
 

 

 

Regulamin przyznawania przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Certyfikatu:  

„Jednostka Przyjazna Energetycznie” 

 

PREAMBUŁA  

Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie” został utworzony przez Mazowiecką Agencję 

Energetyczną Sp. z o.o. w celu wsparcia samorządów, instytucji i podmiotów gospodarczych w 

realizacji obowiązków wynikających z przyjętego przez Radę Unii Europejskiej, pakietu klimatyczno-

energetycznego do roku 2020. 

W celu realizacji powyższych zobowiązań Sejm Rzeczypospolitej Polskiej uchwalił ustawę z dnia 

20  maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831, z 2018 r. poz. 650, z 2019 r. 

poz.  51), zwaną dalej "ustawą", która zobowiązuje Radę Ministrów do uchwalenia Krajowego Planu 

Działań w zakresie efektywności energetycznej. Przedmiotowa ustawa nakłada również na jednostki 

sektora finansów publicznych oraz przedsiębiorców zadania oraz wymóg sprawozdawania  

z ich  realizacji Ministrowi Energii oraz Urzędowi Regulacji Energetyki.  

Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie” zaświadcza o rzetelności, znajomości i stosowaniu 

przepisów prawa, a także przestrzeganiu wysokich standardów przy realizacji przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej i podejmowaniu działań na rzecz ochrony środowiska. Jego 

wdrożenie jest istotnym czynnikiem wspierającym proces doskonalenia procedur służących 

sprawniejszemu i bardziej efektywnemu wdrażaniu projektów energetycznych.  

 

Zasady ogólne  

§ 1 

1. Na podstawie Uchwały Nr 13/2/18 Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o. o. 

wprowadza się regulamin przyznawania przez Mazowiecką Agencję Energetyczną Certyfikatu: 

„Jednostka Przyjazna Energetycznie”, zwany dalej "regulaminem". 

2. Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie” przyznawany jest przez Mazowiecką Agencję 

Energetyczną, zwana dalej "MAE", która zgodnie ze Strategią Rozwoju Województwa 

Mazowieckiego do  roku 2030, wspiera wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, 

wdrażanie rozwiązań racjonalizujących zużycie energii oraz promuje innowacyjne podejście 

do energetyki. 

 



§ 2 

1. O Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie” mogą się ubiegać: jednostki sektora 

finansów publicznych oraz przedsiębiorstwa, zwane dalej "jednostką". 

2. Certyfikacja  trwa minimum trzy lata i dzieli się na etapy, podczas których jednostka 

współpracując z MAE podejmuje i realizuje działania służące poprawie efektywności 

energetycznej. 

3. Certyfikacji może poddać się Jednostka, która złoży oświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu 

składek ZUS oraz o niezaleganiu z opłatami należnych podatków. Wzór oświadczenia stanowi 

załącznik 1 do niniejszego regulaminu. 

4. Jednostka może otrzymać kolejno Brązowy, Srebrny albo Złoty Certyfikat „Jednostka 

Przyjazna Energetycznie”, których wzory określają odpowiednio załączniki 2, 3 i 4 

do  niniejszego regulaminu. 

5. Lista certyfikowanych podmiotów dostępna jest na stronie Mazowieckiej Agencji 
Energetycznej: www.mae.com.pl.  

 

 

Brązowy Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie” 

§ 3 

1. Pierwszy etap wprowadzania działań zmierzających do racjonalnego zarządzania energią 

elektryczną polega na wprowadzeniu przez Jednostkę inteligentnego sytemu stałego pomiaru 

zużycia energii klasy Smart Metering IoT, zwanego dalej SME,  pozwalającego na:  

a) bieżące śledzenie charakterystyki zużycia energii, w szczególności elektrycznej 

we  wszystkich punktach poboru energii oraz innych nośników energii,  

b) monitorowanie przekroczeń Mocy Umownej,  

c) monitorowanie przewymiarowania Mocy Umownej,   

d) monitorowanie zjawiska występowania Energii Biernej pojemnościowej i indukcyjnej,  

e) analizę wygenerowanych z SME raportów zarządczych.  

