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Priorytet Inwestycyjny 4.II
Promowanie efektywności energetycznej i korzystania 
z odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach.

Wskaźniki produktu:
- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) – MW 

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - MWt

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii cieplnej ze źródeł odnawialnych - MWe

- Liczba zmodernizowanych energetycznie budynków – szt.

- Powierzchnia użytkowa budynków poddanych termomodernizacji – m2



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego :
- Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych -
tony równoważnika CO2/rok 

- Zmniejszenie zużycia energii końcowej – GJ/rok

- Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – GJ/rok

- Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – Mwh/rok

- Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – GJ/rok



Dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny (efektywności energetycznej) powinien obejmować 
wszystkie aspekty użytkowania energii, a więc:

1. Zaopatrzenie w energię, tj. źródła i sieci, nośniki, źródła odnawialne;

2. Zastosowanie energii w obiektach i systemach technicznych, ich 
modernizację lub wymianę;

3. Eksploatację, tj. monitoring, przeglądy, konserwację, organizację 
obsługi, taryfy i umowy z dostawcami, zachowanie użytkowników, ich 
instruowanie i szkolenie.

Dyrektywa zobowiązuje kraje członkowskie UE do wprowadzenia 
obowiązku dla dużych przedsiębiorstw sporządzania audytu co 4 lata
(ustawa w sprawie EE – art. 36, ust. 1).



Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

W/w ustawa w art. 36 i 37 określa zasady przeprowadzania audytów
energetycznych. Przedsiębiorca (rozumiany zgodnie z ustawą o swobodzie
działalności gospodarczej, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub
średniego), przeprowadza audyt co 4 lata. Z tego wymogu zwolniony jest
przedsiębiorca posiadający system zarządzania energią określony we
właściwych normach lub system zarządzania środowiskowego, o którym
jest mowa w art. 2 pkt. 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady
(WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału
organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).



W Szczegółowym Opisie Osi Priorytetowych Programu 
Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko znajduje się 
następujący zapis:

Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej
muszą wynikać z uprzednio przeprowadzonych
audytów energetycznych (przemysłowych) dużych
przedsiębiorstw, których koszt przygotowania nie
stanowi wydatku kwalifikowanego w ramach POIŚ.



PN – EN 16247 Audyt energetyczny

Zalecenie stosowania tej normy zawiera dyrektywa
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej.

Audyt powinien się opierać na analizie kosztów cyklu życia
obiektu, a nie na okresie zwrotu nakładów. Dokumentem,
który określa zasady przeprowadzania audytów
energetycznych jest norma PN – EN 16247 Audyt energetyczny.



Audyt energetyczny jest dokumentem służącym do
wyboru optymalnego zakresu rzeczowego
inwestycji z zakresu EE w przedsiębiorstwach z
uwzględnieniem każdego z możliwych do realizacji
przedsięwzięć usprawniających określonych na
podstawie diagnozy stanu istniejącego. Wszystkie
przedsięwzięcia powinny być uszeregowane w
kolejności zależnej od stopnia spełnienia
zdefiniowanych w porozumieniu z właścicielem
zakładu obiektywnych kryteriów ekonomicznych.



Definicja

Norma posługuje się inną definicją audytu energetycznego niż obowiązujące
w Polsce akty prawa powszechnego, co ma bardzo konkretne
konsekwencje. W ustawie o wspieraniu termomodernizacji i remontów
oraz ustawie o efektywności energetycznej audyt energetyczny określa się
jako dokument zawierający ocenę proponowanych działań oraz opis i ocenę
proponowanych działań poprawiających efektywność energe-tyczną
obiektu.

Natomiast wg normy PN-EN 16247 audyt energetyczny jest systematyczną
kontrolą i analizą wykorzystania i zużycia energii przez obiekt, budynek,
system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływów energii i
potencjał poprawy efektywności energetycznej, a także ich raportowanie.
W normie przyjmuje się więc, że audytem energetycznym jest cały proces
obejmujący czynności związane z diagnostyką gospodarki energetycznej.



Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej:

Audyt efektywności energetycznej powinien
zawierać opis możliwych rodzajów i wariantów
realizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego
samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej wraz z oceną
opłacalności ekonomicznej tego przedsięwzięcia
lub tych przedsięwzięć i możliwych do uzyskania
oszczędności energii.



