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Wprowadzenie 
 
 
Drogi Czytelniku,  
 

Z przyjemnością oddajemy w Twoje ręce poradnik "Jak zarządzać energią i środo-
wiskiem w budynkach użyteczności publicznej". Jest to już trzecia, zaktualizowana 
wersja publikacji. Poradnik skierowany jest przede wszystkim do władz samorządów 
terytorialnych: wojewódzkich, powiatowych, gminnych, które pośrednio lub bezpo-
średnio pokrywają ze swoich budżetów rachunki za energię i wodę i które nie tylko 
tworzą i wdrażają programy ochrony środowiska na swoim terytorium, ale również są 
odpowiedzialne za globalne i lokalne zanieczyszczenie środowiska w wyniku oddzia-
ływania na nie własnych obiektów i budynków. 

Poradnik powinien być użyteczny głównie dla komórek organizacyjnych i osób po-
wołanych w samorządach do zarządzania energią i środowiskiem, czyli dla Zarządców 
lub Administratorów Systemu Zarządzania Energią w województwach, starostwach  
i gminach. 

Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicz-
nej, tj. w szkołach, przedszkolach, szpitalach i przychodniach, obiektach kulturalnych  
i sportowych, budynkach administracyjnych itp., jest częścią gospodarowania pie-
niędzmi publicznymi, których w samorządach jest zawsze za mało i nie ma powodów 
by były nieefektywnie wydawane. 

Poradnik został zaktualizowany i wydany w ramach projektu „ Doskonalenie pozio-
mu edukacji w samorządach terytorialnych w zakresie zrównoważonego gospodarowa-
nia energią i ochrony klimatu Ziemi” dzięki wsparciu udzielonemu przez Islandię, 
Liechtenstein i Norwegię ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obsza-
ru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Intencją naszą jest 
zachowanie aktualności poradnika w zmieniającym się otoczeniu prawnym, instytucjo-
nalnym, finansowym, konieczne jest więc bieżące wprowadzanie zmian i uzupełnień. 
Aktualna wersja poradnika oraz dokumenty uzupełniające dostępne są w serwisie 
www.energiaisrodowisko.pl. 

Poradnik uwzględnia również doświadczenia szeregu projektów realizowanych 
przez Fundację na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w Katowicach m.in.  
w ramach programu Inteligentna Energia dla Europy (Intelligent Energy Europe). Dzia-
łania, które należy wymienić, to projekty: 3-NITY, który polegał na trójrodzajowym, 
innowacyjnym podejściu do planowania energetycznego i zrównoważonego rozwoju 
gospodarki energetycznej na poziomie lokalnym, SEC–BENCH - Miasta/gminy zrów-
noważonej energii – Benchmarking wskaźników energii i ochrony klimatu ziemi na 
portalu internetowym, Zarządzanie energią i środowiskiem w budynkach użyteczności 
publicznej województwa śląskiego oraz „Systemu monitorowania kosztów oraz zużycia 
nośników energii i wody w szpitalach należących do województwa śląskiego”.  

W poradniku zawarto podstawowe informacje, wskazówki metodyczne i sposoby 
postępowania ilustrowane przykładami. Na końcu niniejszego poradnika przedstawiono 
gdzie szukać dodatkowych informacji. Z poradnika korzystać mogą również dyrektorzy 
i administratorzy poszczególnych budynków, szczególnie przy wprowadzaniu systemu 
zarządzania energią i środowiskiem w ich obiektach i budynkach. 
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Poradnik miał być napisany w sposób ułatwiający jak najlepsze dotarcie do Czytel-
nika i umożliwić mu dobre jego wykorzystanie. Użyto więc trybu: zrób, wprowadź, 
wykonaj, sprawdź itd., by użyć jak najprostszego języka i porad. Mamy nadzieję, że 
czytający poradnik nie będzie poruszony bezpośrednim zwracaniem się do niego. 
 
