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Art. 13. 1. Przedsiębiorstwo energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło
lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 
Rzeczypospolitej  Polskiej jest obowiązane:
1) uzyska ć i przedstawi ć do umorzenia Prezesowi Urz ędu Regulacji Energetyki,
zwanemu dalej „Prezesem URE”, świadectwo efektywno ści energetycznej, o

Zadania dla przedsi ębiorstw energetycznych / 1  

Ustawa o efektywności energetycznej   ( projekt  przyjęty przez rząd 12.10.2010 )

którym mowa w art. 21 ust. 1, o warto ści, wyra Ŝonej w tonach oleju 
ekwiwalentnego, nie wi ększej ni Ŝ 3 % ilorazu kwoty przychodu ze sprzeda Ŝy 
energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorc om ko ńcowym, 
osi ągni ętego w roku poprzedzaj ącym rok,
w którym obowi ązek ten b ędzie realizowany, i jednostkowej opłaty zast ępczej, o 
której mowa w ust. 3 lub
2) uiścić opłatę zastępczą, obliczoną w sposób określony w ust. 3.
2. Obowiązek, o którym mowa w ust. 1, nie dotyczy przedsiębiorstw energetycznych
sprzedających ciepło odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium
Rzeczypospolitej Polskiej, jeŜeli wielkość mocy zamówionej przez tych odbiorców nie
przekracza 5 MW.



Białe certyfikaty będą wydawane za:

- zmniejszenie zuŜycia energii przez odbiorców końcowych

- zwiększenie sprawności wytwarzania energii

- ograniczenie strat w przesyle i dystrybucji



PRZETARG  PREZESA  URE 
W celu wyboru przedsięwzięć słuŜących poprawie efektywności energetycznej,
za które moŜna uzyskać świadectwa efektywności energetycznej, Prezes
URE, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje i przeprowadza przetarg, 

Poprawie efektywności energetycznej słuŜą w szczególności następujące
rodzaje przedsięwzięć: ( bez zakończonych przed 1 stycznia 2008 r !!!! oraz 
pomoc UE lub bud Ŝetu państwa )
1) izolacja instalacji przemysłowych;1) izolacja instalacji przemysłowych;
2) przebudowa lub remont budynków;
3) modernizacja:

a)  urządzeń przeznaczonych do uŜytku domowego,
b)  oświetlenia,
c)  urządzeń potrzeb własnych,
d) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych,
e) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła;

4) odzysk energii w procesach przemysłowych;
5) ograniczenie:

a) przepływów mocy biernej,
b) strat sieciowych w ciągach liniowych,
c) strat w transformatorach.



Audyt efektywno ści energetycznej mo Ŝe sporz ądzić osoba, która została 
wpisana do rejestru audytorów efektywności energetycznej, zwanym dalej 
"rejestrem audytorów".
2. Do rejestru audytorów wpisywana jest osoba, która:
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych;

SZANSA NA PRAC Ę  !!
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2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione 
przestępstwo przeciwko mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi 
gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i papierami wartościowymi lub przestępstwo 
skarbowe;
3) ukończyła magisterskie studia wyŜsze w rozumieniu przepisów o szkolnictwie
wyŜszym, w zakresie technicznym;
4) odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora
efektywności energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe
umoŜliwiające uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień 
5) złoŜyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej



KARY / 1
Art. 34. 1. Prezes URE mo Ŝe nało Ŝyć na przedsi ębiorstwo energetyczne, ..
, w drodze decyzji, karę pieni ęŜną w wysokości nie większej niŜ 10 % przychodu 
osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym rok nałoŜenia
kary, jeŜeli przedsiębiorstwo to:
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kary, jeŜeli przedsiębiorstwo to:
1) nie dopełnia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi
URE świadectwa efektywności energetycznej lub nie uiszcza opłaty zastępczej, …
2) nie przedstawia w wyznaczonym terminie dokumentów lub informacji, o których
mowa w art. 14;
3) przedłoŜyło Prezesowi URE wniosek o umorzenie świadectwa efektywności
energetycznej, o którym mowa w art. 27 ust. 1, zawierający nieprawdziwe
dane.



