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Co to jest efektywność energetyczna (*)?

(*) DEFINICJA:  stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, 

urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych warunkach ich użytkowania lub 

eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 

niezbędnej do uzyskania tego efektu.



Dlaczego powinniśmy zwiększać 

efektywność energetyczną MŚP?

Odpowiedzialność społeczna:

• zapotrzebowanie energetyczne ludzkości stale rośnie

• musimy dążyć do bilansu „zerowej emisji”

Wymogi prawne

• dyrektywa unijna EED - 2018 

• ustawy i rozporządzenia o efektywności energetycznej



Dlaczego powinniśmy zwiększać 

efektywność energetyczną MŚP?

Programy wsparcia:

• tzw. białe certyfikaty

• finansowanie i dofinansowanie ze środków lokalnych, krajowych, UE, krajów EOG

Cena energii w Polsce nie będzie niższa

• najbliższe 10-20 lat wymagają ogromnych inwestycji w polską energetykę 

• koszty praw do emisji 

… bo możemy

• wspiera nas technologia

• maleją koszty przedsięwzięć podnoszących efektywność energetyczną



Czy zabraknie (szczególnie w Polsce) paliw 

kopalnianych (nieodnawialnych nośników 

energii)?

• TAK - to tylko kwestia czasu i kosztów ich eksploatacji: 30 - 50 … lat.

Czy mamy alternatywę? 

• TAK - poprawa efektywności energetycznej

• TAK – OZE (Odnawialne Źródła Energii)

• TAK - nowe technologie



Czy zabraknie (szczególnie w Polsce) paliw 

kopalnianych (nieodnawialnych nośników 

energii)?



Strategie zwiększania efektywności 

energetycznej w MŚP

• Przedsięwzięcia (inwestycje) podnoszące efektywność energetyczną

• Inwestycje w instalacje OZE (Odnawialne Źródła Energii)

• Przedsięwzięcia typu „zaplanuj i wykonaj” – efekt jednorazowy, 

skokowy, trwały. 

Przykład:

Wymiana oświetlenia na LED oszczędność 50%



Strategie zwiększania efektywności 

energetycznej w MŚP

• ISO 50001 Uwaga: wymagane kompetencje w firmie

• Inteligentne Systemy Zarządzania Energią 

• Smart Monitoring 

• Automatyka

• Stałe, cykliczne podnoszenie efektywności energetycznej

Przykład:

Instalacja automatyki sterowania oświetleniem (czujniki ruchu, sterowanie 

natężeniem przy świetle mieszanym) dodatkowa oszczędność 25-30%



Przedsięwzięcia typu „zaplanuj i wykonaj” –

efekt jednorazowy, skokowy, trwały. 

Co warto powtarzać co 3-4 lata:

• Diagnoza - audyt, profesjonalne pomiary, eksperckie usługi doradcze

• Plan działania - plan - projekt działań potrawy efektywności energetycznej

• Finansowanie- pozyskanie dofinansowania UE, Białe Certyfikaty, inne

• Wdrożenie planu - wdrożenie przedsięwzięć podnoszących efektywność 

energetyczną



Przedsięwzięcia typu „zaplanuj i wykonaj” –

efekt jednorazowy, skokowy, trwały. 

Przykłady:

• Wymiana oświetlenia na LED

• Termomodernizacje

• Ekonomizery – odzysk ciepła z emiterów

• Odzysk ciepła ze sprężarek

• Falownikowe systemy zasilania silników

• Modernizacje maszyn, linii i procesów produkcyjnych



Przedsięwzięcia typu „zaplanuj i wykonaj” –

efekt jednorazowy, skokowy, trwały. 

Przykłady OZE i instalacji przetwarzania / produkcji energii:

• Instalacje fotowoltaiczne

• Pompy ciepła

• Biogazownie

• Kogeneracja i trigeneracji

• Układy ORC (produkcja energii elektrycznej z ciepła odpadowego)



Wdrożenie ISO 50001 to proces ciągłego 

doskonalenia



ISO 50001 – SZE (System Zarządzania 

Energią) jako proces ciągłego doskonalenia
Planowanie (Plan):

• Zrozumienie kontekstu organizacji

• Polityka energetyczna

• Wskazanie zespołu i zaangażowanie Top Managementu

• Przegląd energetyczny, Identyfikacja znaczących obszarów zużycia energii (SEUs), Ustalenie 

energetycznych wskaźników efektywności (EnPIs), Wyznaczenie wartości bazowych zużycia 

energii (EnBs) 