 

1. PO CO ZARZĄDZANIE ENERGIĄ? 
 

Zarządzanie energią i środowiskiem stanowi bardzo istotny obszar polityki energe-
tycznej miast i gmin, którego realizacja przynosi wymierne efekty w postaci ogranicze-
nia zużycia mediów i redukcji kosztów z tego tytułu. Realizacja tego procesu stanowi 
jeden ze sposobów ograniczenia konsumpcji energii i wody bez angażowania środków 
finansowych gminy przy zachowaniu prawidłowych warunków rozwoju cywilizacyjne-
go. Ze względu na znaczący udział procesów energetycznych w emisji do atmosfery 
zanieczyszczeń pyłowo - gazowych, ograniczenie zużycia energii i poprawa sprawności 
jej wytwarzania przynosi wymierne efekty dla środowiska. Zarówno w postaci ograni-
czenia tzw. „niskiej emisji” powstającej w wyniku spalania paliw w lokalnych źródłach 
ciepła, jak i emisji gazów cieplarnianych powstających w wyniku spalania paliw kopal-
nych. 
 
Biorąc pod uwagę trwałą światową tendencję wzrostu zużycia i cen energii konieczne 
jest podjęcie działań zmierzających do jej racjonalnego użytkowania. Obowiązki gminy 
w tym zakresie regulują następujące akty prawne: 

 Ustawa o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 r., 
 Ustawa Prawo energetyczne z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

 
oraz krajowe dokumenty strategiczne: 
 

 Polityka energetyczna Polski do 2030 r. przyjęta przez Radę Ministrów 10 li-
stopada 2009 r., 

 Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) ogłoszo-
ny przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 r. 

 
Polityka energetyczna Polski zawiera długoterminową strategię rozwoju sektora ener-
getycznego, prognozę zapotrzebowania na paliwa i energię oraz program działań na 
kolejne lata. Natomiast Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej 
(EEAP) 2007 stanowi realizację zapisu art. 14 ust. 2 Dyrektywy 2006/32/WE  
z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług ener-
getycznych w celu: 

 oszczędności zużycia energii o 2% do roku 2010, 
 oszczędności zużycia energii o 9% do roku 2016. 



 8

Zmniejszenie zużycia energii jest zgodne z Polityką Unii Europejskiej w zakresie ogra-
niczenia emisji gazów cieplarnianych. Przyjęty przez Unię pakiet klimatyczno-
energetyczny mający na celu niedopuszczenie do większego niż 2oC wzrostu średniej 
temperatury Ziemi będzie realizowany poprzez redukcję gazów cieplarnianych, wzrost 
udziału OZE w zużyciu energii finalnej, wzrost efektywności energetycznej (tzw. pa-
kiet 3 x 20%). 
 
Dodatkowe impulsy w postaci narodowego celu w zakresie efektywnego wykorzystania 
energii i zadań dla jednostek sektora publicznego w zakresie uzyskania oszczędności 
we własnych budynkach jak również narzędzi, które te cele pozwolą zrealizować spo-
dziewane są w ramach przygotowywanej Ustawy o efektywności energetycznej. 
 
Właściwe zarządzanie energią i środowiskiem w jednostkach samorządu terytorialnego 
prowadzi nie tylko do zapewnienia lepszych warunków życia, pracy, nauki mieszkań-
ców przy możliwie niskich kosztach, ale również przyczynia się do: budowy wizerunku 
samorządu przyjaznego środowisku, będącego liderem i dobrym przykładem dla 
mieszkańców oraz większego i lepszego wykorzystania dostępnych środków finanso-
wych i mechanizmów finansowania inwestycji (np. w ramach partnerstwa publiczno- 
prywatnego). 
 
 

2. CO TO JEST ZARZĄDZANIE? PRZEDMIOT, 
CELE I KORZYŚCI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ  
I ŚRODOWISKIEM 

 
Zarządzanie zrobiło ostatnio oszałamiającą karierę - wszędzie się słyszy: zarządzać 

państwem, jednostką terytorialną, przedsiębiorstwem, firmą usługową itd. - i stało się 
dyscypliną naukową, tłumnie obleganą przez studentów na uczelniach.  

