i samorządowe, organizacje non-profit); 

 prywatne przedsiębiorstwa (przemysł i usługi); 

 indywidualni konsumenci (mieszkańcy miasta, studenci, uczniowie, media). 

W Tabeli 2 przedstawiono najbardziej skuteczne działania promocyjne w zależności od grup 

docelowych. 



 

Tabela 2 - Najskuteczniejsze działania promocyjne w zależności od grup docelowych 

Grupa docelowa Działania promocyjne 

Sektor publiczny 

 cykliczne konferencje i seminaria; 

 konkursy i wyróżnienia; 

 szkolenia dla decydentów w dzielnicach; 

 mailing bezpośredni; 

 kampanie promocyjne; 

 benchmarking. 

Sektor przedsiębiorstw prywatnych 

 informacje internetowe; 

 mailing bezpośredni do wyznaczonych grup; 

 cykliczne konferencje i seminaria; 

 szkolenie dla kadry menadżerskiej 

i technicznej; 

 dobrowolne zobowiązania; 

 konkursy i wyróżnienia; 

 kampanie informacyjne. 

Użytkownicy indywidualni 

 kampanie informacyjne; 

 działanie lokalnych oddziałów centrum 

informacji energetycznej; 

 edukacja na poziomie szkolnym; 

 promocja urządzeń energooszczędnych 

(certyfikowanie). 

Źródło: na podstawie opracowania K.A.P.E. S.A. 

Każde z proponowanych form promocji i edukacji wymaga nakładu pracy oraz poniesienia 

pewnych kosztów. Dodatkowo informacje dotyczące działań z zakresu zrównoważonej 

energetyki powinny być kreowane i kierowane przez jeden zespół ludzi. Zespół może być 

powołany w strukturze instytucji publicznej lub z ramienia wybranej organizacji non-profit 

działającej na terenie Nowego Targu. Proponowaną struktura zespołu przedstawia ryc. 1. 

Członkowie zespołu powinni wykazywać się przede wszystkim doskonałą wiedzą z zakresu 

zrównoważonej energetyki oraz poszczególnymi cechami wymaganymi na konkretnych 

stanowiskach z zakresu marketingu, promocji i PR. Zespół powinien zostać powołany już na 

początku realizowania działań zawartych w PGN, by móc dostosować strategię promocji, 

narzędzia informacyjne i edukacyjne do odpowiednich grup społecznych oraz obecnie 

panujących trendów w zakresie promocji. Konieczność powołania zespołu wynika również 

z potrzeby kontroli informacji jakie pojawiają się na temat zrównoważonej energetyki 

i gospodarki. Powinny być one rzetelne i pełne.  



 

Ryc. 1 -  Proponowana struktura zespołu ds. promocji zrównoważonej energii 

Kampania informacyjna to cykl działań realizowanych za pośrednictwem dostosowanych do 

potrzeb grupy docelowej narzędzi. Nadrzędnym celem kampanii informacyjnej jest zmiana 

zachowań społecznych w zakresie racjonalnego wykorzystania energii poprzez podniesienie 

wśród mieszkańców Gminy Miasto Nowy Targ świadomości w tym zakresie. Kampania 

informacyjna realizuje również następujące cele: 

1. propagowanie wiedzy z zakresu racjonalnego gospodarstwa energią we własnym 

otoczeniu; 

2. upowszechnienie informacji na temat potrzeb zachowań proefektywnościowych np. 

korzystanie z urządzeń wysokiej klasy energetycznej itp.  

3. kreowanie postaw i zachowań społecznych zamierzających do racjonalnego 

wykorzystania energii w życiu codziennym (np. wyłączanie urządzeń elektronicznych 

itp.) 