2. Prezes URE moŜe nałoŜyć na podmiot realizujący przedsięwzięcie słuŜące poprawie
efektywności energetycznej, w drodze decyzji, karę pienięŜną w wysokości
stanowiącej równowartość do 20 000 euro, jeŜeli podmiot ten:
1) w deklaracji przetargowej, o której mowa w art. 19 ust. 2, podał nieprawdziwe
lub wprowadzające w błąd informacje;
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lub wprowadzające w błąd informacje;
2) nie zrealizował przedsięwzięcia słuŜącego poprawie efektywności energetycznej
wbrew zobowiązaniu, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 9;
3) nie zawiadomił Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia słuŜącego poprawie
efektywności energetycznej w terminie, o którym mowa w art. 22 ust. 4
lub zawiadamiając udzielił nieprawdziwych lub wprowadzających w błąd informacji;
4) uzyskał oszczędność energii niŜszą niŜ określona w deklaracji przetargowej,
stwierdzoną w wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 23 ust. 1;



Dlaczego tak trudno oszczędzać ?

Z badań “Szóste paliwo” finansowanych przez 

Rockwool wynika, że tylko 32 proc. Polaków Rockwool wynika, że tylko 32 proc. Polaków 

zdaje sobie sprawę z udziału, jaki w zużyciu 

energii przez gospodarstwo domowe ma 

ogrzewanie budynku, a stanowi ono aż 46 

proc. kosztów w rodzinnym rachunku.



Raport McKinsey Global Institute :
Bez większych problemów moŜna zmniejszyć
intensywność energetyczną o 25 proc. do 2020 r.,
a poniewaŜ efekty te najłatwiej uzyskać w sektorze
energetycznym i przemyśle cięŜkim, efekt ten
przyniósłby takŜe zmniejszenie emisji CO2 o 27 proc.



Jak łatwo stracić uzyskany efekt :

Pod wpływem kryzysu energetycznego w 1973 r. podjęły działania
pro oszczędnościowe, dzięki którym dziś wydają na energię 7 proc. PKB
a nie 12 proc., jak by było bez oszczędzania

Stany Zjednoczone 

a nie 12 proc., jak by było bez oszczędzania

Ceny ropy w latach 80 ( Reagan)  staniały i oszczędzanie przestało być 
modne, a Amerykanie znowu przesiedli się do wielkich samochodów.
„The Atlantis” podaje, Ŝe USA marnuje 55 proc. produkowanej energii. 
Tylko energia marnowana przez system elektryczny USA wystarczyłaby, 
Ŝeby zaopatrzyć w prąd drugą gospodarkę świata, Japonię.



JAK OSZCZEDZA Ć ENERGIĘ  



MoŜna  mi ękko 



Albo twardo 



•Audyt Energetyczny będący fundamentem umoŜliwiający rozpoczęcie inicjatyw 
energooszczędnych 
•Wdro Ŝenie Modelu Zarz ądzania Energi ą zapewniającego maksymalną efektywność 
zuŜycia energii elektrycznej 
•Wdro Ŝenie monitorowania oraz narzędzi analizy zuŜycia energetycznego 
zapewniające moŜliwość ciągłego identyfikowania szans na uzyskanie oszczędności 

Metodyka  1

zapewniające moŜliwość ciągłego identyfikowania szans na uzyskanie oszczędności 
•Analiza mo Ŝliwych zmian infrastruktury, ocena moŜliwych do uzyskania 
energooszczędności i ich wdroŜenie 
•Wytworzenie modelu ekonomicznego zapewniającego osiągnięcie maksymalnych 
korzyści z wdroŜenia rozwiązań energooszczędnych, poprzez zastosowanie 
najkorzystniejszych metod finansowania i rozliczania inwestycji 
•Wytworzenie polityki bezpiecze ństwa energetycznego poprzez zastosowanie 
innowacyjnych technologii oraz zarządzanie ryzykiem energetycznym i ekonomicznym



Faza 1 Audyting energetyczny (wykonuje audytor)`
1.1. Przygotowanie danych, pomiary, analiza
1.2. Analiza moŜliwości i opłacalności wykonania
1.3. Sformułowanie programu końcowego
Faza 2 Inwestowanie (wykonuje przedsi ębiorstwo)

Fazy programu Efektywnego Wykorzystania Energii 

Metodyka 2 

Faza 2 Inwestowanie (wykonuje przedsi ębiorstwo)
2.1. Przygotowanie
2.2. Wykonanie
Wykonanie projektu wstępnego wraz z analiza techniczna i analiza opłacalności.
Plan finansowania. Opracowanie projektu roboczego, plan wykonania, koordynacja i 
kontrola prac, odbiór prac wykonanych,  uruchomienie
Faza 3 Eksploatacja (wykonuje przedsi ębiorstwo)
Eksploatacja i bieŜaca kontrola.
Monitoring i ocena efektów usprawnień 