By nadać zarządzaniu wysoką rangę, cytuje się, że: 
 

 
Nie ma krajów ubogich, są tylko źle zarządzane 

 
 

Jest w tym dużo prawdy. W globalnej wiosce, w jakiej przyszło nam żyć, mamy 
wszędzie dostęp do kapitału, surowców i materiałów, coraz lepiej wykształceni ludzie 
czekają na pracę. Czyli wszyscy mamy szansę na rozwój społeczno-gospodarczy i do-
brobyt, ale nie wszyscy tę szansę wykorzystują, nie wszyscy dobrze zarządzają. Temat 
zarządzania jest istotny szczególne w dobie kryzysu ekonomicznego, który objął cały 
świat. Niekorzystne efekty kryzysu mogą być łagodzone poprzez wdrażanie przedsię-
wzięć powodujących obniżenie kosztów ponoszonych za paliwa i media.   

Jeżeli w tym miejscu powiesz: nie mam pieniędzy, wiedzy jak lepiej gospodarować  
i nie mogę nic zrobić, to nie możemy się z Tobą zgodzić.  
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Jeżeli masz pomysł na przedsięwzięcie, które może przynieść Ci korzyść - musisz 
chociaż mieć intuicję, skoro je znasz - to zleć je firmie, która może to sfinansować, zre-
alizować i eksploatować, a korzyściami możecie podzielić się wspólnie. Przejdźmy 
więc do sedna sprawy: 

 
 

Co to jest zarządzanie i jak je przełożyć na zarządzanie energią i środowiskiem 
 

 
Skorzystajmy z jednej z wielu definicji zarządzania i przystosujmy do niej zarzą-

dzanie energią i środowiskiem jak niżej: 
 

ZARZĄDZANIE

wg B. W awrzyniak Przedsiębiorczość -  klucz
do przyszłości "Przegląd organizacyjny" 1988, nr 7 s.7

Tworzy porządek
ekonomiczny

Przenosi normy
i wartości do

praktyki

Utrwala pożądane
zachowania

ludzi

Gotowość do realizacji
postawionych przed

nimi zadań

Selekcja kryteriów
i wybór sposobów

i środków do
rozwiązania

Minimalizacja kosztów
energii w obiektach

i budynkach

Motywacja zarządzających do
obniżki kosztów i zmniejszenia

emisji zanieczyszczeń

Funkcjonalne struktury
organizacyjne i postawiona

odpowiedzialność

Podejmowanie działań
według efektywności

ekonomicznej i wykonalności
finansowej

wg FEW E

ZARZĄDZANIE ENERGIĄ
I ŚRODOWISKIEM
W SAMORZĄDZIE
TERYTORIALNYM

Osiąga się standardy
usług energetycznych np.

temp., oświetlenie i wentylacja
pomieszczeń standardów

emisji zanieczyszczeń
środowiska

  
 

Rys. 1. Zarządzanie a zarządzanie energią 
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Podsumujmy więc krótko pierwszą lekcję.  
 
Wprowadzając system zarządzania można liczyć na same korzyści, bowiem: 

 gospodarze  województwa,  starostwa, gminy zyskują społeczne uznanie za 
dobre gospodarowanie pieniędzmi publicznymi i dbałość o swoje obiekty  
i budynki, 

 samorządy terytorialne i dyrektorzy obiektów mogą zaoszczędzone pieniądze 
wydać na inne cele, 

 rośnie zapotrzebowanie na usługi, tworzą się nowe miejsca pracy i rozwijają 
się lokalne firmy, 

 zmniejsza się obciążenie środowiska; efektywnie gospodarując paliwami  
i energią zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy, globalnie 
chroni się klimat  Ziemi. 

 
Jeżeli wszyscy zyskują, to dlaczego powszechnie się tego nie robi? Jest wiele prze-

szkód, najgroźniejsze są te mentalne, ale dalej pokażemy Ci krok po kroku jak wpro-
wadzić zarządzanie środowiskiem i energią w Twojej gminie.  
 