Zespół ds. promocji zrównoważonej energii powinien opracować dobrą strategię kampanii 

informacyjnej. Jej planowanie można podzielić na cztery etapy: 

I) określenie problemów public relations – obejmuje analizę obecnej sytuacji 

(m.in. poziom wiedzy mieszkańców Nowego Targu na temat zrównoważonego 

wykorzystania energii, obecnych lub przeszłych programów, konkursów, 

wyróżnień, szkoleń czy konferencji, dotychczasowych kampanii informacyjnych 

z takiego lub podobnego zakresu tematycznego) oraz analizę problemową (krótki 

opis zapotrzebowania społeczeństwa na informację z zakresu zrównoważonej 

energii); 

II) planowanie i programowanie – opracowanie scenariusza kampanii, 

z określonymi celami (np. wielkość zasięgu oddziaływania kampanii), metodami 

i narzędziami rozpisanymi w czasie; tutaj należy również określić budżet 

i odpowiedzialność zespołu, należy również określić wskaźniki efektywności oraz 

opracować system kontroli i monitoringu rezultatów kampanii;  

III) działanie i komunikowanie – efektywna komunikacja musi być dostosowana do 

sytuacji, czasu, miejsca i odbiorców. Oznacza to przemyślany wybór mediów 

i technik przekazu. W doborze techniki należy kierować się następującymi 

zasadami: 

1. wybierać media najbardziej kojarzone z docelowymi odbiorcami; 

2. wybierać źródło przekazu cieszące się największą wiarygodnością wśród 

odbiorców; 

Kierownik zespołu

specjalista ds. promocji i 
PR

specjaliści ds. 
zrównoważonej energii

koordyantor programów 
dla szkół, uczelni, 

przedsiębiorstw itp.

Project manager



 

3. wywoływać grupowe identyfikacje grupy docelowej, jeśli takie identyfikacje 

budują pozytywny odzew; 

4. modyfikować przekaz i jego treść, aby najlepiej dostosować się do potrzeb 

odbiorców.  

Proces informacyjny to nie tylko zwykłe poinformowanie publiczności. Kampania 

powinna być interesująca, nieszablonowa – tak by zwrócić uwagę odbiorcy. Jej 

celem jest zmiana nawyków w dość specyficznym obszarze ludzkiego zachowania. 

Zrównoważona gospodarka wymaga wielu ustępstw ze strony człowieka, dlatego 

ważne jest pozytywne nastawienie do niej mieszkańców od samego początku.  

IV) ocena programu – po określonym czasie następuje podsumowanie działań 

w ramach kampanii informacyjnej. Efektywność będą gwarantowały dotrzymane 

terminy, osiągnięte wskaźniki wyznaczone w II etapie. W ramach monitoringu 

należy sporządzić szczegółowy raport z przebiegu kampanii, który powinien być 

publicznie dostępny.  

Elementy kampanii informacyjnej: 
 

2.1. Logo kampanii  

Wszystkie działania z zakresu informowania społeczeństwa na temat zrównoważonej energii 

powinny występować pod wspólnym brandem (marką). To ułatwi odbiorcom identyfikację 

nadawcy komunikatu oraz przewidzenie jego treści. Dodatkowo będzie łączyć wiele projektów 

realizowanych w ramach kampanii informacyjnej. Podstawowym elementem scalającym jest 

identyfikacja wizualna, do której należy przede wszystkim logotyp. Logo dotyczące 

racjonalnego wykorzystania energii powinno składać się z symbolu graficznego, kojarzonego 

z oszczędzaniem energii oraz hasła, zgodnie z katalogiem systemu identyfikacji wizualnej 

miasta. Stworzona identyfikacja wizualna będzie wykorzystywana na ulotkach, dokumentach, 

stronie internetowej kampanii oraz przy okazji wydarzeń promocyjnych i szkoleń.  

2.2. Ulotka/broszura informacyjna 

Ulotka jest jedną z najtańszych form reklamy. Powinna być zaprojektowana w taki sposób, 

aby wzbudzać zainteresowanie, dlatego też powinna być przejrzysta, ciekawa graficznie, 

z wykorzystaniem „żywych” kolorów, a treść w niej zawarta powinna w jak najprostszym języku 

tłumaczyć tematyczne zagadnienia, jednocześnie zajmując jak najmniej miejsca na kartce 

(aby chciało się mieszkańcom ją czytać, czyli nie można przesadzić z ilością tekstu).  

