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Audyt energetyczny

Działanie 1.2 Promowanie efektywności 
energetycznej i korzystania z odnawialnych źródeł 

energii w przedsiębiorstwach



Cel tematyczny - Priorytet Inwestycyjny 

• Cel tematyczny 

04 - Wspieranie przejścia na gospodarkę niskoemisyjną we wszystkich 
sektorach

• Priorytet Inwestycyjny 4.II

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



Wskaźniki produktu
(docelowo w 2023 r.)

- Dodatkowa zdolność wytwarzania energii ze źródeł odnawialnych (CI30) - 35 [MW]

- Liczba przedsiębiorstw otrzymujących wsparcie - 36 [szt.]

w tym: Liczba przedsiębiorstw, które w wyniku wsparcia poprawiły efektywność 

energetyczną - 36 [szt.]



Wskaźniki rezultatu bezpośredniego
(docelowo w 2023 r.)

• Szacowany roczny spadek emisji gazów cieplarnianych – tony 
równoważnika CO2/rok -193 000 

• Zmniejszenie zużycia energii końcowej – GJ/rok - 700 000 

• Zmniejszenie zużycia energii pierwotnej – GJ/rok - 875 000 

• Ilość zaoszczędzonej energii elektrycznej – MWh/rok - 35 000 

• Ilość zaoszczędzonej energii cieplnej – GJ/rok - 19 000 



Typy projektów zgodnie z SzOOP

W ramach działania wspierane są przedsięwzięcia wynikające z

przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa, zgodne z

obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23.11.2016 r. w sprawie

szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie

efektywności energetycznej, mające na celu poprawę efektywności

energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w

istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych w tym

m.in.:

• przebudowa linii produkcyjnych na bardziej efektywne

energetycznie;

• głęboka, kompleksowa modernizacja energetyczna budynków w

przedsiębiorstwach

Obw. ME z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie wykazu przedsięwzięć służących poprawie ee (M.P. 2016 poz. 1184).pdf


Typy projektów zgodnie z SzOOP

• zastosowanie technologii efektywnych energetycznie w

przedsiębiorstwach, poprzez przebudowę lub wymianę na

energooszczędne urządzeń i instalacji technologicznych,

oświetlenia, oraz ciągów transportowych linii produkcyjnych;

• budowa lub przebudowa lokalnych źródeł ciepła (w tym wymiana

źródła na instalację OZE);

• zastosowanie technologii odzysku energii wraz z systemem

wykorzystania energii ciepła odpadowego w ramach

przedsiębiorstwa.

Integralną częścią projektu powinno być wprowadzenie inteligentnych

systemów zarządzania energią w przedsiębiorstwie - o ile jest to

uzasadnione ekonomicznie



Zasady wyboru projektów do dofinansowania w SzOOP

• Inwestycje dotyczące efektywności energetycznej muszą wynikać z

uprzednio przeprowadzonych audytów energetycznych

(przemysłowych) dużych przedsiębiorstw, których koszt

przygotowania nie stanowi wydatku kwalifikowanego w ramach

POIŚ.

• Audyt energetyczny ex ante będzie kosztem niekwalifikowalnym dla

wszystkich podmiotów, jeśli koszt zostanie poniesiony przed

złożeniem wniosku o dofinansowanie.



Zasady wyboru projektów do dofinansowania w SzOOP

• Warunkiem wsparcia projektów dotyczących kompleksowej, głębokiej 

modernizacji energetycznej budynków będzie również konieczność 

zastosowania liczników ciepła/chłodu, ciepłej wody pod warunkiem, że 

wynika to z przeprowadzonego uprzednio audytu energetycznego.

• Dodatkowo istnieje obowiązek instalacji termostatów i zaworów 

podpionowych, jeżeli będzie to wynikać z przeprowadzonego audytu 

energetycznego. 