 
Wprowadzając system zarządzania można liczyć na same korzyści, bowiem: 

 gospodarze województwa, starostwa, gminy zyskują społeczne uznanie za do-
bre gospodarowanie pieniędzmi publicznymi i dbałość o swoje obiekty i bu-
dynki, 

 samorządy terytorialne i dyrektorzy obiektów mogą zaoszczędzone pieniądze 
wydać na inne cele, 

 rośnie zapotrzebowanie na usługi, tworzą się nowe miejsca pracy i rozwijają się 
lokalne firmy, 

 zmniejsza się obciążenie środowiska; efektywnie gospodarując paliwami  
i energią zwiększa się bezpieczeństwo energetyczne kraju i Europy, globalnie 
chroni się klimat Ziemi 
 

Jeżeli wszyscy zyskują, to dlaczego powszechnie się tego nie robi? Jest wiele prze-
szkód, najgroźniejsze są te mentalne, ale dalej pokażemy Ci krok po kroku jak wpro-
wadzić zarządzanie środowiskiem i energią w Twojej gminie. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

LEKCJA 1 
 
Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicz-
nej polega na: 
 postawieniu celu zmniejszenia zużycia i kosztów energii oraz ograniczenia obcią-

żenia dla środowiska naturalnego, przy równoczesnym zapewnieniu zadowalają-
cego stanu usług energetycznych (komfort cieplny w pomieszczeniach, właściwy 
poziom oświetlenia, temperatura ciepłej wody użytkowej, itp.) 

 określeniu odpowiedzialności - ustaleniu kto i czym ma się zająć, jakie będzie 
miał kompetencje i zakres obowiązków, jak będzie oceniany; stanowisko takie 
powinno zostać trwale osadzone w strukturach organizacyjnych samorządu - 
Urzędu Marszałkowskiego, Starostwa czy Gminy, 

 stworzeniu warunków do rozpoczęcia programowych działań, tak by w długo-
terminowym podejściu zarządzanie mogło samofinansować się z efektów podej-
mowanych działań, czyli z oszczędności kosztów paliw, energii i wody. 
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3. JAK SYSTEM ZARZĄDZANIA MOŻE FUNK-
CJONOWAĆ W TWOIM SAMORZĄDZIE 

 

3.1. Czy funkcjonuje u Ciebie system zarządzania energią i śro-
dowiskiem?  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

LEKCJA 2 
 
Dla stwierdzenia, czy w Twoim samorządzie funkcjonuje system zarządzania energią 
i środowiskiem postaraj się znaleźć odpowiedzi na następujące pytania:  
 Ile i jakie budynki użyteczności publicznej posiada samorząd? 
 Jakie ponosi się koszty rocznie/miesięcznie za paliwa, energię i wodę ogółem 

oraz w poszczególnych obiektach i budynkach indywidualnie? 
 Ile paliw, energii i wody zużywa się w tych obiektach? 
 Ile zanieczyszczeń zostało wyemitowanych do atmosfery ze spalanie paliw? 
 Czy ponoszone koszty i zużycie paliw, energii i wody w podobnych obiektach są 

zbliżone do siebie, czy też występują znaczne różnice? 
 Jeżeli występują różnice w rachunkach, to z jakiej przyczyny i czy mają one cha-

rakter trwały czy przypadkowy? 
 Czy wiesz co zrobić, żeby zmniejszyć swoje rachunki za energię i wodę, ile to 

może kosztować oraz od czego zacząć (gdzie efektywność podejmowanych dzia-
łań będzie największa)?  

 Jakie efekty przyniosły ostatnio realizowane inwestycje i remonty? Ile kosztowa-
ło zaoszczędzenie jednostki energii lub wody? 

 Czy podejmowane działania w zakresie gospodarowanie energią mają charakter 
planowy (wynikają z długookresowego planu działań)? 

 
Jeżeli na zdecydowaną większość pytań odpowiedź brzmi NIE lub NIE WIEM to 
znaczy, że zarządzania energią i środowiskiem nie ma lub jest prowadzone w sposób 
niepełny. Dla naprawy sytuacji trzeba powołać kompetentnego menadżera energe-
tycznego, który będzie:  
 jednoznacznie odpowiedzialny za sprawy związane z zarządzaniem energią i śro-

dowiskiem, 
 miał jasno określone obowiązki, 
 posiadał odpowiednie kompetencje i warunki do podjęcia skutecznego działania, 
 miał jasno określone obowiązki i czy istnieją warunki do współpracy między 

strukturami organizacyjnymi oraz ludźmi w samorządzie. 
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3.2. Propozycja schematu organizacyjnego 
 

Trudne zadanie, bo zarządzanie energią i środowiskiem dotyczy obiektów i budyn-
ków, które mają różne przeznaczenie i administrowane są przez różne wydziały i służby 
Twojego samorządu. 

