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Termin „efektywność energetyczna” oznacza ilość energii potrzebnej do uzyskania określonego rezultatu. Podjęte 
w Europie i na świecie działania zmierzają do poprawy efektywności energetycznej, tzn. osiągania tych samych 
rezultatów lub produktów przy mniejszym zużyciu energii. Polityka lepszego wykorzystywania energii została 
zainicjowana po oszacowaniu skończonej ilości zasobów paliw pierwotnych, a także ograniczonych możliwości 
wytwarzania i przesyłania energii do odbiorców (np. w postaci prądu elektrycznego czy gazu). Poprawa 
wykorzystania energii oznacza również zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń 
przypadających na wytworzenie określonego produktu (np. jednego samochodu, tony cementu czy też 
ogrzewania domu). Ponadto, przekłada się bezpośrednio na korzyści ekonomiczne - obniżenie rachunków za 
energię. Potrzeba lepszego wykorzystania energii jest naturalnie zrozumiała i powszechnie akceptowalna. 
Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w przepisach prawnych mają już nie tylko zachęcić, ale wręcz zmusić 
odbiorców i dystrybutorów do lepszego gospodarowania energią. Przedsiębiorstwa, które nie wykażą poprawy 
efektywności energetycznej, będą musiały zapłacić karę w postaci opłaty zastępczej. Poprawa efektywności 
energetycznej nie może być mylona z równie pożądanym oszczędzaniem energii (np. wyłączenie części żarówek 
lub zastosowanie innych o tej samej sile światła i mniejszym zużyciu energii). 
 

Dyrektywa Unii Europejskiej 
 

     Dokument o nazwie „Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie efektywnego końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych” został opublikowany w kwietniu 2006 r. Powodem podjęcia prac w 
tym zakresie było przewidywanie trudności w zaspokajaniu zapotrzebowania na energię. Wynikało to z 
ograniczonych możliwości budowy nowych mocy wytwórczych i usprawnienia przesyłu i rozdziału energii. Dążono 
również do zmniejszenia zużycia energii pierwotnej i zmniejszenia emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych. 
Celem dyrektywy było nakłonienie (zwłaszcza) sektora publicznego do stosowania kryteriów efektywności 
energetycznej w procedurach przetargowych na zamówienia publiczne, a także rozpoczęcie pilotażowych 
projektów poprawiających efektywność energetyczną. Realizując dyrektywę Państwa Członkowskie powinny 
wyznaczyć orientacyjne cele krajowe określające ilość planowanych oszczędności i plan rozwoju usług 
poprawiających wykorzystanie energii. Stworzone podstawy prawne powinny umożliwiać nałożenie obowiązku na 
przedsiębiorstwa energetyczne świadczenia usług do lepszego użytkowania energii. Jednocześnie zaleca się 
zniesienie zachęt do zwiększania ilości przesyłanej energii. Przy określaniu środków poprawy efektywności 
energetycznej, dyrektywa zaleca branie pod uwagę zysków uzyskanych z tej poprawy. Konsumenci energii 
powinni otrzymywać odpowiednią ilość danych o profilu swojego poboru i dostępnych środkach poprawy 
efektywności. 
     Głównym celem dyrektywy jest inicjowanie w Krajach Członkowskich ekonomicznie opłacalnej poprawy 
końcowego wykorzystania energii przez określanie celów, stworzenie mechanizmów zachęt, instrumentów 
finansowych i prawnych do stworzenia warunków rozwoju usług poprawy efektywność energetycznej.  Dyrektywa 
adresowana jest głównie do dystrybutorów energii, operatorów systemów dystrybucyjnych, przedsiębiorstw 
obrotu energią oraz firm specjalizujących się w dostarczaniu środków poprawy efektywności energetycznej.  
     Dyrektywa dotyczy energii we wszystkich formach dostępnych w handlu, w tym: energii elektrycznej, paliw 
płynnych, gazu, węgla, torfu, biomasy oraz sieciowej energii grzewczej i chłodniczej. Przez efektywność 
energetyczną rozumie się stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do wkładu energii. 
Dyrektywa wprowadza pojęcie usługi energetycznej, która jest definiowana jako udogodnienie prowadzące do 
wymiernej i sprawdzalnej oszczędności energii. Instytucja wykonująca takie usługi nazywana jest w Dyrektywie 
przedsiębiorstwem usług energetycznych. Podstawą do takich działań jest audyt energetyczny polegający na 

cyklicznej rejestracji profilu zużycia energii i określaniu ekonomicznie opłacalnych możliwości poprawy 
efektywności. 
     Dyrektywa zaleca Krajom Członkowskim przyjęcie celu w postaci poziomu zaoszczędzonej energii i dążenie 
do jego osiągnięcia. Cel nie powinien być niższy niż 9% średniego rocznego zużycia energii i powinien być 
osiągnięty w dziewiątym roku stosowania dyrektywy. Cel określany jest jako wartość bezwzględna wyrażona w 
GWh lub innych jednostkach. 
     Do oceny zrealizowanych oszczędności Dyrektywa poleca dwie szacunkowe metody, które mogą być 
stosowane alternatywnie lub łącznie. Metoda obliczeniowa wstępująca (bottom-up) polega na wyznaczeniu 

oszczędności uzyskanych dzięki każdej zastosowanej technologii poprawy efektywności i ich zsumowaniu. W 
metodzie zstępującej (top-down) oszczędności oblicza się na podstawie sektorowo zagregowanych poziomów 
oszczędności. Oszczędności energii określa się poprzez zmierzenie lub oszacowanie zużycia przed i po 
zastosowaniu środka poprawy, przy czym dokonać trzeba dostosowania do zmieniających się warunków 
wpływających na zużycie energii (np. poziom zaludnienia, poziom i asortyment produkcji, warunki pogodowe). 



Wartości zużytej energii mogą być wyznaczane na podstawie odczytów liczników, rachunków za energię jak 
również przez przybliżone inżynierskie szacunki. 
 

Ustawa o efektywności energetycznej 
  

Przeznaczenie i zakres Ustawy 

 
     Celem Ustawy [2] jest wypełnienie zaleceń wynikających z Dyrektywy Unii Europejskiej [1] dotyczących 
oszczędzania energii, a zwłaszcza jej lepszego wykorzystania przez odbiorcę końcowego. Ustawa określa 
krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, zadania jednostek sektora publicznego, zasady 
funkcjonowania świadectw efektywności energetycznej oraz metody kontroli (audyty).  
     Zachowania prooszczędnościowe wymuszane są przez nałożenie na przedsiębiorstwa energetyczne i 
odbiorców końcowych obowiązku wykazania się zaoszczędzeniem energii. Zaoszczędzenie energii jest 
dokumentowane świadectwami efektywności (potocznie nazywanymi białymi certyfikatami). Brak posiadania 
świadectw efektywności na odpowiednią ilość zaoszczędzonej energii powoduje konieczność uiszczenia opłaty 
zastępczej. Świadectwa efektywności mogą być przedmiotem handlu. 
    Ilość zaoszczędzonej energii, a także inne wartości energii pojawiające się w świadectwach, wnioskach, 
raportach z audytów i innych dokumentach powinny być przeliczane na tony oleju opałowego (ekwiwalentnego). 
Jedna tona oleju ekwiwalentnego ma zawartość energetyczną:  1 toe = 41868 MJ = 11,63 MWh. 
     Przepisów tej Ustawy nie stosuje się do instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji oraz 
instalacji wojskowych.  
 