• Preferowane będą projekty, w których w wyniku realizacji inwestycji

nastąpi wzrost efektywności energetycznej powyżej 60% (w

przeliczeniu na energię końcową)

• nie będą kwalifikowały się do dofinansowania projekty zwiększające

w wyniku realizacji projektu efektywność energetyczną poniżej 25%



Audyt efektywności energetycznej 
dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Audyt energetyczny - oznacza systematyczną procedurę,

której celem jest uzyskanie odpowiedniej wiedzy o profilu

istniejącego zużycia energii danego budynku lub zespołu

budynków, działalności lub instalacji przemysłowej bądź

handlowej lub usługi prywatnej lub publicznej, określenie, w

jaki sposób i w jakiej ilości możliwe jest uzyskanie

opłacalnej oszczędności energii, oraz poinformowanie o

wynikach;

Dyrektywa_2012-27-UE_w_sprawie_efektywnosci_energetycznej.pdf


Audyt efektywności energetycznej 
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).



Audyt efektywności energetycznej 
dyrektywa 2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej

Aby zagwarantować wysoką jakość audytów energetycznych i systemów zarządzania energią, 

państwa członkowskie ustalają przejrzyste i niedyskryminacyjne kryteria minimalne dotyczące 

audytów energetycznych, opierając się na załączniku VI.

Kryteria minimalne dotyczące audytów energetycznych, w tym audytów przeprowadzanych w ramach 

systemów zarządzania energią: 

• Podstawę audytów stanowią aktualne, mierzone, możliwe do zidentyfikowania dane operacyjne 

dotyczące zużycia energii i profili obciążenia (w odniesieniu do elektryczności); 

• Audyty zawierają szczegółowy przegląd profilu zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, 

operacjach lub instalacjach przemysłowych, w tym w transporcie; 

• Audyty opierają się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia (life-cycle cost analysis – LCCA), 

a nie na prostym okresie zwrotu nakładów (Simple Payback Periods – SPP), tak aby uwzględnić 

oszczędności długoterminowe, wartości rezydualne inwestycji długoterminowych oraz stopy dyskonta; 

• Audyty są proporcjonalne i wystarczająco reprezentatywne, aby pozwolić na nakreślenie rzetelnego 

obrazu ogólnej charakterystyki energetycznej oraz wiarygodne określenie istotnych możliwości poprawy. 

• Audyty energetyczne umożliwiają przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń 

dotyczących proponowanych środków, tak aby dostarczyć klarownych informacji o potencjalnych 

oszczędnościach. 

• Dane stosowane w audytach energetycznych są przechowywane do celów analizy historycznej i kontroli 

wyników.



Audyt efektywności energetycznej 
Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej − opracowanie

zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan

techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji,

zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie

efektywności energetycznej obiektu, urządzenia

technicznego lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności

ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności

energii;



Audyt efektywności energetycznej
Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

• Zasady przeprowadzania audytów energetycznych określono w art. 36 i 37

• Przedsiębiorca (w rozumieniu zgodnym z ustawą o swobodzie działalności 
gospodarczej, z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego 
przedsiębiorcy), zobowiązany jest do przeprowadzenia 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).



Audyt efektywności energetycznej
Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Art. 37. 1. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa jest procedurą mającą na celu przeprowadzenie 

szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności energetycznej oraz dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach 

energii

2.Audyt energetyczny przedsiębiorstwa:

1) należy przeprowadzać na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych 

do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii 

elektrycznej, zapotrzebowania na moc;

2) zawiera szczegółowy przegląd zużycia energii w budynkach lub zespołach budynków, w 

instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, odpowiadających łącznie za co najmniej 

90% całkowitego zużycia energii przez to przedsiębiorstwo;

3) powinien opierać się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu 

budynków oraz instalacji przemysłowych, a nie na okresie zwrotu nakładów, tak aby 

uwzględnić oszczędności energii w dłuższym okresie, wartości rezydualne inwestycji 

długoterminowych oraz stopy dyskonta.

3.Przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane dotyczące audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa, przez 5 lat.



Audyt efektywności energetycznej
Ustawa z 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej

Art. 29. Minister właściwy do spraw energii określi, w drodze rozporządzenia:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej,

2) wzór karty, o której mowa w art. 25 ust. 1 pkt 2,

3) szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której 

mowa w art. 26 ust. 1,

4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji uzyskanych 

oszczędności energii,

5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której mowa w 

art. 25 ust. 3,

6) współczynniki sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej w energię finalną,

7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne jednostki

– biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywności energetycznej, 

zapewnienie zharmonizowanych zasad pomiarów oraz sprawnej i prawidłowej weryfikacji 

oszczędności energii.