Ważność systemów zarządzania w samorządzie można uszeregować następująco: 
 w pierwszej kolejności - zarządzanie usługami publicznymi: edukacją, kulturą  

i sportem, administracją i obsługą ludności, profilaktyką i lecznictwem itp., 
 w drugiej kolejności - zarządzanie nieruchomościami w tym obiektami i bu-

dynkami: sposobem wykorzystania, remontami, eksploatacją, 
 w trzeciej kolejności - zarządzanie energią i środowiskiem. 

 
Każdy samorząd szuka dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania i ustala swoje 

struktury organizacyjne. My zajmujemy się zarządzaniem energią i środowiskiem. Mu-
simy jednak zdawać sobie sprawę, że wszystkie systemy zarządzania muszą działać 
sprawnie. Przykładowo najlepsze zarządzanie energią w szkole czy obiekcie sporto-
wym nie spowoduje istotnej obniżki kosztów i zużycia energii w samorządzie, jeżeli 
obiekt nie jest efektywnie wykorzystywany - budynki są ogrzewane, a uczy się w nich 
mała liczba uczniów lub mało osób korzysta z basenu, w którym woda jest ciągle pod-
grzewana. Dlatego bardzo ważna jest koordynacja między strukturami organizacyjnymi 
samorządu, odpowiedzialnymi za dane systemy zarządzania. Dobry system zarządzania 
energią i środowiskiem prędzej czy później (im wcześniej tym lepiej) wymusi taką 
współpracę.  
 
Poniżej przedstawimy Ci przykłady jak sobie z tym radzą inni 
 
Niemcy uważają, że nie ma uniwersalnej recepty na to w jakich strukturach organiza-
cyjnych ma funkcjonować zarządzanie energią. 
Dla ustanowienia właściwej struktury organizacyjnej w urzędzie stawiają następujące 
wymogi: 

 przejrzysta odpowiedzialność i dobra współpraca z innymi komórkami, 
 efektywne wykorzystanie zatrudnionych pracowników i ich zdolności, 
 minimalizowanie strat z powodu wewnętrznych tarć i konfliktów kompetencyj-

nych, 
 
Dlatego też umocowanie komórki zarządzania energią i środowiskiem w poszczegól-
nych miastach jest różne, przykładowo: 

w Stuttgarcie  w pionie Finansów i Spraw Socjalnych,   
w Remscheid  w pionie: Finanse, Obsługa Obywateli i Sprawy Wewnętrzne,  

a w nim w Wydziale Zarządzania Budynkami - w dziale Za-
rządzania Technicznego, do którego należy: Techniczne Wy-
posażenie Budynków i Zarządzanie Energią, 

w Solingen   w Wydziale Służb Własnych i Zarządzania Nieruchomościami, 
w Tönivorst  w pionie Budownictwa i Środowiska, a w nim w Wydziale 

Środowiska. 
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W niemieckich poradnikach "Zarządzania energią w samorządach terytorialnych" re-
komenduje się następujący skład osobowy komórek zarządzania energią: 
 

Wielkość gminy 
w tysiącach 

mieszkańców 

Ilość pracowników 
zarządzania energią Kwalifikacje 

10 - 15 1 1 inżynier (lub technik) 

15 - 30 1,5 1 inżynier 
1/2 administracja 

30 - 50 2,5 
1 inżynier 
1 technik 

1/2 administracja 

50 - 100 5 

1 planista 
1 inżynier 

2 techników 
1 administracja 

> 100  > 5 Zależne od liczby i typu obiektów 
 
Tabela 1. Przykładowy skład osobowy komórek zarządzania energią w zależności 
od wielkości gminy 
 
 
We Francji zarządzanie energią najczęściej jest scentralizowane w pionie Dyrektora 
Technicznego Miasta. W Montpellier, mieście liczącym ponad 229 tys. mieszkańców 
(307 kotłowni, w tym 130 nadzorowanych w systemie telesterowania, 15 km lokalnej 
sieci ciepłowniczej i chłodu), zarządzanie energią w liczbie 2 techników mieści się  
w komórce służby energetycznej (biuro studiów - 3 techników, zarządzanie energią -  
2 techników, obsługa kotłowni - 17 osób), a ta podlega Dyrekcji Generalnej Służb 
Technicznych. 