Ustalenie i realizacja krajowego celu w zakresie oszczędzania energii 

 
     Zgodnie z zaleceniami Dyrektywy Unii Europejskiej, Ustawa o efektywności ustala krajowy cel w zakresie 

oszczędnego gospodarowania energią. Celem jest osiągnięcie w 2016 roku oszczędności energii równej 9% 
średniego rocznego zużycia w latach 2001-2005.  
     Zrealizowaniu tego celu ma służyć przygotowywany co trzy lata przez Ministra Gospodarki krajowy plan 
działań zawierający opis planowanych programów i przedsięwzięć poprawy efektywności oraz analizę z postępu 

realizacji poprzedniego planu. Odpowiedzialnymi za realizację planu są ministrowie i wojewodowie.  Podległe im 
jednostki sektora publicznego są zobowiązane do stosowania co najmniej dwóch z pięciu następujących środków 
poprawy efektywności energetycznej: zawarcie umowy na przedsięwzięcie poprawiające efektywność, nabycie 
nowego urządzenia o niskim zużyciu, wymiana lub modernizacja eksploatowanego urządzenia, pozyskanie 
efektywnych energetycznie budynków, sporządzenie audytu energetycznego. Jednostki sektora publicznego są 
zobowiązane do szerokiego informowania o stosowanych środkach poprawy efektywności. Minister Gospodarki 
monitoruje na bieżąco przebieg realizacji planu na podstawie danych statystycznych i audytów. Minister 
Gospodarki jest również zobowiązany do informowania o sposobie pozyskiwania instrumentów finansowych na 
cele związane z poprawą efektywności oraz przygotowywania wytycznych dotyczących sposobu uwzględniania 
efektywności energetycznych w postępowaniach o udzielenie zamówienia. 
 

Świadectwa efektywności energetycznej - białe certyfikaty 

 
     Świadectwo efektywności energetycznej (zwane również białym certyfikatem) stanowi udokumentowanie 
zrealizowania poprawy efektywności energetycznej. Nominał świadectwa wyraża ilość zaoszczędzonej energii i 
jest wyrażony w tonach oleju ekwiwalentnego. Na mocy Ustawy, Minister Gospodarki określa w drodze 
rozporządzenia sposób obliczania wartości świadectwa efektywności energetycznej, które powinno być uzyskane 
przez przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorcę końcowego, (towarowy) dom maklerski. Świadectwo, po 
uzyskaniu, powinno być przedłożone Prezesowi URE do umorzenia. Wartość ta nie powinna przekraczać 3% 
energii wykorzystywanej w danym podmiocie.  
     Obliczenie wykorzystywanej energii może bazować na kwocie przychodu ze sprzedaży albo kwocie zakupu: 
energii elektrycznej, ciepła lub gazu. Kwotę tą pomniejsza się o przychód ze sprzedaży gazu ziemnego na 
potrzeby wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub na cele nieenergetyczne, o kwotę akcyzy i koszty uzyskania 
świadectw efektywności. Odjęta może być również kwota przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej odbiorcy 
końcowemu, który po 1 stycznia 2011 r. zrealizował przedsięwzięcie poprawiające efektywność o co najmniej 1% 
rocznie (w stosunku do lat 2008-2010) i zużywa nie mniej niż 400 GWh rocznie, a udział kosztu energii 
elektrycznej w wartości produkcji jest nie mniejszy niż 15 %. Kwota wyrażona w pieniądzach przeliczana jest na 
tony oleju na podstawie ceny jednej tony (tzw. jednostkowej opłaty zastępczej) podawanej przez Ministra 
Gospodarki.  
     Podmiot, który nie jest w stanie przedłożyć do umorzenia świadectw efektywności o odpowiedniej wartości 
musi uiścić opłatę zastępczą. Opłatę zastępczą oblicza się mnożąc wartość brakującej na świadectwach energii 
(wyrażoną w tonach oleju) przez cenę jednostkową tony oleju (tzw. jednostkową opłatę zastępczą). 
     Świadectwa efektywności energetycznej można uzyskać startując w przetargach organizowanych przez 
Prezesa URE. Przyznane świadectwa stanowią potwierdzenie wykonania w danym roku ustawowego obowiązku i 
mogą być zaliczone (umorzone) na konto ich aktualnego posiadacza, nie później niż do 31 marca następnego 
roku. 
     Prezes URE nakłada na przedsiębiorstwo energetyczne, odbiorcę końcowego oraz (towarowy) dom maklerski 
karę pieniężną w wysokości nie większej niż 10% przychodu osiągniętego w roku podatkowym poprzedzającym 



rok nałożenia kary, jeżeli podmiot ten nie dopełnia obowiązku uzyskania i przedstawienia do umorzenia 
świadectwa efektywności energetycznej, nie uiszcza opłaty zastępczej lub przedłożył wniosek zawierający 
nieprawdziwe dane. 
 

Przetargi na przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej 

 
     Co najmniej raz w roku Prezes URE jest zobowiązany do ogłoszenia przetargu na przedsięwzięcia służące 
poprawie efektywności energetycznej. Celem przetargu jest wyłonienie najlepszych przedsięwzięć w ilości, która 
zaowocuje spełnieniem wymogów krajowego celu oszczędności, przypadającą na ten okres zgodnie z krajowym 
planem działań. Przetarg przeprowadza się oddzielnie dla trzech kategorii przedsięwzięć. Z zaplanowanej do 
rozdziału ilości świadectw, 80% przeznaczonych jest na inicjatywy zwiększenia oszczędności energii przez 
odbiorców końcowych, a pozostałe 20%  na zwiększenie oszczędności energii w urządzeniach zasilania potrzeb 
własnych i zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w przesyle i dystrybucji. Jeżeli ilość 
świadectw przyznana dla danej kategorii jest mniejsza od zaplanowanej, to pozostała ilość świadectw może być 
przeniesiona do przetargu dla innej kategorii.  
     Ustawa, mówiąc o przetargach, wskazuje kilka przedsięwzięć, które szczególnie przyczyniają się do poprawy 
efektywności. Są to: izolacja instalacji przemysłowych, przebudowa lub remont budynków, modernizacja, odzysk 
energii w procesach przemysłowych oraz wykorzystywanie własnych lub przyłączonych do sieci odnawialnych 
źródeł energii elektrycznej i cieplnej. Modernizacja może obejmować: urządzenia użytku domowego, oświetlenie, 
zasilanie potrzeb własnych,  instalacje wykorzystywane w procesach przemysłowych, lokalne sieci ciepłownicze i 
lokalne źródła ciepła. Do ważnych przedsięwzięć zalicza się też ograniczenie przepływów mocy biernej, strat 
sieciowych w ciągach liniowych oraz strat w transformatorach. 
     Do przetargu może być zgłoszone przedsięwzięcie pozwalające na zaoszczędzenie rocznie energii w ilości  
odpowiadającej 10 tonom oleju ekwiwalentnego (1 toe = 11,63 MWh), lub większej. W składanej deklaracji 
przetargowej należy między innymi podać: wartość świadectwa, o które ubiega się aplikant, ilość energii 
zaoszczędzonej w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, okres uzyskiwania oszczędności, wartość efektu 
energetycznego, lokalizację, a także przedstawić wyniki audytu efektywności. W przetargu rozpatrywane są 
oferty, które spełniają warunek minimalnej wartości efektu energetycznego (stosunek energii zaoszczędzonej do 
energii zużywanej). Dopuszczalną wartość minimalną oblicza się jako iloczyn współczynnika „t” i średniej wartości 
efektu energetycznego ze wszystkich ofert. Współczynnik „t’ ustalany jest przez Ministra Gospodarki i w 
pierwszym przetargu wynosi 0,5. Do przetargu można zgłosić przedsięwzięcie planowane oraz już zrealizowane 
(pod warunkiem że zakończono je po 1 stycznia 2011 r.). Udział w przetargach jest bezpłatny. 
 