Ulotka (wykonana z papieru ekologicznego) dla mieszkańców z zakresu PGN powinna być 

wykonana w formacie A4 i być składana na 3 części. Na pierwszej stronie kartki powinny się 

znaleźć następujące elementy (od prawej strony): 

 Stronę tytułową (logo miasta, tytuł – nazwę projektu, graficznie ciekawą okładkę); 

 Korzyści dla miasta z posiadania PGN z krótkim opisem; przykładowe korzyści: 

 Oszczędności, 

 Jakość powietrza, 

 Bezpieczeństwo energetyczne, 

 Dofinansowanie 

 Redukcja emisji, 



 

 Redukcja innych zanieczyszczeń, 

 Baza emisji, 

 Monitoring postępów; 

 Rady dla mieszkańców, które nakierują ich na zmniejszenie zużycia energii i wody 

oraz zachęcą ich do poszerzania swojej wiedzy na temat ekologii i otaczającego ich 

środowiska. 

Na odwrocie ulotki – drugiej stronie – powinny się znaleźć informacje na temat: 

 Gospodarki niskoemisyjnej i PGN – wytłumaczenie do czego służy dokument, jakie 

korzyści niesie gospodarka niskoemisyjna; 

 Obszarów działań w ramach PGN – przedstawienie w sposób prosty i graficzny, jakie 

obszary są objęte PGN; 

 Realizacji działań, czyli krótki opis celów PGN oraz rozpiska na temat planowanych do 

realizacji zadań z poszczególnych zakresów, np. efektywnej produkcji ciepła, czy 

niskoemisyjnego transportu. 

 

Jako materiał promocyjny dla reklamy różnych wydarzeń, np. eventów, happeningów 

ekologicznych, może być wykorzystana broszura, która powinna zawierać najważniejsze 

informacje na temat racjonalnego wykorzystania energii oraz opracowanie graficzne w sposób 

zachęcający do przeczytania. Strona tytułowa broszury powinna zawierać następujące 

elementy:  

 logo kampanii,   

 hasło promocyjne. 

Broszura powinna zawierać następujące elementy:  

 porady w zakresie oszczędzania energii dla użytkowników energii;  

 informacje na temat tego jaką część budżetu domowego stanowią wydatki na energię;  

 informacje na temat wpływu wykorzystania energii na środowisko;  

 informacje na temat termomodernizacji budynków;  

 informacje na temat etykietowania urządzeń energooszczędnych;  

 podstawowe informacje na temat odnawialnych źródeł energii.  

Broszura będzie rozpowszechniana wśród petentów urzędów administracji lokalnej oraz 

w punkcie doradztwa indywidualnego. Należy wziąć pod uwagę zróżnicowanie grup 

docelowych. Inny charakter powinna przybrać broszura kolportowana wśród np. prywatnych 

przedsiębiorców, a inna wśród mieszkańców (różnice przede wszystkim powinny dotyczyć 

treści - przedsiębiorcy oczekują biznesowego podejścia do zrównoważonej energii 

z naciskiem na aspekt ekonomiczny zmian, informacji o programach wsparcia oraz przepisach 

i strategiach).  

 

2.3. Internet, social media i mailing 

Internet jest obecnie jedną z najbardziej popularnych i najchętniej używanych form  

rozpowszechniania informacji, ponieważ dociera do dużej ilości odbiorców. Może być również  

z powodzeniem wykorzystywany w celu promowania racjonalnego gospodarowania energią. 

Strona internetowa powinna stanowić podstawowe źródło informacji na temat założeń 



 

i działań w ramach PGN dla Gminy Miasto Nowy Targ. Strona powinna być atrakcyjna 

wizualnie, zgodna z identyfikacją wizualną kampanii, responsywna, posiadać prosty interfejs 

dla administratorów. Strona internetowa jest wizytówką kampanii, warto zainwestować w jej 

funkcjonalność i wygląd.  

Strona internetowa dotycząca racjonalnego wykorzystania energii powinna przede wszystkim  

zawierać: 

 porady dotyczące oszczędzania energii;  

 informacje na temat tego jaką część budżetu domowego stanowią wydatki na  energię; 

 informacje na temat wpływu efektywności energetycznej na środowisko;  

 informacje na temat termomodernizacji budynków;  

 informacje dotyczące odnawialnych źródeł energii, zwłaszcza możliwości ich  

zastosowania dla pojedynczych budynków;  

 przykłady zrealizowanych projektów w dziedzinie energooszczędności i wykorzystania 

odnawialnych źródeł energii oraz ograniczenia emisji przez środki transportu; 

 informacje na temat działań w ramach EXPO2017 w ramach ekorozwoju. 