AUDUT  ENERGETYCZNY

Podstawowy zakres audytu:

1.Identyfikacja obiektu (budynku, procesu technologicznego)

2.Wizja lokalna mająca na celu ocenę stanu obiektu 

3. Analiza ponoszonych opłat za nośniki energii 3. Analiza ponoszonych opłat za nośniki energii 

4. Identyfikacja źródeł najwyŜszych kosztów w obiekcie

5. Ocena techniczna budynku 

6. Wskazanie moŜliwych rozwiązań oszczędnościowych

7. Analiza umów z dostawami nośników energii w celu doboru odpowiednich  
parametrów dostawy energii

8. Wstępna ocena opłacalności proponowanych przedsięwzięć



Główne Funkcje Koordynatora ds. Energii

Zarządzanie zużyciem energii w obrębie firmy wymaga wykonywania szeregu 

funkcji. Należą do nich:

– tworzenie polityki i planu pracy; 

– monitorowanie i sprawozdawczość w zakresie zużycia energii, wykonywanie 

KOORDYNATOR (manager )
( OSOBA ODPOWIEDZIALNA ZA PROCES WYKORZYSTANIA ENER GII !!!!

przeglądów i audytów energetycznych, zajmowanie się kontraktami związanymi 

z energią; 

– badanie i identyfikacja najlepszej praktyki dla zarządzania energią; 

– wdrażanie programów i polityki w celu osiągnięcia oszczędności 

energetycznych; 

– zdobywanie wiedzy na temat ustawodawstwa i regulacji, kluczowych liczb i 

standardów; 

– zabezpieczanie wsparcia ze strony kierownictwa i personelu; oraz 

– wpływanie na nowe polityki pracy, specyfikacje przeprowadzania przetargów i 

założenia budowlane. 



„MARNOTRAWCY  ENERGII”  - program naprawczy 

1. Instalacje spręŜonego powietrza  
- obniŜenie ciśnienia w instalacji
- poprawa szczelności instalacji 
- dmuchawy zamiast spręŜarek ( tam gdzie to moŜliwe )
- obniŜenie temperatury w pomieszczeniu spręŜarek

2. Instalacje gorącej wody( pary )
- izolacja termiczna rur i armatury- izolacja termiczna rur i armatury
- poprawa sprawności kotła ( regulacja przepływu powietrza
- poprawa szczelności instalacji 
- dopasowanie mocy kotłów ciepłowniczych (waŜne zuŜycie biegu jałowego)
- odzyskanie ciepła z gazów wylotowych

3. Wentylacja 
- dostosowanie wydajności do potrzeb
- zmiana systemu sterowania ( dławienie vs sterowanie strumieniem wytworzonym 

4. Oświetlenie  
- czas załączenia ( sekcje, wyłączniki czasowe , czujniki ruchu itp.)
- sposób oświetlenia 
- energooszczedne źródła światła  
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Oszczędzanie energii w firmie to przede wszystkim 

„Oszcz ędne” zachowania u Ŝytkowników„Oszcz ędne” zachowania u Ŝytkowników



Energy Star
Znak ten powstał z inicjatywy Unii Europejskiej i USA w celu
promowania efektywnego energetycznie sprzętu biurowego. Jest
to umieszczony dobrowolnie przez producenta znak, którym
zostają opatruje się dostępne na rynku komputery osobiste,
monitory, faksy, skanery, fotokopiarki i drukarki.

Znak GEA (Grupa Urz ądzeń Efektywnych Energetycznie)

ETYKIETY ENERGETYCZNE – przykłady 

Znak GEA (Grupa Urz ądzeń Efektywnych Energetycznie)
Jest to umieszczony dobrowolnie przez producenta znak urz ądzeń
efektywnych energetycznie, opracowany przez Szwajcarskie  Federalne Biuro 
na rzecz Energii. Znak ten stosowany jest na wielu urz ądzeniach 
elektronicznych takich jak: wyposa Ŝenie audio, ładowarki do  baterii komputery, 
DVD, faksy, lampy, skanery, monitory, drukarki i te lewizory. 