Audyty - sprawdzanie realizacji poprawy efektywności energetycznej 

 
Audyt efektywności energetycznej jest opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii wraz z określeniem 
stanu technicznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Zawiera wykaz przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności 
ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. Audyt oparty jest na pomiarach, oględzinach i 
analizie teoretycznej. 
     Audyt przeprowadza się w celu oceny możliwości poprawy efektywności energetycznej lub w celu 
sprawdzenia rezultatów przeprowadzonego przedsięwzięcia poprawy efektywności. Podmiot biorący udział w 
przetargu na świadectwa efektywności musi przedstawić wyniki audytu potwierdzające poprawność jego 
zamierzeń. Po uzyskaniu świadectwa i zrealizowaniu przedsięwzięcia, na które było wydane, właściciel 
świadectwa jest zobowiązany do przeprowadzenia audytu potwierdzającego skuteczność poprawy efektywności. 
Audyt potwierdzający nie może być przeprowadzany przez tego samego audytora co audyt wykonywany przed 
podjęciem inwestycji. Prezes URE może zlecić wykonanie dodatkowego audytu w celu sprawdzenia 
przedstawionych mu informacji. Podmiot, który nie był w stanie osiągnąć oszczędności energii w wysokości na 
którą otrzymał świadectwa, musi zwrócić świadectwa opiewające na brakującą różnicę.  
     Podmiot, który nie zawiadomił Prezesa URE o zakończeniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej lub, zawiadamiając, udzielił nieprawdziwych albo wprowadzających w błąd informacji o jego 
zrealizowaniu, a także w przypadku negatywnej weryfikacji oszczędności energii, nie może brać udziału w 
przetargach przez okres 5 lat od dnia, w którym przedsięwzięcie to powinno być zrealizowane.  
     Audytorem efektywności energetycznej może zostać osoba po magisterskich studiach technicznych, która 
odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności energetycznej lub 
ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające uzyskanie wiedzy z tego zakresu i złożyła z 
wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej. Szczegółowy zakres i sposób 
przeprowadzania szkoleń i egzaminów określa Minister Gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do 
spraw budownictwa. Audytor efektywności energetycznej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności 
energetycznej. 
     Prezes URE może nałożyć na podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej karę pieniężną w wysokości do 2 milionów euro, jeżeli podmiot ten w deklaracji przetargowej podał 
nieprawdziwe lub wprowadzające w błąd informacje, mimo orzeczonego zakazu uczestniczył w przetargach, nie 
zrealizował przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, a także w przypadku gdy kontrolny 
audyt Prezesa URE wykazał niższą oszczędność energii. 
 



Rozporządzenia Ministra Gospodarki 
 

     Ustawa o efektywności energetycznej [2] w wielu miejscach zobowiązuje Ministra Gospodarki do wydania 
szczegółowych zaleceń. Zalecenia te są publikowane w formie Rozporządzeń Ministra Gospodarki. W momencie 
składania do druku niniejszego artykułu istniały przygotowane projekty trzech rozporządzeń. 
 

Rozporządzenie w sprawie świadectw efektywności energetycznej 

     Pełna nazwa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i 
przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej i uiszczania opłaty zastępczej przez 
przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym 
przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.  
     Obowiązek uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej uznaje się za 
spełniony, jeżeli za dany rok kalendarzowy suma energii pierwotnej wynikającej z uzyskanych i przedstawionych 
do umorzenia świadectw efektywności energetycznej (lub z uiszczonej opłaty zastępczej) wynosi nie mniej niż:  
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wymagany poziom przeliczony na energię pierwotną 
stopa umorzenia świadectw efektywności energetycznej – wskaźnik procentowy 
ustalony na dany rok rozliczeniowy, określający jaka część przychodów ze sprzedaży energii 
elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcy końcowemu przez dane przedsiębiorstwo 
energetyczne będzie uwzględniana przy określaniu ilości energii pierwotnej odpowiadającej 
wartości świadectwa efektywności energetycznej;  
u = 0,01 w roku 2013 
u = 0,02 w roku 2014 
u = 0,03 w roku 2015 
łączne przychody ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego odbiorcom 
końcowym w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy osiągnięte przez dane przedsiębiorstwo 
energetyczne 
jednostkowa opłata zastępcza, w roku poprzedzającym rok rozliczeniowy 
Ozj = 2600 zł/toe w roku 2012 
Ozj = 2700 zł/toe w roku 2013 
Ozj = 2500 zł/toe w roku 2014 
Ozj = 2300 zł/toe w roku 2015 

 
     Koszty uzasadnione uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw efektywności energetycznej albo 
poniesionej opłaty zastępczej uwzględnia się w kalkulacji cen energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego 
ustalanych w taryfach przedsiębiorstw energetycznych realizujących te obowiązki, przyjmując, że każda 
jednostka energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w ramach poszczególnych rodzajów energii, 
sprzedawana przez dane przedsiębiorstwo energetyczne odbiorcom końcowym, jest w tej samej wysokości 
obciążona tymi kosztami. 
 

Rozporządzenie w sprawie audytów efektywności energetycznej 

     Pełna nazwa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody 
obliczania oszczędności energii.  
     Rozporządzenie to określa szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, 
wzór karty audytu, szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu oraz dane i metody, które mogą być 
wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych oszczędności energii. Rozporządzenie dotyczy 
urządzeń i systemów o średniej mocy powyżej 11,6 MW (dla mniejszych mocy stosuje się [18]). 
     Rozporządzenie wprowadza pojęcia dwóch rodzajów audytów: audyt bilansowy (pełny) i audyt uproszczony. 
Audyt uproszczony jest wystarczający dla określonych (w załączniku do rozporządzenia) przedsięwzięć, np. 
ocieplania ścian lub stropu, modernizacji instalacji ciepłej wody, urządzeń komputerowych i telekomunikacyjnych 
oraz AGD. Uproszczony audyt powinien zawierać takie elementy jak: dane właściciela, opis i ocena stanu 
technicznego, analizy zużycia energii przez  badany obiekt, ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia służącego, poprawie efektywności,  opis możliwych rodzajów i wariantów realizacji przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej oraz dokumentację wykonania obliczeń oszczędności energii. 
Audyt bilansowy (pełny) powinien zawierać bardziej szczegółowe informacje na temat diagnozy i oceny 
technicznej obiektu np. ogólne dane techniczne (sprawozdawcze i pomiarowe), weryfikację danych – przez ocenę 
błędów pomiarowych i wewnętrznej spójności, ważniejsze bilanse substancji (nośników) i energii oraz ocenę 
nowoczesności rozwiązań zastosowanych w obiekcie. 