RME_ z dnia 5 października 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej (Dz.U. 2017 poz. 1912).pdf


Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 

energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

§ 2. 1. Audyt w zakresie:

1) oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia energii 

przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację

2) analizy efektów planowanych do uzyskania albo 

uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub 

przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie 

efektywności energetycznej, stosownie do sposobu 

sporządzania audytu



Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 

szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności 

energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii

§ 3. 1. Audyt sporządzany dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 

energetycznej:

1) wskazanie dopuszczalnych wariantów realizacji przedsięwzięcia, z uwzględnieniem 

zastosowania różnych technologii;

2) szczegółowy opis usprawnień planowanych w ramach poszczególnych rodzajów i 

wariantów 

3) wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii, wraz z oceną opłacalności 

ekonomicznej każdego z możliwych do zrealizowania przedsięwzięć :

a) przyjęte założenia i źródła danych zastosowanych do obliczeń oszczędności energii,

b) sposób wykonania analiz danych, metod obliczeniowych i zastosowanych modeli 

matematycznych oraz szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współczynników 

użytych w tych obliczeniach,

c) ocenę opłacalności ekonomicznej poszczególnych rodzajów i wariantów, 

d) wyniki obliczeń i wnioski z nich wynikające dotyczące wyboru optymalnego wariantu lub 

rodzaju przedsięwzięcia



Audyt energetyczny – systematyczna kontrola i analiza wykorzystania i zużycia energii

przez obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację przepływów

energii i potencjał odnośnie do poprawy efektywności energetycznej a także ich

raportowanie

Norma EN 16247 zawiera wymagania ogólne, wspólne dla wszystkich audytów 

energetycznych. 

Materiał integralnie z nią powiązany stanowią następujące normy:

• Audyty energetyczne – Część 2: Budynki;

• Audyty energetyczne – Część 3: Procesy;

• Audyty energetyczne – Część 4: Transport;

• Audyty energetyczne – Część 5: Kompetencje auditorów energetycznych

Audyt efektywności energetycznej 
Norma PN – EN 16247 Audyt energetyczny

PN-EN 16247-1_2012P.pdf


Audyt efektywności energetycznej

Norm PN-EN 16247 określa audyt energetyczny jako:

Systematyczną kontrolę i analizę wykorzystania i zużycia energii przez
obiekt, budynek, system lub organizację, mająca na celu identyfikację
przepływów energii i potencjału poprawy efektywności energetycznej, a
także ich raportowanie.

Ustawa o efektywności energetycznej określa audyt energetyczny jako:

Opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan
techniczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, zawierające
wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, a także ocenę ich
opłacalności ekonomicznej i możliwej do uzyskania oszczędności energii;



Audyt efektywności energetycznej

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 porozumieniu z
właścicielem zakładu, w kolejności zależnej od stopnia
spełnienia zdefiniowanych obiektywnych kryteriów
ekonomicznych.



Wytyczne do audytu efektywności energetycznej

Opracowanie zakresu oraz zasad wykonania audytu efektywności 
energetycznej do 

Wniosku o dofinansowanie projektu 
ze środków 

Europejskiego Funduszu Spójności 
Oś priorytetowa I 

zmniejszenie emisyjności gospodarki 
Działanie 1.2 

Promowanie efektywności energetycznej 
i korzystanie z odnawialnych źródeł energii 

w przedsiębiorstwach

Wytyczne_dla_audytow_energetycznych_pois_2014_2020_dzialanie1_2.pdf


Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Rodzaje audytów

• 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



Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Zasady określania efektu energetycznego

Efekt energetyczny wynikający z kompleksowej

modernizacji obiektów/urządzeń/instalacji stanowi

różnicę w bazowym zużyciu energii dla stanów przed i

po dokonaniu modernizacji, obliczanym dla obu tych

stanów, jako bilans zapotrzebowania energii i jej

nośników wyrażonych w jednostkach fizycznych na

granicy bilansowej zakładu.