Energy efficiency recommended (rekomendowane urz ądzenie efektywne 
energetycznie)
Etykieta, umieszczona dobrowolnie przez producenta, któ rą moŜemy znale źć 
na Ŝarówkach, urz ądzeniach chłodz ących, pralkach 
i zmywarkach, oraz na bojlerach gazowych, urz ądzeniach kontroluj ących 
temperatur ę, instalacjach w piwnicach i na strychach. Urz ądzenia oznaczone 
tą etykiet ą spełniaj ą, a nawet przekraczaj ą wymagania efektywno ści 
energetycznej, ustanowione przez komitet 





Przykłady realizacji działań energooszczędnych ( dobór taryfy )  

Oświetlenie uliczne 
- 3908 lamp  w 107 obwodach opomiarowanych licznikami
- Moc zainstalowana -712 899 kW
- Współczynnik wykorzystania mocy  97 % 
- Czas  świecenia w ciągu roku  4009,5 h  
- ZuŜycie energii – 2 774 224 kWh

Źródło : http://www.eko-wat.pl/  



Przykłady realizacji działań energooszczędnych ( dobór taryfy )

Roczne zuŜycie energii ( kWh )                  2 774 224 jedn.miary 

C11 C11o C12a C12b

Opłata za energie czynną zł/rok 462 330 409 869 414 305 386 517Opłata za energie czynną zł/rok 462 330 409 869 414 305 386 517

Opłata za dystrybucję -składnik zmienny zł/rok 621 404 343 194 457 930 477 898

Opłata abonametowa zł/rok 3 431 3 431 3 431 3 431

Opłata za dystrybucję -składnik stały zł/rok 37 596 66 703 37 596 37 596

Razewm za energię ( brutto) zł/rok 1 124 761 823 197 913 262 905 442

Srednia cena kWh zł/rok 0,405 0,297 0,329 0,326

Źródło : http://www.eko-wat.pl/  Roczna  oszcz ędno ść 301 564 zł rocznie !! 



Dla kogo ?

Źródło ATNG-Energy portal



Architektura systemu 

Źródło ATNG-Energy portal



Cele wdroŜenia systemu – optymalizacja kosztów, energii i wzrost efektywności
● Automatyczny odczyt,
Pozyskanie wiedzy o poborze energii i mediów, rozdziale, parametrach i stratach 
bezpośrednio z urządzeń kontrolnopomiarowych w czasie rzeczywistym.
● Kontrola w czasie rzeczywistym, rozliczenia, wska źniki, raportowanie,
● StraŜnik mocy, alarmowanie, przeciwdziałanie przekroczeniom.
Wprowadzenie automatycznego rozliczania i raportowania zuŜycia
mediów zastępującego czasochłonną obróbkę danych. Bilingi dla
odbiorców, rozliczenie miejsc powstania kosztów, konfigurowalne
wzorce raportowe.



Wizualizacje , raporty, analizy 

Źródło ATNG-Energy portal



Źródło ATNG-Energy portal
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Źródło ATNG-Energy portal



Podsumowanie
 Kontrola zuŜycia oraz identyfikacja miejsc powstawania kosztów w przedsiębiorstwie 
dla dowolnej liczby lokalizacji,
 Dokładne dane o rozpływach energii,
 Wysoka dokładność pomiarów, Wysoka dokładność pomiarów,
 Kontrola zuŜycia w czasie rzeczywistym,
 System alarmowy,
 Weryfikacja wielkości mocy zamówionej, moŜliwość symulacji kosztów dla róŜnych 
taryf i dostawców,
 MoŜliwość analizy zgromadzonych danych dotyczących zuŜycia mediów w wybranym 
okresie czasu, wyznaczenie energochłonności wyrobu gotowego,



Podsumowanie
 Gromadzenie pomiarów, analiza, raporty wielu
mediów w jednym, prostym do obsługi systemie,
 Szybki zwrot inwestycji!
 ObniŜenie kosztów energii
elektrycznej:
harmonogramowanie orazharmonogramowanie oraz
planowanie i prognozowanie
zapotrzebowania w czasie,



SMART GRID – przyszłość czy  science fiction ?



Efektywno ść energetyczna 
to świadoma, odpowiedzialna  postawa wobec 

Ziemi i jej przyszłych mieszka ńców  



Dziękuję za uwagę!

DARIUSZ  CIARKOWSKI
tel.  22  526 30 89

d.ciarkowski@mae.com.pl

MAZOWIECKA   AGENCJA  ENERGETYCZNA  