     Weryfikacja audytu efektywności energetycznej odbywa się w dwu etapach. W pierwszym  sprawdzana jest 
kompletności dokumentów, a w drugim prawidłowości wykonania zalecanych w Rozporządzeniu czynności i 
obliczeń. 
     W załączniku do Rozporządzenia podano wzory do obliczania ilości zaoszczędzonej energii dla najczęściej 
podejmowanych przedsięwzięć (20 przypadków). W obliczeniach wykorzystywane są współczynniki korekcyjne 
uwzględniające np. ostrość klimatu, zadaną temperaturę, sposoby ogrzewania, czas użytkowania światła. Dla 
wszystkich wprowadzonych współczynników podano wartości liczbowe. Załącznik zawiera również tabele 
określające dla wybranych urządzeń średni czas pracy, średni czas w trybie gotowości do pracy (standby),  średni 
czas pozostawania w trybie „uśpionym” i moce pobierane w tych stanach. 
 

Rozporządzenie w sprawie uprawnień na audytora efektywności energetycznej 

     Pełna nazwa: Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przeprowadzania szkolenia oraz egzaminu dla 
osób ubiegających się o uzyskanie uprawnień audytora efektywności energetycznej.  
     Rozporządzenie określa sposób przeprowadzania i zakres programowy szkolenia i egzaminu oraz kryteria 
jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się komisje kwalifikacyjne. 
     Szkolenie powinno składać się z części teoretycznej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie może być 
krótszy niż 160 godzin, przy czym część praktyczna szkolenia powinna trwać nie mniej niż 24 godziny. W 
załączniku do Rozporządzenia podano 16 tematów, które powinny być omówione w części teoretycznej. 
Szkolenie powinno kończyć się samodzielnym sporządzeniem audytu efektywności energetycznej obiektu i oceną 
poprawności jego wykonania, w szczególności pod kątem zgodności z przepisami dotyczącymi metod 
sporządzania audytu efektywności energetycznej. 
     Egzamin na audytora efektywności energetycznej składa się z pisemnego testu (100 pytań, 160 minut) oraz 
części praktycznej, sprawdzającej umiejętność sporządza audytu (180 minut). Do części praktycznej 
dopuszczana jest osoba, które na teście uzyskała co najmniej 60 punktów. Warunkiem dopuszczenia do 
egzaminu jest spełnienie wymagań formalnych określonych w ustawie [2] i zapłacenie opłaty egzaminacyjnej. 
Wysokość opłaty określono na 80% przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w roku poprzedzającym egzamin. 
Komisja egzaminacyjna jest powoływana przez Prezesa URE. Egzamin przeprowadza się jeżeli zostało do niego 
dopuszczone co najmniej 30 osób.  
 

Tworzenie polityki zarządzania energią w przedsiębiorstwie i monitorowanie 
oszczędzania energii - na podstawie  

normy EN 16001/ ISO 50001 
 
     Normy EN 16001 i ISO 50001 mają praktycznie identyczną treść. Pierwsza została wydana przez europejskie 
komitety normalizacyjne CEN i CENELEC (w lipcu 2009), a druga przez ogólnoświatową organizację International 
Standard Organisation (w czerwcu 2011). Obie normy noszą tytuł „Energy management systems - Requirements 
with guidance for use” (w tłumaczeniu: „Systemy zarządzania energią - Wymagania z wykładnią stosowania”). W 
dalszej części artykułu będą przywoływane w liczbie pojedynczej jako norma EN16001/ ISO50001. Norma ta 
została uznana również przez Polski Komitet Normalizacyjny. Zalecenia tej normy w dużym stopniu wynikają z 
dyrektyw Unii Europejskiej. Wdrożenie i stosowanie tej normy, choć nie jest obowiązkowe, pozwala w przejrzysty 
sposób pokazać starania  zmniejszenia zużycia energii przez kierownictwa firmy. 
     Podstawowym celem tej normy jest wskazanie modelowych rozwiązań przy tworzeniu systemów i procesów 
niezbędnych do poprawy w zakresie oszczędności energii. Norma EN16001/ISO50001 określa wymogi stawiane 
systemowi zarządzania energią, aby umożliwić każdej organizacji opracowanie i wprowadzenie w życie polityki i 
celów, które uwzględniają wymogi prawne. Jest ona przewidziana do stosowania w organizacjach wszelkich 
typów i wielkości, niezależnie od warunków geograficznych, kulturowych i społecznych. Norma ta dotyczy działań 
prowadzonych pod nadzorem danej organizacji. 
     Skuteczność funkcjonowania systemu zależy od zaangażowania na wszystkich poziomach działania danej 
organizacji, a zwłaszcza naczelnego kierownictwa. Tego rodzaju system umożliwia organizacji opracowanie 
polityki energetycznej, wyznaczenie celów i procesów pozwalających na osiągnięcie zobowiązań wytyczonych 
przez tę politykę, podejmowanie działań, w razie potrzeby, na rzecz poprawy jej realizacji. Norma określa wymogi 
dotyczące ustanawiania, wprowadzania w życie, utrzymywania oraz usprawniania systemu zarządzania energią. 
System tego rodzaju uwzględnia obowiązki prawne, które musi spełniać dana organizacja, oraz inne wymogi, 
które może ona uznawać. Umożliwia w danej organizacji przyjęcie systematycznego podejścia do problemu 
stałego usprawniania oszczędności energii. Norma określa wymogi dotyczące stałego ulepszania metod bardziej 
skutecznego i bardziej zrównoważonego wykorzystania energii, niezależnie od jej rodzaju. Może mieć 
zastosowanie w dowolnej organizacji, która wyrazi chęć wykazania, iż działa zgodnie ze swoją określoną polityką 
energetyczną i zechce zademonstrować tą zgodność innym.  Można to potwierdzić przez ocenę własną oraz 
własną deklarację zgodności bądź przez uzyskanie certyfikatu dotyczącego systemu zarządzania energią od 
organizacji zewnętrznej. 
    Norma EN16001/ISO50001 szczegółowo formułuje wymagania organizacyjne niezbędne do efektywnego 
oszczędzania energii w każdej postaci. Można je w uproszczeniu wyrazić w czterech krokach:  

 zmierzenie lub oszacowanie aktualnego zużycia energii 

 sporządzenie planów zmniejszenia zużycia energii (przygotowanie polityki energetycznej) 

 wdrożenie tych planów i określenie rzeczywistych korzyści 

 weryfikacja i udoskonalenie polityki energetycznej w celu uzyskania dalszych oszczędności energii 



Norma ta może być wdrażana zarówno przez duży koncern, pojedynczą fabrykę, jak i małą firmę, a nawet 
warsztat. Jej stosowanie prowadzi do zmniejszenia zużycia energii i bezpośrednich korzyści finansowych. Firma, 
która może wykazać się stosowaniem normy EN16001/ISO50001, zyskuje uznanie u współwłaścicieli 
(akcjonariuszy) za minimalizację kosztów oraz społeczny szacunek za politykę przyjazną środowisku. 
 
Organizacja wprowadzająca system zarządzania energią powinna: 

 ustanowić, dokumentować, wprowadzić w życie i utrzymywać system zarządzania energią zgodnie z 
wymogami normy EN16001/ISO50001 

 zdefiniować i podać w formie dokumentu zakres oraz ramy funkcjonowania systemu zarządzania 
energią; 

 określić i podać w formie dokumentu sposób, w jaki wymogi normy EN16001/ISO50001 będą spełniane 
w celu osiągania stałej poprawy efektywnego wykorzystania energii. 