2. Podjęcie przez Jednostkę współpracy z MAE w zakresie działań, o których mowa w ust. 1,  

na  okres minimum jednego roku, skutkuje spełnieniem wymogów pierwszego etapu  

certyfikacji i  uzyskaniem przez Jednostkę Brązowego Certyfikatu „Jednostka Przyjazna 

Energetycznie”. 

 

Srebrny Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie”  

§ 4 

1. Drugi etap wprowadzania działań zmierzających do racjonalnego zarządzania energią, 

w  szczególności elektryczną, możliwy jest do realizacji po upływie minimum roku stosowania 

SME, polega na: wdrożeniu przez Jednostkę działań wynikających z raportów MAE 

przedstawiających wyniki monitoringu parametrów zużycia oraz kosztów energii, 

w  szczególności elektrycznej, ponoszonych przez  Jednostkę w celu osiągnięcia oszczędności 

zużycia energii, ponoszonych kosztów jej zakupu i dystrybucji. 

http://www.mae.com.pl/


2. Niezbędne do podjęcia przez Jednostkę działania, o których mowa w ust. 1, 

to  w  szczególności prowadzenie zmian w zakresie mocy zamówionej lub w zakresie 

stosowanych taryf; montaż urządzeń lub ich naprawa pozwalająca na redukcję występowania 

energii biernej, wymiana odbiorników energii, zastosowanie wyłączników na bazie czujników 

ruchu, stosowanie skutecznych sposobów zakupu energii w szczególności elektrycznej, 

pozwalających na  uzyskanie najkorzystniejszej ceny na rynku, inne wynikające z analizy 

zużycia energii elektrycznej. 

3. Wdrożenie przez Jednostkę przy współpracy z MAE działań wynikających z raportów 

zarządczych MAE, o których mowa w  ust. 1, skutkuje spełnieniem wymogów drugiego etapu 

certyfikacji i uzyskaniem przez Jednostkę Srebrnego Certyfikatu „Jednostka Przyjazna 

Energetycznie”. 

 

Złoty Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie”  

§ 5 

1. Drugi etap wprowadzania działań zmierzających do racjonalnego zarządzania energią 

elektryczną, o którym mowa w § 4 , kończy się w momencie przedstawienia przez Jednostkę 

raportu wskazującego na uzyskanie przez Jednostkę, w drugim roku funkcjonowania SME, 

oszczędności energii w  rozumieniu art. 2 pkt 10 ustawy. 

2. Trzeci etap polega na wdrożeniu, a następnie bieżącym i ciągłym realizowaniu w danym roku 

kalendarzowym przez Jednostkę przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt 12 ustawy. 

3. Jednostka, na podstawie pozytywnego wyniku przeglądu przeprowadzonego przez MAE 

na  zgodność realizacji przedsięwzięć, o których mowa w ust. 2, uzyskuje Złoty Certyfikat 

„Jednostka Przyjazna Energetycznie” za dany rok kalendarzowy.  

4. Przegląd prowadzony przez MAE, o którym mowa w ust. 3, obejmuje w szczególności sposób 

realizacji przez Jednostkę zadań określonych w art. 6 ust. 1 ustawy, innych niż związane 

ze  SME.  

5. MAE, prowadząc proces certyfikacji opisany niniejszym regulaminem, na podstawie odrębnej 

umowy, zobowiązuje się do  pomocy Jednostce w realizacji przedsięwzięć, o  których mowa 

w art. 6 i art. 19 ustawy, która może dotyczyć sposobu realizacji przedmiotowych 

przedsięwzięć, aranżacji finansowania oraz ich realizacji. 

6. Umowa, o której mowa w ust. 5, wyczerpuje definicję umowy o poprawę efektywności 

energetycznej opisaną w art. 7 ustawy o efektywności energetycznej 

 
 
 
 
Załącznik 1 – wzór oświadczenia 
Załącznik 2 – wzór certyfikatu „Brązowy” 
Załącznik 3 – wzór certyfikatu „Srebrny” 
Załącznik 4 – wzór certyfikatu „Złoty” 