 
W Polsce niewiele jest komórek zarządzania energią i środowiskiem w formie wyod-
rębnionej struktury i z przypisaną odpowiedzialnością. Najlepiej zarządzanie energią 
przyjęło się w tych miastach, gdzie od początku była to wyodrębniona komórka  
(2 – 5-osobowa) podległa wprost Prezydentowi Miasta. Do zadań takiej dobrze funk-
cjonującej komórki (np. w Częstochowie i Bielsku-Białej) należą wszystkie funkcje 
związane z zarządzaniem energią i planowaniem zaopatrzenia miasta w paliwa i ener-
gię. 
 

 
PRZYKŁAD 1 

 
Przykładowa karta stanowiskową Specjalisty ds. zarządzania energią  
 
I. Struktura 
Stanowisko Specjalista ds. zarządzania energią i środowiskiem w Urzędzie Miasta. 
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Rekomenduje się : 
 utworzenie stanowiska Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią 
 utworzenie zespołu pod nazwą Biura ds. Zarządzania Energią: 

o stanowisko Pełnomocnika Prezydenta Miasta ds. Zarządzania Energią  
o stanowisko ds. planowania energetycznego i rozwoju rynku energii 
o stanowisko związane z monitorowaniem obiektów miejskich i sytuacji ener-

getycznej miasta 
o stanowisko ds. eksploatacji urządzeń i oświetlenia miejskiego 
o stanowisko ds. instalacji elektrycznych 

 
II. Zakres zadań i kompetencji 
 
1. Opiniowanie: 
a) przedstawionych do uzgodnienia planów zagospodarowania przestrzennego pod 

względem infrastruktury nośników energii, zgodności z planami energetycznymi, 
bezpieczeństwa dostaw nośników energii i wody oraz skutków dla środowiska, 

b) projektów budowlanych planowanych do realizacji inwestycji na terenie miasta  
w zakresie zaopatrzenia w nośniki energii i wodę w procesie wydawania pozwolenia 
na budowę, 

c) specyfikacji do projektów budowlanych planowanych przez miasto do realizacji in-
westycji w zakresie charakterystyki energetycznej budynków, zaopatrzenia w nośniki 
energii i wodę oraz kosztów eksploatacyjnych związanych z tym zaopatrzeniem 

d) wykonywanie i opiniowanie audytów energetycznych i części energetycznych wnio-
sków o dofinansowanie dla inwestycji gminnych, 

e) wykonanych na zlecenie Urzędu Miasta opracowań dotyczących energetyki i ochro-
ny środowiska (w zakresie ochrony powietrza). 

 
2. Uzgadnianie: 
a) rozwiązań wnioskowanych przez odbiorców lub określonych w trybie ustalania wa-

runków zabudowy lub pozwoleń na budowę, w zakresie gospodarki energetycznej 
dla nowych inwestycji lub zmiany sposobu użytkowania obiektów, 

b) uzgadnianie dla odbiorców energii wyboru nośnika do celów grzewczych dla no-
wych inwestycji i dla obiektów modernizowanych, 

c) uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych dla nowych inwestycji, 
d) uzgadnianie nośników energii do celów grzewczych w istniejących budynkach  

w przypadku zmiany źródła ciepła. 
 
3. Opracowywanie: 
a) wytycznych dla prac koncepcyjnych i projektowych w zakresie charakterystyki ener-

getyczno-środowiskowej obiektów i zaopatrzenia w nośniki energii, 
b) wytycznych założeń do planów i planów rozwoju w zakresie charakterystyki energe-

tyczno-środowiskowej obiektów i infrastruktury technicznej związanej z zaopatrze-
niem w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe, 

c) informacji z zakresu stanu istniejącej i planowanej infrastruktury technicznej zwią-
zanej z zaopatrzeniem w energię cieplną, elektryczną i paliwa gazowe, 

d) informacji dotyczących wykonywanych inwestycji w aspekcie zapotrzebowania na  
i zaopatrzenia w energię i oddziaływania na środowisko (ochrona powietrza), 
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e) strategicznych założeń rozwoju miasta zawartych w Studium Uwarunkowań 
 i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego w ramach opiniowania lokalizacji 
nowych inwestycji na terenie miasta. 
 
