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Czym jest efektywność energetyczna?

Efektywność energetyczna to 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, albo w wyniku wykonanej usługi 

niezbędnej do uzyskania tego efektu.



Jakie korzyści wynikają z poprawy 

efektywności energetycznej?

• Korzyści ekonomiczne

• Korzyści wizerunkowe

• Korzyści środowiskowe



Jakie korzyści wynikają z poprawy 

efektywności energetycznej?

Korzyści ekonomiczne:

• Obniżenie kosztów zakupu energii

• Zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego

• Wzrost produktywności



Jakie korzyści wynikają z poprawy 

efektywności energetycznej?

Korzyści wizerunkowe:

• Zwiększenie innowacyjności i konkurencyjności

• Spełnienie wymagań i norm prawnych

• Budowa wizerunku firmy proekologicznej



Jakie korzyści wynikają z poprawy 

efektywności energetycznej?

Korzyści środowiskowe:

• Redukcja emisji gazów cieplarnianych

• Redukcja emisji zanieczyszczeń

• Poprawa jakości powierza



Poprawne monitorowanie zużycia energii: 

podstawa w zarządzaniu energią

Należy wprowadzać dodatkowe opomiarowanie –

w poszczególnych częściach budynków, na każdej 

maszynie, na każdym etapie procesu 

technologicznego.



Poprawne monitorowanie zużycia energii: 

podstawa w zarządzaniu energią

Warto zainwestować w inteligentne liczniki, które 

dostarczą informacji na temat jakości energii i profilu jej 

zużycia.



Poprawne monitorowanie zużycia energii: 

podstawa w zarządzaniu energią

Należy gromadzić informacje o zużyciu energii, a także budować 

bazy danych na potrzeby termomodernizacji i przedsięwzięć 

poprawy efektywności energetycznej.



Audyt - pierwszy krok ku poprawie 

efektywności energetycznej

• Audyt energetyczny

• Audyt efektywności energetycznej



Jaka jest różnica pomiędzy audytem 

energetycznym a audytem efektywności 

energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej

Zakres dotyczy najczęściej tylko 

jednego wybranego przedsięwzięcia 

lub kilku przedsięwzięć poprawy 

efektywności energetycznej, a nie 

wszystkich możliwych obszarów.

Audyt energetyczny

Zakres dotyczy całej gospodarki 

energetycznej przedsiębiorstwa i 

obejmuje co najmniej 90% całkowitego 

zużycia energii przez przedsiębiorstwo.



Jaka jest różnica pomiędzy audytem 

energetycznym a audytem efektywności 

energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej

Celem jest określenie oszczędności 

energii po realizacji danego 

przedsięwzięcia poprawy efektywności 

energetycznej.

Audyt energetyczny

Celem jest określenie potencjału 

oszczędności energii w przedsiębiorstwie.



Jaka jest różnica pomiędzy audytem 

energetycznym a audytem efektywności 

energetycznej?

Audyt efektywności energetycznej

Audyt efektywności energetycznej nie jest 

obligatoryjny. Jest on jednak wymagany w 

przypadku, gdy przedsiębiorstwo 

przeprowadza przedsięwzięcie poprawy 

efektywności energetycznej, na którego 

realizację chce uzyskać dofinansowanie.

Audyt energetyczny

Na mocy Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 

efektywności energetycznej audyt 

energetyczny musi być przeprowadzany w 

dużych przedsiębiorstwach co 4 lata.



Gdzie zazwyczaj kryją się oszczędności?

Budynki:

• wentylacja

• klimatyzacja 

• ogrzewanie

• oświetlenie



Gdzie zazwyczaj kryją się oszczędności?

Instalacje i procesy:

• instalacje sprężonego powietrza

• instalacje pary 

• instalacje gorącej wody



Gdzie zazwyczaj kryją się oszczędności?

Maszyny i urządzenia:

• silniki

• pompy 

• sprężarki

• wentylatory



Gdzie zazwyczaj kryją się oszczędności?

Źródła energii:

• instalacje c.o.

• instalacje c.w.u.

• kotły

• OZE



Gdzie zazwyczaj kryją się oszczędności?

Taryfy:

• energii elektrycznej

• ciepła

• gazu



Jak zmniejszyć zużycie energii w budynku?

Wentylacja:

• montaż nawiewników

• zastosowanie wentylacji hybrydowej

• zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

• wymiana przewymiarowanych wentylatorów

• zastosowanie zaawansowanej automatyki 



Jak zmniejszyć zużycie energii w budynku?

Klimatyzacja:

• zakup klimatyzatorów o wysokiej sprawności

• podział klimatyzowanych pomieszczeń na mniejsze strefy z 

indywidualną regulacją

• instalacja rolet okiennych  zewnętrznych



Jak zmniejszyć zużycie energii w budynku?

Oświetlenie:

• wymiana źródeł światła na LED

• podział instalacji oświetleniowej na mniejsze obszary 

sterowane za pomocą indywidualnych włączników

• zainstalowanie czujników ruchów i obecności



Jak zmniejszyć zużycie energii w budynku?

Ogrzewanie:

• montaż termostatów

• odpowiednie umiejscowienie grzejników

• kupno mat za grzejnikowych

• izolacja rurociągów

• wymiana okien

• docieplenie ścian i dachów

• wymiana źródła ciepła 



Jak zmniejszyć zużycie energii przez 

instalacje i procesy?

Instalacje pary i gorącej wody

• poprawa izolacji na rurociągach i izolacji 

pomieszczeń

• odzysk ciepła z kondensatu

• odzysk ciepła z procesów produkcyjnych

• regularne przeglądy odwadniaczy

• optymalizacja współczynnika nadmiaru 

powietrza w kotłach

Instalacje sprężonego powietrza

• likwidacja wycieków

• zmiana sposobu regulacji na pracę z 

przemiennikiem częstotliwości

• obniżenie ciśnienia roboczego

• właściwy dobór liczby sprężarek

• zastosowanie sterowania nadrzędnego

• wykorzystanie ciepła odpadowego



Jak zmniejszyć zużycie energii przez 

maszyny i urządzenia?

• dobór mocy urządzenia do obciążenia układu (wymiana 

przewymiarowanych i niedowymiarowanych urządzeń)

• wymiana urządzeń na  wysokosprawne

• zmiana regulacji (najczęściej na regulację zmienoobrotową)

• optymalizacja liczby urządzeń i sposobu ich współpracy 



Jak poprawić efektywność energetyczną 

źródeł energii?

• optymalizacja pracy kotła – optymalizacja współczynnika nadmiaru 

powietrza, kupno paliwa o wysokiej wartości opałowej

• wymiana kotła na kocioł o wyższej sprawności

• instalacja pomp ciepła

• inwestycja w odnawialne źródła energii: instalacje wiatrowe, panele 

fotowoltaiczne, kolektory słoneczne, kotły biomaso



Narzędzia do poprawy efektywności 

energetycznej dla MŚP

• Kalkulator oszczędności energii

• Podręcznik do samooceny  zużycia energii dla MŚP

• Dobre praktyki

• Self-audyt

• E-Doradca MŚP

• Kurs e-learningowy



Dziękuję za uwagę
Klaudia Janik, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A 