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



Obliczenia efektów energetycznych powinny być wykonane z zachowaniem 

następujących zasad: 

• Analiza wszystkich przedsięwzięć zidentyfikowanych na etapie analizy możliwości usprawnień, w tym 

zastosowania różnych technologii i rozwiązań technicznych dla poszczególnych przedsięwzięć 

usprawniających, 

• Podanie i opisanie źródła zaleceń (np. BAT, opracowania i normy branżowe, katalogi producentów, 

regulacje prawne, bazy danych przykładów dobrych praktyk, itp.), 

• Wykonane w czytelnej formie opisy, wynikające z diagnozy stanu istniejącego, podanie założeń do 

obliczeń i informacji na temat źródeł danych i źródeł założeń do obliczeń efektów energetycznych i 

efektów ekologicznych, 

• Wykonane w czytelnej formie opisy metod obliczeniowych oraz źródeł i podstaw metod użytych do 

obliczenia wzrostu efektywności energetycznej dla każdego z analizowanych usprawnień, 

• Zaprezentowana w czytelnej formie metodyka obliczeń - odpowiednio opisane użyte wzory, wskaźniki, 

współczynniki itp. 

• Podanie informacji na temat wykorzystanych programów komputerowych użytych w obliczeniu wzrostu 

efektywności energetycznej i wielkości oszczędności energii 

• Zaprezentowane w czytelnej formie wyniki obliczeń i wnioski istotne z punktu widzenia wyboru 

rozwiązania najkorzystniejszego/optymalnego. 

Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Zasady określania efektu energetycznego



Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Zasady określania efektu ekologicznego

• Efekt ekologiczny rozumiany jest, jako zmniejszenie ilości zanieczyszczeń
wprowadzanych do środowiska w wyniku wdrożenia środków poprawy
efektywności energetycznej, będących przedmiotem inwestycji.

• Oblicza się jedynie redukcję emisji CO2. Generalnie obowiązuje zasada, że
efekt ekologiczny w postaci redukcji emisji CO2 wprowadzanego do
środowiska jest pochodną redukcji zużycia energii końcowej w obszarach
poddanych modernizacji.

• W obliczeniu redukcji emisji CO2 wyróżniono przypadki projektów
dotyczące modernizacji źródeł ciepła polegające na zastosowaniu
kogeneracji. Z uwagi specyfikę i stopień komplikacji dla tych projektów
wskazano oddzielną metodykę obliczeniową.

(http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/223/2/6/zalacznik_nr11_metodyka_co2_z_przypisem.doc)

zalacznik_nr11_metodyka_co2_z_przypisem.doc
http://pois.nfosigw.gov.pl/download/gfx/pois/pl/nfoopisy/223/2/6/zalacznik_nr11_metodyka_co2_z_przypisem.doc


Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
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.
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Zasady określania efektu ekologicznego

Sposób obliczania w obu przypadkach jest tożsamy z metodycznego punktu 
widzenia. 

• Sposób 1. powinien być używany w przypadkach, kiedy w wyniku 
wdrożenia środków poprawy efektywności energetycznej następuje 
substytucja nośników energii w źródłach. 

• Sposób 2. może być używany w przypadkach, kiedy wdrożone środki 
poprawy efektywności energetycznej powodują zmniejszenie 
zapotrzebowania na energię i jej nośniki. 

Sposób 1. może być używany zamiast sposobu 2. 
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Zasady określania efektu ekologicznego

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).

Raport KOBIZE „Wartości opałowe (WO) i wskaźniki emisji CO2 (WE) w roku 2015 do raportowania w ramach 

Systemu Handlu Uprawnieniami do Emisji za rok 2018”

WO_i_WE_do_stosowania_w_SHE_2018.pdf


Wykorzystywane do obliczeń dane dotyczące
wskaźników emisji CO2 dla energii elektrycznej
wykorzystywanej w modernizowanych obiektach
należy przyjmować na podstawie danych
publikowanych przez Krajowy Ośrodek Bilansowania i
Zarządzania Emisjami (KOBiZE).