4. Zbieranie i systematyzowanie materiałów i informacji: 
a) na temat polityki energetycznej Państwa i Unii Europejskiej, 
b) o stanie infrastruktury technicznej związanej z zaopatrzeniem w energię cieplną, 

elektryczną i paliwa gazowe na terenie miasta oraz o planach jej rozbudowy. 
 
5. Inicjowanie i wprowadzanie systemów monitorowania zużycia i kosztów energii 

oraz emisji zanieczyszczeń w obiektach i budynkach będących własnością miasta: 
a) współpraca z administratorami obiektów i budynków w zakresie realizacji przedsię-

wzięć bez- i niskonakładowych zmniejszenia zużycia i kosztów energii, 
b) okresowe przeglądy obiektów i budynków w zakresie nadzoru nad realizacją bez-  

i niskonakładowych przedsięwzięć i przedstawienie propozycji zmian, 
c) inicjowanie tworzenia i organizacja funduszy operacyjnych na wdrożenie bez- i ni-

skonakładowych przedsięwzięć, 
d) inicjowanie i wprowadzanie systemów motywacyjnych dla administratorów obiek-

tów i budynków, np. podziału efektów z oszczędzania energii, wyróżnienia etykietą 
energetyczną, itp., 

e) szkolenia administratorów i konserwatorów obiektów i budynków. 
 
6. Koordynacja: 
a) działań związanych z wykonywaniem założeń, planów i programów energetycznych 

na terenie miasta, 
b) współpracy miedzy miastem i przedsiębiorstwami energetycznymi, 
c) działań w zakresie spójności założeń, planów i programów energetycznych planami 

i programami środowiskowymi, 
d) realizacji założeń i planów w zakresie przedsięwzięć własnych miasta i innych pod-

miotów oraz innych programów gospodarczych i społecznych powiązanych z ener-
gią, 

e) współpracy między sąsiednimi gminami w zakresie systemów energetycznych. 
 
7.  Przygotowanie: 
a) okresowych informacji dla społeczeństwa w zakresie tematyki związanej 
z zaopatrzeniem w nośniki energii, 
b) informacji na życzenie Prezydenta Miasta, Rady Miasta i Komisji Rady Miasta, 
c) projektów stosownych Kart Informacyjnych i Uchwał Rady Miasta, 
d) projektów odpowiedzi na skargi i wnioski, 
 
8.  Współpraca: 
a) z innymi pracownikami Wydziału w pełnym zakresie prowadzonej działalności, 
b) z Wydziałami Urzędu Miasta oraz innymi jednostkami organizacyjnymi Urzędu  

i podległymi im zakładami oraz instytucjami zewnętrznymi dla zapewnienia realiza-
cji celów zawartych w zakresie obowiązków, 
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c) współpraca z przedsiębiorstwami energetycznymi w celu zapewnienia spójności po-
między planami rozwojowymi przedsiębiorstw energetycznych a Założeniami i Pla-
nem zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczna i paliwa gazowe Miasta. 

d) z krajowymi i zagranicznymi organizacjami propagującymi racjonalne użytkowanie 
i zarządzanie energią 

 
9.  Prowadzenie spraw związanych z ochroną środowiska, termomodernizacją obiek-

tów oraz pozyskiwaniem energii ze źródeł odnawialnych. 
10.  Współuczestniczenie w opracowywaniu strategicznych planów rozwoju dla miasta. 
11.  Analiza potrzeb i możliwości inwestycyjnych miasta w zakresie rozwoju infrastruk-

tury nośników energii. 
12.  Udział w pracach komisji przetargowych w wypadku powołania do ich składu na 

podstawie odrębnych decyzji. 
13.  Wykonywanie zadań wynikających z odrębnych uchwał i decyzji organów samo-