 

Strona internetowa powinna także zawierać następujące działy:  

 technologia – dział ten powinien dostarczać użytkownikowi opisów najnowszych  

dostępnych technologii energooszczędnych oraz praktycznych porad, dotyczących  

ich zastosowania, m.in. o energooszczędnych urządzeniach;  

 prawo – w tym miejscu zamieszczony powinien zostać zbiór przepisów prawnych  

dotyczących energetyki, przepisy powinny być ułożone tematycznie i łatwe do  

wyszukiwania. 

 możliwości finansowania – tutaj powinny znajdować się krótkie opisy programów  oraz 

instytucji finansujących inwestycje z zakresu oszczędzania energii oraz  odnawialnych 

źródeł energii – wraz linkami przekierowującymi na strony tych  programów i instytucji, 

gdzie użytkownik będzie mógł zapoznać się  z konkretnymi wymaganiami 

i procedurami finansowania.  

 użyteczne linki – w tym dziale powinny być zamieszczone linki do stron,  dotyczących 

omawianych zagadnień. Powinny one być ułożone tematycznie, aby ułatwić 

korzystanie z nich.  Po opracowaniu i opublikowaniu strony internetowej należy 

poinformować jej potencjalnych  użytkowników o jej istnieniu. Można w tym celu 

wykorzystać:  

 wyszukiwarki,  

 pop-up (wyskakujące okienka) na odpowiednich tematycznie, popularnych  stronach;  

 banery i linki na innych stronach.  

 

Dodatkową usługą promocyjno-informacyjną dla mieszkańców miasta powinien być mailing, 

czyli rozsyłanie za pomocą poczty internetowej cyklicznych informacji związanymi 

z zagadnieniami zrównoważonej energii. Mailing powinien przybrać formę newslettera, 

otrzymywanego w określonym odstępie czasu (np. raz w miesiącu). Newsletter powinien 

zawierać odnośniki do wiadomości, specjalistycznych artykułów i publikacji w mediach, dobre 

porady z zakresu oszczędzania energii, informacje o wydarzeniach etc. Mailing powinien być 

atrakcyjny wizualnie oraz responsywne.  

Biorąc pod uwagę popularność social media, wśród młodych ludzi należy rozważyć również 

opcję komunikacji prze te kanały. Popularne sieci społecznościowe, jak: Facebook, Instagram, 



 

Twitter, etc. powinny być wykorzystywane nie tylko do promocji i edukacji w zakresie 

racjonalnego zużywania energii, ale być również miejscem otwartej dyskusji. Social media 

dają również możliwość organizacji konkursów np. fotograficznych, czy przeprowadzania 

ankiet na potrzeby kampanii. 

2.4. Doradztwo indywidualne i infolinia: 

Doradztwo indywidualne może być realizowane przez mobilny punkt doradztwa 

energetycznego. Celem takiego punktu jest: 

 dostarczenie społeczeństwu informacji na temat korzyści z oszczędzania energii 

- informacja musi być dostarczana przez specjalnie przeszkoloną osobę, zatrudnioną 

do obsługi punktu doradztwa. Dzięki indywidualnej obsłudze informacja będzie 

dostosowana do potrzeb osób i instytucji zainteresowanych poszanowaniem energii. 

Zadaniem osoby dyżurującej w takim punkcie jest również zbieranie informacji na 

temat potrzeb społeczeństwa (np. poprzez przeprowadzanie ankiet).  

 dostarczenie organizacjom pozarządowym narzędzi do prowadzenia 

działalności na rzecz racjonalnego gospodarowania energią – punkt doradztwa 

ma dostarczać profesjonalnej i dobrze przygotowanej informacji na temat sposobów 

oszczędzania energii. Ważną rolę w przekazywaniu informacji o potrzebach 

społeczeństwa mogą natomiast pełnić organizacje pozarządowe. Do najważniejszych 

należą organizacje zorientowane na ochronę środowiska, które są stosunkowo dobrze 

zorganizowane i często posiadają lokal, w którym może mieścić się także punkt 

doradztwa energetycznego. Nie należy pomijać takich partnerów jak spółdzielnie 

mieszkaniowe, które również mogą być ważnym partnerem w przygotowaniu 

i prowadzeniu działań informacyjnych.  

 zorganizowanie pomocy dla najuboższych grup społeczeństwa – wysokie 

rachunki za energię stanowią szczególny problem dla ludzi najuboższych, których 

wydatki na ogrzewanie przekraczają niekiedy 50% miesięcznego budżetu. Oznacza 

to, że promowanie oszczędzania energii, skierowane do ludzi o małych dochodach 

może przynieść największe korzyści społeczne.  