WSKAŹNIKI EMISYJNOŚCI CO2, SO2, NOx, CO i pyłu całkowitego DLA ENERGII ELEKTRYCZNEJ na podstawie 
informacji zawartych w Krajowej bazie o emisjach gazów cieplarnianych i innych substancji

Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Zasady określania efektu ekologicznego

Wskaźniki emisyjności dla en. elektrycznej_2017.12_CO2, SO2, NOx, CO, TSP_KOBIZE.pdf


Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Kryteria ekonomiczne wyboru przedsięwzięć

• 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,

• 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.



Wytyczne do audytu efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej 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.
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Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać:

• stronę tytułową informującą o podstawowych danych
umożliwiających łatwą identyfikację zakładu wnioskodawcy

• wskazanie osób kontaktowych i kompletne dane
teleadresowe wnioskodawcy

• analogiczne dane dotyczące wykonawców audytu ze
wskazaniem osoby koordynującej jego wykonanie oraz osób
współpracujących.



Wytyczne do audytu 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.



Wytyczne do audytu 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.
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Wzór tabeli zbiorczej audytu energetycznego

L.p.
Obszar 

audytowany

Zalecany 

zakres 

modernizacji/

inwestycji

Szacowany 

koszt 

modernizacji    

netto

[PLN]

Zakładany 

termin 

realizacji 

modernizacji/ 

inwestycji

Bazowe 

zużycie 

energii 

końcowej 

[MWh/rok]

Zużycie 

energii 

końcowej po 

modernizacji/

inwestycji 

[MWh/rok]

Efekt 

energet. 

[MWh/rok]

(f - g)

Efekt 

energet. 

[%]

( h/f ) x100

Bazowa 

emisja CO2

[MgCO2/rok]

Emisja CO2

po 

modernizacji/

inwestycji

[MgCO2/rok]

Efekt ekolog.

[MgCO2/rok]

(j - k)

Efekt ekolog.

[%]

( l/j ) x100

a b c d e f g h i j k l m

1

2

3

…

Razem 

obszary

-

zł 



Wymagania dodatkowe do ubiegania się o uzyskanie preferencyjnej 
pożyczki na realizację inwestycji modernizacyjnych:

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

• 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, budynki, 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;

Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Wymagania dodatkowe



• 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;

• 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.

Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
Wymagania dodatkowe



Wytyczne do audytu efektywności energetycznej
WZÓR KARTY AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

∗ Niepotrzebne skreślić.

∗∗ W przypadku planowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

∗∗∗ W przypadku zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej.

 

KARTA AUDYTU EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
Data wykonania 
 

Podstawowe informacje dotyczące przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności 
energetycznej: 

 

Opis przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej (max. 250 znaków): 

 

Dane podmiotu, u którego będzie realizowane/zostało 

zrealizowane∗ przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej, lub podmiotu 
upoważnionego (numer PESEL albo nazwa): 

 

Planowana data rozpoczęcia realizacji przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej:∗∗ 

Data zakończenia realizacji 
przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności 

energetycznej:∗∗∗ 

Wyrażony w latach 
kalendarzowych okres 

uzyskiwania oszczędności 
energii: 

   

Parametry przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

Średnioroczna ilość energii finalnej planowanej 

do zaoszczędzenia: ∗∗ 
 kWh/rok  toe/rok 

Średnioroczna ilość energii pierwotnej 

planowanej do zaoszczędzenia: ∗∗ 
 kWh/rok  toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

finalnej: ∗∗∗ 
 kWh/rok  toe/rok 

Średnioroczna ilość zaoszczędzonej energii 

pierwotnej: ∗∗∗ 
 kWh/rok  toe/rok 

Dane sporządzającego audyt efektywności energetycznej 

Imię i nazwisko:  

Nr telefonu:  

Podpis:  



Dziękuję za uwagę

Michał Herrmann
Główny Specjalista

Departament Energii i Innowacji
Narodowy Fundusz 

Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej
ul. Konstruktorska 3A

02-673 Warszawa, Polska
tel. (+48 22) 45 90 570

kom. 724 700 830
E-mail: Michal.Herrmann@nfosigw.gov.pl

www.nfosigw.gov.pl
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