 
     Celem wprowadzenia w życie systemu zarządzania energią jest osiągnięcie lepszego wykorzystania energii 
elektrycznej. Norma opiera się zatem na przesłance, że organizacja będzie przeprowadzać okresowe przeglądy 
oraz poddawać ocenie swój system zarządzania energią w celu określenia sprzyjających okoliczności dla 
usprawnienia i ich realizacji. Tempo, zakres oraz harmonogram powyższego procesu stałego usprawniania 
wyznacza sama organizacja, biorąc pod uwagę względy natury ekonomicznej i inne. Celem usprawnień w 
systemie zarządzania energią jest osiągnięcie poprawy charakterystyki energetycznej. Norma 
EN16001/ISO50001 wymaga od danej organizacji, aby: 

 ustanowiła właściwą politykę energetyczną; 

 określiła odpowiednie wymogi prawne oraz uznane przez nią wymogi innej natury; 

 określiła priorytety i ustanowiła właściwe cele i zadania w zakresie wykorzystania energii; 

 ustanowiła odpowiednią strukturę i program w celu wprowadzenia w życie wspomnianej polityki oraz 
osiągania założonych celów i realizacji zadań; 

 ułatwiała procesy planowania, kontroli, monitowania, działań prewencyjnych i naprawczych, działań 
dotyczących audytu oraz przeglądów, w celu zagwarantowania zarówno zgodności wspomnianej polityki, 
jak i zapewnienia właściwego funkcjonowania systemu zarządzania energią. 

Organizacja powinna przeprowadzić przegląd wstępny w celu określenia obszarów wykorzystywania energii oraz 
sprzyjających okoliczności dla ich usprawnienia. Uzyskane w ten sposób informacje tworzą podstawę dla 
opracowania roboczego programu zarządzania energią, celów i zadań. 
     Najwyższe kierownictwo jest zobowiązane ustalić, wprowadzić w życie oraz dbać o prowadzenie polityki 
energetycznej dla zarządzanej organizacji. Polityka energetyczna powinna wyrażać zaangażowanie organizacji 
na rzecz osiągania poprawy w dziedzinie charakterystyki energetycznej. Najwyższe kierownictwo powinno 
zadbać, aby polityka energetyczna: 

 zawierała definicję zakresu i ram funkcjonowania systemu zarządzania energią; 

 była odpowiednia dla charakteru i skali, oraz oddziaływania na wykorzystywanie energii przez daną 
organizację; 

 uwzględniała zaangażowanie na rzecz stałej poprawy efektywnego wykorzystania energii energetycznej; 

 uwzględniała zaangażowanie na rzecz dostępności informacji oraz wszystkich niezbędnych zasobów, 
aby zapewnić osiąganie celów i realizację zadań; 

 tworzyła ramy do ustanawiania oraz przeglądu celów i zadań wynikających z polityki energetycznej; 

 uwzględniała zaangażowanie na rzecz spełniania wszystkich odnośnych wymogów dotyczących jej 
aspektów energetycznych; 

 była dokumentowana, wprowadzana w życie, utrzymywana i przekazywana wszystkim osobom 
pracującym dla  danej organizacji oraz w jej imieniu; 

 była regularnie przeglądana i uaktualniana i ogólnie dostępna. 
 
     Polityka energetyczna stanowi czynnik napędowy dla wprowadzania w życie oraz usprawniania systemu 
zarządzania energią danej organizacji. Polityka ta odzwierciedla zaangażowanie najwyższego kierownictwa na 
rzecz problemów energetycznych, tak aby organizacja była w stanie utrzymać oraz zwiększyć swe wysiłki 
zmierzające do coraz bardziej efektywnego wykorzystania energii oraz dążyła do dostosowania poziomu zużycia 
energii do swych potrzeb. Wszystkie inicjatywy kierownictwa wymagają przejrzystości pod względem kierunku i 
odniesienia do celów strategicznych danej organizacji. Wspomniana polityka energetyczna powinna przybierać 
postać oficjalnego, powszechnie dostępnego oświadczenia o zaangażowaniu organizacji na rzecz osiągania 
celów zarządzania energią oraz redukcji emisji związanych z wykorzystaniem energii.  Brak  zaangażowania  ze 
strony najwyższego kierownictwa oznacza, iż polityka energetyczna nie zostanie w pełni włączona do kultury 
działania danej organizacji.  Nieoficjalna polityka może ulec destabilizacji na skutek zmian kadrowych lub 
dotyczących działalności. Polityka energetyczna zatem może być zintegrowana z istniejącymi innymi kierunkami 
polityki, tak aby stworzyć ciągłość oraz stały związek z funkcjonowaniem danej organizacji. 
     Polityka tego rodzaju stanowi podstawę do wyznaczenia zadań w zakresie wykorzystania energii i powinna 
być wystarczająco przejrzysta i zrozumiała dla zainteresowanych stron wewnętrznych i zewnętrznych, tj. 
pracowników, klientów, władz publicznych, inwestorów, itd. Organizacja powinna zapewnić istnienie spójnego 
powiązania między polityką energetyczną a określonymi obszarami znacznego zużycia energii poprzez 
wyznaczone zadania oraz poszerzać jej zakres na plany działania oraz kluczowe dane liczbowe, aby umożliwić 
koncentrację wysiłków na tych obszarach, gdzie uzyskuje się optymalne rezultaty. W sytuacji gdy organizacja 



prowadzi działalność w wielu miejscach, wspomniana polityka może zostać ograniczona do akcji podejmowanych 
jednie w kilku z tych lokalizacji. Powinno to być jednoznacznie określone w zasadach polityki energetycznej. W 
obrębie części organizacji działających w jednej lokalizacji, wspomniana polityka powinna obejmować wszystkie 
procesy i działania.  Jeśli polityka energetyczna nie nakreśla żadnych ograniczeń, należy rozumieć, że odnosi się 
do całej organizacji, niezależnie od miejsca działania.  
 
Polityka energetyczna powinna zatem: 

 zobowiązywać organizację do zajęcia się wyrobami, procesami lub innymi działaniami, które powodują 
znaczne zużycie energii, tj. obszarami, które odpowiadają za najwyższe zużycie energii lub które 
przedstawiają największy potencjał w zakresie oszczędzania energii; 

 zobowiązywać organizację do stałego, coraz bardziej efektywnego wykorzystywania energii oraz 
poszukiwania alternatywnych i odnawialnych źródeł energii; oznacza to, że jednocześnie wspomniana 
polityka tworzy ramy do wyznaczania zadań energetycznych oraz poddawania ich stałemu przeglądowi, 
gdy zadania te zostaną wykonane lub pojawi się potrzeba zmian; 

 zobowiązywać organizację do przestrzegania odnośnych regulacji prawnych związanych z 
wykorzystaniem energii w danej organizacji; tam gdzie jest to stosowne, w deklaracji polityki powinny się 
także znaleźć wszelkie inne ustalenia i porozumienia zawarte przez organizację; 

 być przekazywana wszystkim osobom pracującym dla lub w imieniu organizacji, a także powinna być 
niezwłocznie podawana do wiadomości publicznej. 

 polityka energetyczna może stanowić fragment szerszej polityki środowiskowej lub innego kierunku 
odnośnej polityki w danej organizacji, może też obejmować działania w sferze kalkulacji kosztów 
dotyczących okresu użytkowania urządzeń.  

 
     Organizacja powinna dokonać wstępnego przeglądu swych aspektów energetycznych. Powyższy przegląd 
aspektów energetycznych powinien być aktualizowany w określonych z góry odstępach czasu. Przeglądy tego 
rodzaju powinny definiować  priorytety aspektów energetycznych na potrzeby dalszej analizy. 
 