Punkt doradztwa energetycznego powinien dysponować pakietem materiałów informacyjnych 

o następującej tematyce:  

 budowa domu energooszczędnego;  

 modernizacja istniejących budynków;  

 ogrzewanie; 

 ciepła woda użytkowa;  

 oświetlenie;  

 wybór i eksploatacja urządzeń RTV, AGD i IT; 

 sposoby finansowania inwestycji prowadzących do zaoszczędzenia energii.  

 

W materiałach tych powinny znaleźć się także przydatne adresy oraz linki do stron 

internetowych, gdzie użytkownik będzie mógł uzupełnić swoją wiedzę w ściśle interesującej 

go dziedzinie, np. co do możliwości oraz kosztów zastosowania kolektorów słonecznych, czy 

pomp ciepła.  

Informacje zbierane i przekazywane przez punkty doradztwa energetycznego mogą 

pochodzić z następujących źródeł:  



 

 agencje energetyczne;  

 dystrybutorzy energii;  

 producenci urządzeń AGD;  

 uczelnie techniczne;  

 banki; 

 organizacje konsumenckie;  

 organizacje rządowe i pozarządowe, których działalność związana jest z ochroną 

środowiska i energetyką;  

 internet.  

 

Informacje i porady na temat racjonalnego wykorzystania energii powinny być dostępne także 

pod specjalnym, bezpłatnym numerem infolinii. Podobnie jak w przypadku doradztwa 

indywidualnego, infolinia musi być prowadzona przez specjalnie przeszkolony zespół osób, 

posiadających odpowiednią wiedzę.  

 

Przed rozpowszechnieniem informacji o dostępnej infolinii należy się upewnić, że podany 

numer telefonu działa i zaznaczyć godziny urzędowania. Należy także opracować rozwiązanie 

na wypadek, gdy wszystkie linie będą zajęte (automatyczna sekretarka, telefon zwrotny, 

wiadomość elektroniczna).  

 

2.5. Lokalne media 

 

Telewizja i radio to jedne z najskuteczniejszych sposobów przekazywania informacji na temat 

racjonalnego wykorzystania energii. Ilość emisji spotów informacyjnych należy skalkulować 

z dostępnym budżetem na kampanię informacyjną. Spoty telewizyjne będą droższe od 

radiowych, ale będą się cechować szerszym zasięgiem i obejmą różne grupy społeczne. 

W ramach kampanii informacyjno-edukacyjnej proponuje się wykonanie: 

 spotów telewizyjnych o długości max. 30 sekund emitowanych w państwowej telewizji, 

skierowane do różnych grup społecznych. Spoty w miarę możliwości powinny być 

emitowane w prime-time; spoty powinny być również dostępne w Internecie, np. na 

portalu YouTube; 

 spotów radiowych o długości 15 i 30 sek. emitowane w rozgłośniach radiowych. 

Produkcja i emisja spotów radiowych jest o wiele tańsza od telewizyjnych, można 

zatem wydłużyć okres ich emisji w radiu; spoty powinny być również dostępne 

w Internecie, np. na portalu YouTube i/lub Soundcloud; 

 spoty w komunikacji miejskiej – jeżeli pojazdy komunikacji miejskiej posiadają 

specjalne monitory wewnątrz pojazdu, należy zaplanować również kampanię na tym 

nośniku. Spoty powinny mieć długość max. 15 sek. i składać się z obrazu i tekstu (bez 

dźwięku). Kampania na tym nośniku może być realizowana w kwartałach – każdy spot 

może być dostosowany np. do pory roku;  

 film edukacyjno-dokumentalny o długości 20 min., skierowany przede wszystkim do 

uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Film będzie dystrybuowany do 

placówek edukacyjnych i wyświetlany uczniom podczas zajęć z ekologii/środowiska. 