• Planowanie energetyczne (cele energetyczne)

• Opracowanie Planu niezbędnych działań ukierunkowany na osiągnięcie określonych celów 

energetycznych oraz zgodnych ze zdefiniowaną Polityką energetyczną



ISO 50001 – SZE (System Zarządzania 

Energią) jako proces ciągłego doskonalenia

Wdrożenie (do):

• Implementacja założonego Planu, działań operacyjnych i wsparcia, 

• Zapewnienie skutecznej komunikacji, w szczególności dokumentacji

• Zapewnienie kompetencji (szkolenia)

• Uwzględnianie aspektów efektywności energetycznej w projektowaniu i kwestiach 

zamówień nowych przedsięwzięć



ISO 50001 – SZE (System Zarządzania 

Energią) jako proces ciągłego doskonalenia

Kontroling (check):

• Monitoring i raportowanie

• Analiza i ocena efektywności energetycznej

• Audyt wewnętrzny i ocena systemu zarządzania energią (SZE), w szczególności kontrola 

dokumentacji

• Wskazanie niezgodności

• Opracowanie działań korygujących i zapobiegających 

• Ocena zgodności z wymogami prawa



ISO 50001 – SZE (System Zarządzania 

Energią) jako proces ciągłego doskonalenia

Działanie (ACT):

• Przeprowadzenie działań ukierunkowanych na eliminację niezgodności

• Ciągłe podnoszenie celów energetycznych

• Ciągła Optymalizacja Systemu Zarządzania Energią (SZE)



• Przedsiębiorstwo wdrażające System Zarządzania Energią (SZE) opracowuje i wdraża 

politykę energetyczną oraz skupia swoją uwagę na szczególnie energochłonnych 

obszarach swojej działalności. 

• Można to zrealizować wdrażając normę ISO 50001 (wymaga stałych kompetencji 

firmie). 

• Dla MŚP warto rozważyć wdrożenie Systemu Zarządzania Energią (SZE) w modelu 

usługowym (outsourcingu), a w szczególności z wykorzystaniem nowych technologii i 

inteligencji systemów.

• SMART Monitoring, z inteligencją systemów w „chmurze” nie wymaga w firmie 

wysokich kompetencji z zakresu efektywności energetycznej, koniecznych w 

przypadku wdrażania normy ISO 50001.



Cechy skutecznego SZE (Systemu 

Zarządzania Energią) w modelu SMART

• Monitoring kluczowych obszarów energetycznych i bieżąca kontrola kosztów

• Szybka reakcja na ewentualne awarie i anomalie 

• Skomplikowane dane prezentowane w postaci zrozumiałych wskaźników (KPI)

• Jest dobrze czy źle? odniesienia do zdefiniowanych tabel klasyfikacji 

energetycznych

• Rekomendacje systemu do podjęcia działań

• Zalecenia zmiany nastaw automatyki / parametrów pracy 



Jak działa SMART monitoring - inteligentny 

SZE (System Zarządzania Energią) ?

• Zainstaluj urządzenia pomiarowe.

• Podłącz do bezprzewodowych modułów sprzętowych.

• Wybierz co jest mierzone.

• Określ parametry odniesienia



Na czym polega inteligencja systemów SZE 

(System Zarządzania Energią) ?

Działanie ciągłe (online) i cykliczne - planowanie



O ile możemy poprawić efektywność 

energetyczną?

Współczynniki całkowitej efektywności BACS - wg normy PN-EN 15232:

• Zdefiniowano cztery klasy wpływu funkcji systemów sterowania, 

automatyki oraz technicznego zarządzania na efektywność 

energetyczną

• Przejście z klasy C do A pozwala zaoszczędzić kilkanaście a nawet do 

30% zużycia energii 



O ile możemy poprawić efektywność 

energetyczną?

Odpowiada systemom, które nie mają wpływu na 

efektywność energetyczną

Odpowiada standardowym systemom ze sterowaniem 

centralnym

Odpowiada zaawansowanym systemom sterowania i 

regulacji

Odpowiada systemom BACS o dużej efektywności 

energetycznej z pełną funkcjonalnością technicznego 

zarządzania, precyzyjnego sterowania i regulacji.
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