Wspomniane przeglądy aspektów energetycznych powinny obejmować:  

 dawne i aktualne zużycie energii oraz czynniki energetyczne na podstawie pomiarów i innych danych; 

 określenie obszarów znacznego zużycia energii, a zwłaszcza istotnych zmian w zakresie wykorzystania 
energii w ostatnim okresie;  

 oszacowanie spodziewanego zużycia energii w następnym okresie; 

 określenie wszystkich osób pracujących dla oraz w imieniu organizacji, których działania mogą 
prowadzić do znacznych zmian w zużyciu energii; 

 określenie i wyznaczenie priorytetów dotyczących możliwości efektywnego wykorzystania energii. 
 
     Organizacja powinna prowadzić rejestr możliwości dotyczących oszczędzania energii. Każdy przegląd 
powinien być dokumentowany. Celem określania aspektów energetycznych danej organizacji jest analiza 
obszarów znacznego zużycia energii, tj. budynków, urządzeń i procesów, które powodują największe zużycie 
energii lub stwarzają największe możliwości w zakresie oszczędzania energii. Organizacja powinna prowadzić 
rejestr możliwości oszczędzania energii.  
     Określanie aspektów energetycznych ma decydujące znaczenie przy analizie miejsc wykorzystywania energii 
w danej organizacji oraz stanowi podstawę do określania priorytetów w działaniach na rzecz redukcji zużycia 
energii. Organizacja, która zamierza wprowadzić w życie system zarządzania energią, powinna zacząć od 
ustalenia swego aktualnego stanowiska w odniesieniu do zużycia energii, dokonując wstępnego przeglądu 
aspektów energetycznych. Stanowi to swoisty kamień węgielny dla ustanowienia i utrzymywania systemu 
zarządzania energią dostosowanego do aspektów energetycznych danej organizacji. Każdy przegląd aspektów 
energetycznych powinien obejmować: 

 dawne i aktualne zużycie energii oraz czynniki energetyczne uzyskane z pomiarów oraz inne dane; 

 określenie obszarów znacznego zużycia energii, zwłaszcza znacznych zmian w wykorzystaniu energii w 
okresach minionych; 

 oszacowanie spodziewanego zużycia energii w następnym okresie. 
 
     Zużycie energii powinno być wiązane z danymi na różnych poziomach produkcji oraz (albo) innymi 
czynnikami, które miały wpływ na zużycie energii. Stopień dokładności zależy od wielkości danej organizacji oraz 
zużycia energii,  lecz powinno uwzględnić co najmniej energię pobraną (elektryczną, uzyskiwaną ze spalania 
oleju opałowego, gazu ziemnego i innych źródeł), a także zużycie energii (w procesach suszenia, pompowania, 
klimatyzacji, oświetlenia i innych). W sytuacji gdy organizacja działa w różnych lokalizacjach, podaż energii oraz 
jej zużycie w każdej lokalizacji powinno być poddawane osobnemu przeglądowi. W drożenie normy 
EN16001/ISO50001 ułatwia realizację zaleceń Ustawy o efektywności energetycznej. 

 
 

Obliczanie efektywności energetycznej 
 i oszczędności zużycia energii 
- na podstawie normy EN16212 

 



     Realizacja zaleceń Dyrektywy Unii Europejskiej [1] i Ustawy o efektywności energetycznej [2] wymaga 
określania ilości zaoszczędzonej energii. Aby wyniki były wiarygodne i porównywalne przygotowano normę 
opisującą sposoby obliczania ilości zaoszczędzonej energii - efektywności energetycznej. Norma EN16212 
zatytułowana: „Energy Efficiency and Saving Calculation, Top-down and Bottom-up Methods” [4] w tłumaczeniu: 
„Obliczanie efektywności energetycznej i oszczędności energii, metody: zstępująca i wstępująca” została 
opracowana przez europejskie komitety normalizacyjne CEN i CENELEC. Norma podaje sposoby obliczania, 
pozwalające na wyznaczenie oszczędności energii zgodnie z zaleceniami i definicjami wprowadzonymi przez 
dyrektywę Unii Europejskiej. Norma EN16212 opisuje dwie, równoważne metody obliczeniowe.  
 

 Metoda „Top-down” 
 

     Nazwa tej metody w dosłownym tłumaczeniu brzmiałaby „z góry na dół”, w polskim tłumaczeniu Dyrektywy [1] 
nazwano ją „metodą zstępującą”. Metoda ta bazuje głownie na danych statystycznych, zagregowanych na 
pewnym poziomie np. sektorów lub podsektorów przemysłu lub ogólnych wskaźnikach zużycia energii (np. 
średnie zużycie gazu na gospodarstwo domowe), zużycie paliwa przez samochody, itp. Przy obliczeniach bierze 
się również pod uwagę wpływ polityki energetycznej i innych okoliczności na oszczędzanie energii. Zakres 
danych wchodzących do obliczeń wynika w większości przypadków z dostępności danych statystycznych. Na 
wysokim poziomie agregacji może być odczuwalny wpływ zmian strukturalnych, organizacyjnych i kryteriów 
zaliczania elementów do określonych statystyk. Wyeliminowanie tych efektów można osiągnąć zamykając 
statystyki na niższym, bardziej szczegółowym poziomie, np. nie dla całego przemysłu, ale oddzielnie dla produkcji 
stali, produkcji cementu, itd., a w przypadku gospodarstw domowych oddzielne liczenie energii na ogrzewanie, 
oświetlenie, itp. 
     Zużycie energii przez urządzenie lub system zależy na ogół o określonego czynnika wiodącego (w normie 
nazwanego „driver”). Czynnikiem wiodącym może być np. wielkość produkcji lub liczba ogrzewaczy do wody w 
gospodarstwach domowych. W pewnych przypadkach czynniki wiodące wymagają normalizacji polegającej na 
przeliczeniu wartości uwzględniając działanie okoliczności zewnętrznych. Przykładowo, obliczając oszczędności 
w ogrzewaniu wnętrz, należy wziąć po uwagę mroźne i ciepłe zimy, przeliczając temperaturę zewnętrzną na 
stopnie i dni. 
     Obliczanie oszczędności energii składa się z dwóch kroków. W pierwszym przygotowuje się model 
obliczeniowy i wzory (włączając normalizację), w drugim zbiera się dane potrzebne do obliczeń. Podstawowymi 
danymi są czynnik wiodący (driver) i wskaźnik zużycia energii (indicator) przypadający na czynnik wiodący. 
Norma wyróżnia trzy rodzaje wskaźników zużycia energii. Wskaźnik „A” określa ilość energii potrzebną do 
wytworzenia jednostkowej ilości produktu np. ilość MWh na tonę stali. Wskaźnik „B” określa ilość energii 
zużywaną przez określony system np. gospodarstwo domowe w ciągu roku lub miesiąca. Wskaźnik „C” określa 
procentowy udział urządzeń energooszczędnych w stosunku do pełnej liczby urządzeń spełniających tą samą 
funkcję np. liczba słonecznych ogrzewaczy wody w stosunku do wszystkich ogrzewaczy. Zaoszczędzoną energię 
oblicza się mnożąc wartość czynnika wiodącego przez zmianę wskaźnika zużycia energii (między rokiem bazowy 
i rokiem obliczeniowym). Norma zaleca aby wartość czynnika wiodącego była brana z roku obliczeniowego. 
Przykładowo, jeżeli średnie roczne zużycie energii przez lodówkę (indicator) zmalało z E2009 na E2010 i ich liczba 
(driver) wzrosła z N2009 na N2010 to oszczędność energii wynosi (E2009 - E2010) x N2010 i mówi o ile zużyto by więcej 
energii, gdyby w 2010 roku pracowały lodówki o technologii z roku 2009 (średnio).  
     Przy porównywaniu technologii wykorzystujących energię w różnych postaciach, przeliczenie oszczędności 
energii na te same jednostki np. elektryczne może prowadzić do błędnych wniosków (np. zagotowanie wody w 
czajniku elektrycznym, kuchence gazowej, czy opalanej węglem). W takiej sytuacji norma zaleca obliczen ie 
oszczędności energii na podstawie zużywanej energii pierwotnej. 
 