Obowiązkowo film powinien również znaleźć się w Internecie (np. na oficjalnym kanale 

kampanii na portalu YouTube), tak by mogli dotrzeć do niego również inni użytkownicy 



 

sieci. W miarę możliwości finansowych film może być wyemitowany w telewizji 

publicznej po wieczornym serwisie informacyjnym;  

 artykuły w prasie ogólnej (np. dzienniki, tygodniki) i branżowej (z zakresu energetyki 

i ochrony środowiska) są doskonałym pogłębieniem tematu. Należy jednak 

podtrzymywać zainteresowanie tematyką dziennikarzy np. poprzez regularną wysyłkę 

informacji prasowych z ciekawymi informacjami. W przypadku organizacji dużych 

wydarzeń (np. festiwal czy program) należy zorganizować konferencję prasową, która 

przełoży się na liczne darmowe publikacje w prasie.  

 

2.6. Wydarzenia promocyjne  

 

Bardzo dobrym sposobem na rozpropagowanie wśród mieszkańców Miasta Nowy Targ 

informacji na temat racjonalnego wykorzystania energii, oraz na zachęcenie ich do 

podejmowania działań w tym kierunku, jest bezpośredni kontakt, poprzez organizowanie 

wydarzeń promocyjnych. Może to być: 

 Dzień Ziemi podczas którego zostanie zorganizowany punkt/stoisko poświęcone 

zrównoważonej energii. Powinny się na nim znaleźć przede wszystkim materiały 

informacyjne, czy możliwość rozmowy ze specjalistą. Dla młodszych uczestników 

można zorganizować grę o tematyce racjonalnego wykorzystania energii, dla 

starszych test wiedzy. Nagrodami powinny być drobne gadżety (koszulki, pendrive, 

notatniki wykonane z materiałów z recyclingu).  

 

 „Festiwal Zrównoważonej Energii”, który odbywałby się cyklicznie. Festiwal 

angażowałaby nie tylko administrację publiczną w działania, ale również szkoły 

i uczelnie wyższe oraz prywatne firmy. Elementami festiwalu mogą być: targi, wystawy, 

prelekcje i konferencje, panele dyskusyjne, zorganizowane wycieczki do elektrowni dla 

szkół, konkursy, testy wiedzy, warsztaty np. z eko-dizajnu, koncerty. Festiwalowi 

powinny towarzyszyć specjalne materiały informacyjne np. ulotki, gazetka festiwalowa.  

 

 Tydzień Zrównoważonego Transportu, w tym Dzień Bez Samochodu – ma na celu 

promowanie komunikacji miejskiej, carpoolingu (wspólne przejazdy samochodami do 

pracy lub między miastami) i rowerów. W ramach tego wydarzenia odbywają się: 

szkolenia z ekojazdy i udzielania pierwszej pomocy, happening – wizualizacja 

porównania zajmowanej powierzchni przez samochody i autobus, wizualizacja 

porównania emisji CO₂ przez samochody i autobus; konferencje dotyczące rozwoju 

transportu publicznego z udziałem wysokich rangą przedstawicieli miasta i ekspertów, 

panele dyskusyjne nad publicznym transportem z aktywnym udziałem mieszkańców, 

piknik w ramach którego mieszkańcy mogliby skorzystać z bezpłatnego serwisu 

rowerów, uczestniczyć w warsztatach naprawiania rowerów, obliczyć swój ślad 

węglowy, wziąć udział w grze miejskiej i quizach. W ramach Tygodnia minimum jeden 

dzień powinien zostać ogłoszony Dniem bez Samochodu, podczas którego 

promowana jest komunikacja miejska. Każdy mieszkaniec miasta tego dnia ma 

zagwarantowany darmowy przejazd komunikacją miejską po okazaniu dowodu 

rejestracyjnego samochodu.  

 Flash mob – popularny happening organizowany w przestrzeni miasta może 

przybierać również tematykę z zakresu zrównoważonej energii. Ilość oraz ich 



 

charakter powinien zostać dostosowany do aktualnych potrzeb i możliwości 

organizacyjnych miasta.  