NFOŚiGW opracował dokument pn.

„Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania
audytu efektywności energetycznej do Wniosku o
dofinansowanie projektu ze środków
Europejskiego Funduszu Spójności Oś I
zmniejszenie emisyjności gospodarki Działanie 1.2
Promowanie efektywności energetycznej i
korzystanie z odnawialnych źródeł energii w
przedsiębiorstwach”.



Rodzaje audytów (podział ze względu na skutki związane ze
zmniejszeniem zużycia energii) :

• Audyty energetyczne budynków przemysłowych;

• Audyty energetyczne wewnętrznych sieci
ciepłowniczych;

• Audyty energetyczne źródeł ciepła, energii elektrycznej i
chłodu;

• Audyty energetyczne procesów technologicznych

• Audyty elektroenergetyczne – optymalizacja zużycia
energii elektrycznej w budynkach, instalacjach i
wewnętrznych sieciach przesyłowych.



Kryteria służące uszeregowaniu przedsięwzięć na potrzeby
określenia możliwych wariantów modernizacji:

• najmniejsza wartość SPBT (prostego okresu zwrotu
nakładów),

• maksymalna wartość NPV (wartości zaktualizowanej netto)
przedsięwzięcia obliczonej dla zadanych przez właściciela
zakładu wartości stopy dyskonta „i” i okresu eksploatacji „n”
wyrażanego adekwatnie do sposobu określenia stopy
dyskonta „i” w miesiącach lub w latach,



Kryteria służące uszeregowaniu przedsięwzięć na
potrzeby określenia możliwych wariantów
modernizacji c.d.:

• największa wartość IRR (wewnętrznej stopy zwrotu),

• największa wartość wskaźnika r = NPV/K, gdzie K -
całkowity koszt realizacji rozpatrywanego 
przedsięwzięcia lub 

• dowolne inne kryteria uzgodnione z inwestorem.                                               



Kryteria służące uszeregowaniu przedsięwzięć na
potrzeby określenia możliwych wariantów
modernizacji c.d.:

Obliczone oszczędności energii należy wyrazić w 
jednostkach fizycznych takich jak: kWh, MWh, GJ dla 
standardowego rocznego okresu eksploatacji.                                           



Zasady określania efektu ekologicznego:

• różnicę w całkowitej emisji CO2 w obszarach objętych audytem
przed modernizacją (emisja bazowa) i po wdrożeniu środków
poprawy efektywności energetycznej (emisja docelowa) obliczaną w
odniesieniu do zużycia energii końcowej na granicy bilansowej
zakładu,

lub

• sumę iloczynów określonych na podstawie audytu redukcji
zapotrzebowania na energię końcową w poszczególnych obszarach
audytu, wyrażonych w jednostkach fizycznych na granicy bilansowej
zakładu, w podziale na nośniki oraz odpowiednich wskaźników
emisji CO2 dla poszczególnych nośników.



Wykorzystywane do obliczeń dane dotyczące wartości
opałowej (WO) oraz wskaźników emisji CO2 dla paliw
wykorzystywanych w przemyśle należy przyjmować na
podstawie danych publikowanych przez Krajowy Ośrodek
Bilansowania i Zarządzania Emisjami (KOBiZE).



Obliczenia redukcji emisji CO2

W obliczeniu redukcji emisji CO2 wyróżniono przypadki
projektów realizowanych we wszystkich obszarach
audytowanych powodujących wzrost efektywności
energetycznej i zmniejszenie zapotrzebowania na energię
na granicy bilansowej zakładu oraz oddzielnie projekty
dotyczące modernizacji źródeł ciepła polegające na
zastosowaniu kogeneracji. Podział ten wynika z różnej
specyfiki i stopnia skomplikowania metodyki obliczeniowej
dla tych przypadków.



Audyt efektywności energetycznej

Audyt EE powinien zawierać elementy umożliwiające
dokonanie obiektywnej oceny zasadności realizacji usprawnień
modernizacyjnych prowadzących do osiągnięcia efektu
energetycznego i ekologicznego oraz niezbędne informacje i
dane liczbowe umożliwiające ocenę oraz weryfikację wielkości
tego efektu w wyniku zastosowanych środków poprawy
efektywności energetycznej, jak również w zależności od
uzgodnień z inwestorem, analizę ekonomiczną zalecanych
usprawnień.