Metoda „Bottom-up” 
 

     Nazwa tej metody w dosłownym tłumaczeniu brzmiałaby „z dołu do góry”, w polskim tłumaczeniu Dyrektywy 
[1] nazwano ją „metodą wstępującą”. Metoda ta bazuje na wynikach polityki energetycznej, akcji promujących 
urządzenia energooszczędne, mechanizmów i narzędzi finansowych wspierających oszczędzanie energii i innych 
podobnych działaniach. Na podstawie oszczędności jednostkowych w jednym wyrobie (np. żarówce, lodówce, 
itp.) obliczane są oszczędności dla całego przedsiębiorstwa czy nawet kraju.  
     W wyniku inicjatyw lub zaleceń oszczędzania energii, odbiorca końcowy może podjąć działania fizyczne, 
organizacyjne lub wpłynąć na zmiany zachowań użytkowników. Fizyczne działania to zamiana urządzeń na 
urządzenia o mniejszym zużyciu energii lub ich modernizacja. Działania organizacyjne polegają na zmianach np. 
w procesie produkcji prowadzących do mniejszego zużycia energii. Zmiana zachowań wynika z edukacji 
pracowników (czy domowników) i nakłaniania ich do wyłączania chwilowo nieużywanych urządzeń, zakręcania 
wody, gaszenia światła, itp. 
     Obliczanie zaoszczędzonej energii odbywa się niezależnie dla każdej inicjatywy promującej, po czym wyniki 
zostają zsumowane. W pierwszym kroku obliczane są oszczędności jednostkowe, w jednym urządzeniu lub 
jednym systemie. Wybór takiego elementu powinien wykluczać zależności techniczne i wymianę energii z innego 
typu elementami podlegającymi oddzielnej analizie. Ocena zużycia energii przez element podstawowy może być 
bezpośrednio znana (np. moc żarówki), może być mierzona przez zainstalowane liczniki lub nieznana. Przy braku 
bezpośredniej informacji zużycie energii przez element podstawowy szacuje się na podstawie pomiarów energii 
obejmujących większy system (dom, fabrykę, itp.) i zużycia energii przez wszystkie inne odbiorniki. Konsumpcja 
energii przez element jednostkowy, aby mogła być wykorzystywana w obliczeniach statystycznych, powinna 



uwzględniać czynniki zewnętrzne takie jak np. warunki pogodowe, liczba mieszkańców, godziny otwarcia, poziom 
produkcji, itp. (mnożenie przez współczynniki mniejsze lub większe od jedności). W niektórych przypadkach 
należy jeszcze uwzględnić zmianę sprawności urządzenia w ciągu kolejnych lat eksploatacji. 
     W celu podania oszczędności energii niezbędne jest określenie poziomu odniesienia (w normie: baseline) czyli 
zużycia energii przed wprowadzeniem udoskonaleń. W przypadku istniejących instalacji zużycie może być po 
prostu zmierzone. W przypadku nowych systemów (np. budynku mieszkalnego) odniesieniem może być 
teoretyczny system spełniający te same funkcje (np. komfort mieszkania) zbudowany w tradycyjnej technologii.  
     Oszczędności energii uzyskane w wyniku określonej „akcji zachęcającej” obliczane są przez przemnożenie 
jednostkowych oszczędności i ilości wdrożeń (np. liczby sprzedanych żarówek, czy liczby ulg podatkowych lub 
preferencyjnych kredytów). W niektórych przypadkach należy wprowadzić współczynnik zwiększający liczbę 
wdrożeń np. gdy po zakończeniu wydawania ulg, wyrób nadal jest sprzedawany, ale nie jest już ujęty w 
statystyce. Oszczędności energii powstałe z poszczególnych „akcji zachęcających” są następnie sumowane. 
Powstały wynik należy poddać sprawdzeniu i wykluczyć lub skorygować przypadki zaliczenia tych samych 
oszczędności do różnych „akcji zachęcających”. Od wyniku należy również odjąć instalacje, które nie powstały w 
wyniku sukcesu „akcji zachęcających” lecz niezależnych (świadomych lub nieświadomych) działań użytkowników 
(np. słoneczny ogrzewacz wody na działce letniskowej). Wartość zaoszczędzonej energii może być też zakłócona 
samą świadomością uzyskania oszczędności np. po ociepleniu domu jest nastawiana wyższa temperatura 
pokojowa. Wpływ takich czynników eliminuje się przez wprowadzanie współczynników korekcyjnych. 
 

Benchmarking - porównywanie i ocena w zakresie efektywności energetycznej  na 
podstawie normy EN16231 

     
     Europejska norma EN16231, opracowana w styczniu 2011 r. przedstawia sposób postępowania przy 
porównywaniu efektywności energetycznej oraz formułuje wymagania i zalecenia niezbędne dla zapewnienia 
możliwości porównywania wyników uzyskanych w różnych warunkach. Norma zaleca wykonywanie 
benchmarkingu w czterech etapach: określenie celu i zaplanowanie realizacji, zebranie i weryfikacja danych, 
analiza wyników oraz przygotowanie raportu. 
     Cel benchmarkingu zależy od powodów jego przeprowadzania, którymi mogą być np. chęć zdobycia wiedzy o 
rozkładzie zużycia energii lub potwierdzenie opłacalności zakupu energooszczędnego urządzenia. Benchmarking 
może mieć charakter wewnętrzny, gdy celem jest porównanie efektywności energetycznej w oddziałach (lub 
urządzeniach) w tym samym przedsiębiorstwie, lub zewnętrzny, gdy celem jest np. sprawdzenie danych 
statystycznych przez instytucję zarządzającą. Do nadzoru nad tym procesem norma zaleca powołanie 
koordynatora - osobę na odpowiednim szczeblu kierowniczym, mającą wiedzę zarówno o przebiegających 
procesach jak i o efektywności energetycznej. Obszar objęty badaniem może być rejonem geograficznym, 
wydziałem w fabryce, systemem funkcjonalnym lub pojedynczym urządzeniem. Należy wskazać wszystkie 
wymagane obszary (lub uczestników) i sprawdzić czy grupa ta jest reprezentatywna dla przeprowadzenia oceny.  
     Plan benchmarkingu powinien precyzyjnie określać wymagane dane oraz sposób ich  pozyskiwania, 
gromadzenia i przetwarzania. Dostęp do danych powinien być odpowiednio chroniony w zależności od stopnia ich 
poufności. Dane wpisywane są na wcześniej przygotowane formularze (papierowe lub elektroniczne) w 
ustalonym formacie i w ustalonych jednostkach. Dane powinny zostać sprawdzone pod względem kompletności i 
poprawności. Źródła nierealistycznych danych zostają odrzucone w procesie weryfikacji. W końcowej fazie dane 
można poddać korekcie polegającej na dostosowaniu wartości liczbowych do bezpośredniego porównywania. 
Przykładem takiej korekty może być uwzględnianie powierzchni i godzin otwarcia przy ocenie energii zużywanej 
na ogrzewanie przez supermarket. Podsumowaniem benchmarkingu jest raport, który poza końcowymi wynikami 
i wnioskami powinien zawierać dokładny opis źródeł danych oraz zastosowane przeliczenia i korekty.   
        