 

W ramach kampanii informacyjno-promocyjnej proponowane są do podjęcia cztery 

zasadnicze tematy, które prezentuje Tabela 3. 

 

Tabela 3 - Tematy kampanii informacyjno-promocyjnej 

Kampania informacyjno-

promocyjna 
Zakres tematyczny Odbiorcy 

Termomodernizacja i budowa 

nowych budynków 

energooszczędnych 

informacje na temat 

termomodernizacji budynków 

Inwestorzy, mieszkańcy 

informacje na temat budowy 

energooszczędnego domu 

informacje na temat możliwości 

zastosowania rozwiązań 

zmniejszających zużycie energii 

możliwość finansowania 

termomodernizacji 

Oszczędzanie energii w domu 

segregacja odpadów u źródła 

Mieszkańcy 

racjonalne korzystanie z energii 

elektrycznej 

racjonalne korzystanie z wody 

regulowanie temperatury w domu, 

informacje na temat wymiany 

lokalnego źródła ciepła o wyższej 

sprawności w domach jedno- 

i wielorodzinnych 

informacje na temat sprzętu 

energooszczędnego, produktów 

bez opakowań lub w 

opakowaniach wielkokrotnego 

użytku 

kompostowanie odpadów 

organicznych 

Transport 

korzystanie z transportu 

publicznego i roweru 

Kierowcy, pracownicy komunikacji 

miejskiej 

ekojazda 

poprawa techniki jazdy przez 

kierowców samochodów 

osobowych 

tworzenie grup osób wspólnie 

dojeżdżających jednym 

samochodem osobowym, np. do 

pracy 

mapa ścieżek rowerowych 

Odnawialne źródła energii 

podstawowe informacje na temat 

odnawialnych źródeł energii i 

możliwość ich zastosowania 

Inwestorzy energia słońca 

energia wiatrowa 

energia wody 

biomasa 

 
  



 

Program EURONET 50/50 MAX dla szkół 
 

Projekt EURONET 50/50 MAX ma na celu ograniczenie zużycia energii w budynkach 

publicznych poprzez zastosowanie innowacyjnej metodologii 50/50 w min. 50 proc. wszystkich 

publicznych placówek edukacyjnych kształcących w zakresie podstawowym 

i ponadpodstawowym.  

Projekt EURONET 50/50 MAX zakłada wdrożenie metodologii 50/50, która polega na 

aktywnym zaangażowaniu uczniów i nauczycieli szkół w działania mające na celu 

ograniczenie zużycia energii poprzez stworzenie finansowej zachęty, zarówno dla szkół jak 

i podmiotów finansujących rachunki za energię dzięki równemu podziałowi zaoszczędzonych 

środków: 

 50% kwoty zaoszczędzonej dzięki działaniom uczniów i nauczycieli zostaje 

przekazane szkole;  

 drugie 50% stanowi oszczędność dla władz lokalnych, które płacą rachunki. 

Metodologia zaprojektowana jest tak, by każdej ze stron zaangażowanych w projekt opłacało 

się jego uczestnictwo. Zysk z oszczędności szkoła może przeznaczyć na dowolny cel (np. 

doposażenie szkoły, organizacja wycieczki, nagrody dla najaktywniejszych uczniów 

zaangażowanych w program). Lokalne samorządy płacą mniej za rachunek za energię, 

a lokalna społeczność zyskuje czystsze środowisko.  

Projekt EURONET 50/50 MAX zakłada realizację celu poprzez zastosowanie 9 prostych 

kroków do poprawy efektywności energetycznej szkół i oszczędności zużycia mediów, które 

prezentuje Tabela 4. 

 

Tabela 4 - 9 kroków do realizacji programu EURONET 50/50 MAX 

Krok Działanie Opis działania 

Krok I Powołanie zespołu ds. energii 

W skład zespołu powinien wejść: 

nauczyciel, woźny i wybrana grupa 

uczniów. Zespół jest odpowiedzialny za 

inicjowanie i realizowanie działań 

związanych z projektem. 

Krok II Wstępny przegląd energetyczny budynku 

Zapoznanie uczniów ze stanem 

budynku, stosowanym systemem 

ogrzewania oraz próba identyfikacji 

obszarów problemowych. 