Audyt efektywności energetycznej

Każdy audyt EE powinien zawierać stronę tytułową informującą
o podstawowych danych umożliwiających łatwą identyfikację
zakładu oraz wskazanie osób kontaktowych i kompletne dane
teleadresowe, jak również analogiczne dane dotyczące
wykonawców audytu ze wskazaniem osoby koordynującej jego
wykonanie oraz osób współpracujących.



Audyt efektywności energetycznej

Ponadto audyt powinien zawierać jednostronicowe streszczenie wykonawcze 
wyników audytów, zawierające co najmniej następujące elementy:

• podsumowanie i wnioski z oceny stanu istniejącego,

• wskazanie podstawowych możliwości usprawnień i opis 
przeanalizowanych i zalecanych w audycie środków poprawy 
efektywności energetycznej,

• podsumowanie podstawowych efektów energetycznych, 
ekonomicznych i ekologicznych wynikających z wdrożenia środków 
poprawy efektywności energetycznej,

• opis aspektów istotnych z punktu widzenia efektywnej i sprawnej 
realizacji procesu inwestycyjnego, w tym informacje na temat 
potencjalnych, związanych z tym zaburzeń w procesie produkcyjnym.



Audyt efektywności energetycznej

Audyt powinien zawierać również tabelę zbiorczą
uwzględniającą przedsięwzięcia rekomendowane, zgodnie z
wzorem umieszczonym na końcu niniejszego opracowania.
Tabela ta powinna być dołączona niezależnie w formie
aktywnego pliku w formacie Excel.



Audyt efektywności energetycznej

Audyty EE będące podstawą do ubiegania się o uzyskanie
preferencyjnej pożyczki na realizację inwestycji
modernizacyjnych powinny spełniać następujące wymagania
dodatkowe:

• W przypadku analizy w ramach audytu modernizacji źródeł
ciepła/energii elektrycznej/chłodu pole-gających na
budowie nowych, nowocześniejszych jednostek
wytwórczych należy założyć na etapie wykonywania audytu
konieczność likwidacji w ramach tej modernizacji źródła (lub
kilku źródeł) starego, o co najmniej równoważnej łącznej
mocy wytwórczej (program nie wspiera budowy nowych
źródeł, tylko modernizację istniejących).



Audyt efektywności energetycznej

• W przypadku modernizacji istniejącego źródła ciepła/energii
elektrycznej/chłodu i/lub budowy nowego źródła w miejsce
starego, należy wykazać, że zużycie energii w
zaopatrywanych z tego źródła odbiornikach (urządzenia,
instalacje, budynku, linie technologiczne) na terenie zakładu
jest na racjonalnym poziomie lub planuje się w odniesieniu
do tych odbiorników działania modernizacyjne, które będą
realizowane równolegle z modernizacją źródła;



Audyt efektywności energetycznej

• W przypadku wdrażania środków poprawy efektywności
energetycznej połączonych ze wzrostem wydajności linii i
ciągów technologicznych oraz wzrostem wielkości produkcji
w dowolnej formie, wsparciu w ramach programu i analizom
w audycie energetycznym podlegać może wyłącznie część
całkowitych kosztów wdrożenia proporcjonalna do
wydajności linii technologicznej i poziomu produkcji sprzed
modernizacji; zasada niniejsza przenosi się na wszystkie
układy i sieci przesyłowe oraz źródła ciepła/energii
elektrycznej i chłodu, jak również na sposób określania
efektu ekologicznego;



Audyt efektywności energetycznej

• W audycie nie mogą być rozpatrywane inwestycje
polegające na modernizacji linii i ciągów technologicznych,
którym towarzyszy jednocześnie zmiana asortymentu lub
rodzaju produkcji;

• Równolegle z dokonaniem działań modernizacyjnych należy
wprowadzać systemy monitoringu zużycia i zarządzania
energią umożliwiające kontrolę prawidłowości
funkcjonowania wdrożonych środków poprawy
efektywności energetycznej oraz zapewniających osiągnięcie
i utrzymanie efektu energetycznego i ekologicznego przez
okres zapewnienia trwałości inwestycji – co najmniej 5 lat od
wdrożenia.

•



Audyt efektywności energetycznej
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Wzór tabeli zbiorczej audytu energetycznego
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Dziękuję za uwagę

Edward Kolbusz