Ogólne wymagania w zakresie audytów energetycznych 
- na podstawie normy EN16247-1  

 
     Europejska norma o numerze głównym EN16247 poświęcona jest audytom efektywności energetycznej. 
Norma przygotowywana jest w kilku odrębnych częściach. Część EN16247-1, opracowana w styczniu 2011 r. 
przedstawia ogólne wymagania w zakresie audytów energetycznych. Kolejne części normy nie zostały jeszcze 
przygotowane.  
     Termin „audyt energetyczny” lub „audyt efektywności energetycznej”, zgodnie z definicją podaną w normie, 
określa systematyczne zbadanie i analizę poboru i użytkowania energii przez określony system lub organizację, 
zidentyfikowanie przepływów energii oraz wskazanie możliwości lepszego wykorzystania energii. Słowo „audyt” 
zostało zapożyczone do języka polskiego. Najbliższym, innym odpowiednikiem tego pojęcia, byłby termin 
„diagnostyka” (na podstawie oficjalnych wersji tej normy w innych językach). 
     Audyt przeprowadzany jest przez tzw. audytora energetycznego,  którym może być pojedyncza osoba, grupa 
osób lub organizacja. W przypadku większej liczby osób, wyznaczana jest osoba kierująca nazywana głównym 
audytorem. Audytor powinien mięć odpowiednie kwalifikacje, określone odrębnymi przepisami obowiązującymi w 
danym państwie. Dyrektywa Unii Europejskiej [1] zaleca, aby państwa członkowskie wzajemnie uznawały 
uprawnienia przyznane audytorom. Audytor zobowiązany jest do zachowania poufności w zakresie 
otrzymywanych informacji i uzyskiwanych wyników, powinien zadbać o niezakłócone działanie badanego obiektu, 
ale jest zobowiązany do publikowania wykrytych nieprawidłowości. Zarządca obiektu wyznacza z swojego 
personelu koordynatora do współpracy z audytorem. 



     Przed rozpoczęciem audytu, audytor i właściciel (lub zarządca) badanego obiektu powinni uzgodnić: 
 cel i oczekiwania (po co jest robiony i co ma udowodnić) 
 zakres tematyczny i granice badanego obszaru 
 wymagany stopień drobiazgowości 
 kryteria oceny oszczędzanej energii 
 ramy czasowe 
 dane i informacje, które powinny być zgromadzone przed rozpoczęciem audytu 
 czynności sprawdzające w trakcie audytu 
 wymagania i ograniczenia wynikające z przepisów 
 plan przebiegu audytu 
 potrzebę i sposób zaangażowania instytucji zewnętrznych 
 zasady bezpieczeństwa 
 oczekiwaną zawartość i format raportu 
 

Norma nakłada na audytora obowiązek wcześniejszego poinformowania zarządcy badanego obiektu o 
planowanych metodach działania, sposobach pomiaru, potrzebie podłączenia dodatkowych urządzeń, a także o 
zidentyfikowanych zależnościach handlowych i biznesowych mogących mięć wpływ na wyniki audytu.  Audytor 
zbiera dane historyczne o zużyciu energii, obowiązujące systemy taryf na energię, dokumentację techniczną 
urządzeń wraz z informacjami o przeglądach oraz informacje o przebiegu produkcji lub spełnianiu funkcji, do 
których badany obiekt jest powołany. Głównym zadaniem audytora jest wskazanie najbardziej energochłonnych 
urządzeń i procesów, opisanie przebiegu procesów i sposobu postępowania personelu i ich wpływu na zużycie 
energii. 
     Po zakończeniu audytu audytor przygotowuje raport. Norma zaleca aby raport składał się z następujących 
części: 

 streszczenie 
 podstawy techniczne i teoretyczne (opis badanego obiektu lub systemu, metody wykorzystywane w  

audycie, obowiązujące przepisy i normy) 
 wyniki audytu (opis sposobu postępowania, sposób pozyskiwania danych, uporządkowane dane i 

informacje o przepływach i zużyciu energii, informacje o kalibracji i konwersjach danych) 
 możliwości poprawy efektywności energetycznej (wskazanie takich możliwości, plan ich wdrożenia, 

założenia przyjęte dla proponowanych działań, analiza ekonomiczna) 
 podsumowanie i wnioski 

 
Szczegółowe wymagania związane z przeprowadzaniem audytu będą określone kolejnych normach, które są już 
przygotowywane. Efektywność energetyczna budynków i badanie tej efektywności są opisane w oddzielnych, 
dedykowanych tym zagadnieniom normach np. [10], [11], [12] i [13]. 

 

Podsumowanie 
 
     Poprawa efektywności energetycznej jest tak ważnym zagadnieniem, że została ujęta w europejskim i polskim 
prawie oraz normach europejskich (EN) i ogólnoświatowych (ISO). Wydane akty prawne, w swojej głównej treści, 
bazują na normach, choć się do nich nie odwołują i stanowią samodzielne dokumenty. Przepisy prawne formułują 
zalecenia i nakładają obowiązek ich stosowania. Normy informują o właściwym postępowaniu i nie są 
obowiązkowe. Stosowanie norm daje jednak gwarancję uzyskania właściwych rezultatów, zharmonizowanych z 
innymi działaniami i porównywalnymi z wynikami uzyskanymi w innych warunkach i lokalizacjach. Istniejące i 
wciąż powstające kolejne normy mają objąć całość zagadnień związanych z efektywnością energetyczną, 
wykraczając daleko poza obowiązki zapisane w regulacjach prawnych. 
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Grzegorz BŁAJSZCZAK 
Energy efficiency - a review of regulation and standards 

 
The concept of energy efficiency means how much energy is needed to obtain certain result.  It become so 
important that the European Union has issued a directive on energy end-use efficiency and imposed obligation on 
member countries. This paper describe the European Directive, the Polish Directive and associated with it 
normative acts and also European Standards (valid in all member states). The new regulation not only encourage 
a better use of energy but they create a duty of obtaining higher energy efficiency. Not complain with this duty will 
lead to financial penalty.  
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Grzegorz BŁAJSZCZAK 
Efektywność energetyczna - przegląd przepisów i norm  
 

Poprawa efektywności energetycznej jest tak ważnym zagadnieniem, że została ujęta w europejskim i polskim 
prawie oraz normach europejskich (EN) i ogólnoświatowych (ISO). Wprowadzone w ostatnich latach zmiany w 
przepisach prawnych mają już nie tylko zachęcić, ale wręcz zmusić odbiorców i dystrybutorów do lepszego 
gospodarowania energią. Przedsiębiorstwa, które nie wykażą poprawy efektywności energetycznej (białych 
certyfikatów), będą musiały zapłacić karę w postaci opłaty zastępczej.  W artykule opisano najważniejsze 
regulacje prawne i normy. 
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