Krok III 
Wprowadzenie w tematykę ochrony klimatu i 

oszczędzania energii 

Zajęcia poświęcone zagadnieniom jak: 

energia, zmiany klimatu, efektywność 

energetyczna i OZE. 

Krok IV Przegląd energetyczny budynku 

Przegląd techniczny budynku musi 

obejmować: stan techniczny budynku, 

system grzewczy, oświetlenie, 

wykorzystywany sprzęt elektryczny i 

elektroniczny, wykorzystanie wody. 



 

Kontrola powinna dotyczyć wszystkich 

pomieszczeń w szkole. 

Krok V 
Długoterminowe pomiary temperatury i ocena 

gospodarowania energią w budynku* 

Sporządzenie charakterystyki temperatur 

panujących w szkolnych 

pomieszczeniach na podstawie min. 2 

tygodniowych przeglądów, sporządzenie 

planu szkoły z pomieszczeniami, gdzie 

temperatura jest za wysoka lub za niska; 

ocena  gospodarowania energią w 

szkole w oparciu o obserwacje uczniów i 

ankiety skierowana do kolegów i 

nauczycieli. 

Krok VI Przedstawienie propozycji rozwiązań 

Omówienie rezultatów przeglądu i 

opracowanie działań na rzecz 

oszczędności energii i wody. 

Krok VII Kampanii informacyjna 

Przygotowanie kampanii informacyjnej 

na temat programu, wyników przeglądu i 

bezinwestycyjnych działań na rzecz 

oszczędności energii, wody i gospodarki 

odpadami. Materiały powinny 

angażować cały zespół i być skierowane 

do odpowiednich grup wiekowych w 

szkole. 

Krok VIII Zgłoszenie na zapotrzebowanie na małe inwestycje 

Propozycja zakupu drobnych 

elementów, które pomogą lepiej 

zrealizować działania przez wszystkich 

uczniów. Krok VIII jest nieobligatoryjny. 

Krok IX Wykorzystanie zaoszczędzonych pieniędzy 

Poddanie pod głosowanie całej 

społeczności lub zespołu ds. energii na 

co wykorzystać 50 proc. zaoszczędzonej 

kwoty z rachunków za media. 

Źródło: materiały informacyjne projektu Euronet 50/50 MAX.  

*Przegląd energetyczny musi być zgodny z międzynarodowym Standardem 30494, tj. dla 

pracy umysłowej dopuszcza się temperaturę 18-23° C (optymalna temperatura to 19-21° C), 

a w salach przeznaczonych do sportu dopuszcza się temperaturę 15-21° C (optimum to 17-

19° C).  

Aby dobrze przygotować personel szkolny do realizacji projektu EURONET 50/50 MAX należy 

przede wszystkim opracować dobry pakiet edukacyjny dla szkół: materiałów edukacyjnych, 

przewodnik dla nauczycieli, scenariusze lekcji i materiały dodatkowe. Konieczny jest również 

zakup urządzeń pomiarowych takich jak termometr cyfrowy do mierzenia wysokości 

temperatury w pomieszczeniach, cyfrowy luksomierz do pomiaru natężenia światła oraz 

miernik energii. 

Kolejnym etapem powinno być podpisanie umowy między szkołą angażującą się w projekt 

oraz podmiotami, które finansują rachunki za media. Umowa dotyczy współpracy w zakresie 

wdrażania metodologii 50/50. Następnym krokiem powinny być warsztaty na temat projektu 

zorganizowane dla przedstawicieli podmiotów finansujących i szkół (dyrektorzy, 

zaangażowani nauczyciele). 



 

Projekt zakłada również monitoring i ewaluacje działań i oszczędności. W dalszej 

perspektywie, w przypadku stworzenia większej sieci szkół zaangażowanych w projekt, 

powinno organizować się konferencje Sieci 50/50, podczas której może nastąpić wymiana 

doświadczeń z wdrażania programu. Szkoła może również pod koniec roku rozliczeniowego 

sporządzić raport z projektu EURONET 50/50 MAX w ramach informowania wszystkich 

interesariuszy oraz promocji szkoły i samego projektu.  

 