rządowych. 
14.  Udział w odbiorach robót modernizacyjnych i inwestycyjnych na urządzeniach, 

instalacjach i sieciach energetycznych 
15.  Propagowanie pro-energetycznych i pro-ekologicznych zachowań wśród nie-

energetyków 
16.  Obsługa komputera. 
17.  Przyjmowanie interesantów i udzielanie im wyjaśnień w sprawach objętych Pana 

zakresem czynności. 
18.  Opieka nad osobami uczącymi się, kierowanymi przez Wydział Organizacyjny do 

odbywania praktyk zawodowych. 
19.  Współdziałanie z Wydziałami Urzędu Miasta oraz innymi jednostkami organiza-

cyjnymi Urzędu i podległymi im zakładami oraz instytucjami zewnętrznymi dla za-
pewnienia realizacji ww. celów. 

20.  Wykonywanie innych czynności zleconych przez przełożonych 
 
 
Funkcjonowanie systemu zarządzania 
 
Mamy zasadniczo trzy sposoby funkcjonowania systemu zarządzania: 
 

 pierwszy - scentralizowany, w którym istnieje wyodrębniona i mocna kadrowo 
jednostka centralna, która jest całkowicie odpowiedzialna za zarządzanie ener-
gią w istniejących budynkach a przez udział w procesie opiniowania ma rów-
nież wpływ na parametry nowych, projektowanych i budowanych obiektów. 
Dyrektorzy lub administratorzy obiektów odpowiedzialni są za przestrzeganie 
instrukcji obsługi budynków i zaleceń jednostki centralnej. W niektórych mia-
stach scentralizowana jednostka - komórka zarządzania energią wchodzi  
w skład wyodrębnionego wydziału służb technicznych, obejmującego energe-
tykę, telekomunikację, informację, własny transport samochodowy. W skład 
służb energetycznych oprócz komórki zarządzania wchodzi biuro studiów  
i służby obsługi lokalnych kotłowni. Przykłady tak rozbudowanych służb tech-
nicznych można spotkać we Francji; 
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 drugi - zdecentralizowany, w którym jednostka zarządzająca ograniczona jest 
do tzw. menedżera energetycznego samorządu i kilku osób (w zależności od 
wielkości miasta i ilości obiektów), które prowadzą centralny monitoring i ra-
portowanie oraz nadzorują i współpracują z dyrektorami lub administratorami 
obiektów i budynków. Jednostka zarządzająca weryfikuje projekty nowych 
obiektów pod względem efektywności energetycznej. Dyrektorzy lub admini-
stratorzy obiektów i budynków odpowiedzialni są za eksploatację i efektywne 
wykorzystanie paliw, energii i wody oraz planowanie i realizację przedsięwzięć 
energo- i wodooszczędnych. Przejmując pełną odpowiedzialność za obiekty  
i budynki, dyrektorzy i administratorzy tych obiektów ponoszą ryzyko podej-
mowanych przedsięwzięć i również przejmują znaczącą część korzyści z tych 
przedsięwzięć. Taki sposób działa w wielu miastach Niemiec. W bardzo du-
żych miastach mogą istnieć zespoły obsługi grupy obiektów i budynków. 

 
 trzeci - mieszany, w którym tylko część obiektów i budynków uzyskuje samo-

dzielność w zarządzaniu, w tym zarządzaniu energią. Jednostka centralna albo 
bezpośrednio zarządza energią w obiektach i budynkach, które nie podjęły się 
zarządzania energią (sposób scentralizowany) albo nadzoruje i współpracuje  
z dyrektorami obiektów i budynków, którzy samodzielnie zarządzają energia 
(sposób zdecentralizowany). 

 
Przykład sposobu funkcjonowania systemu zarządzania w średnim mieście przed-

stawiono na schemacie (rys. 2) jak niżej: 
 

 

 
Rys. 2. Zasada wewnętrznego kontraktowania (intracting) 
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W małych i dużych samorządach może funkcjonować system zarządzania energią we 
wszystkich obiektach lub w wydzielonej grupie obiektów zadania w tym zakresie mogą 
być zlecane na zewnątrz. Wybrana firma może na bieżąco zarządzać energią i również 
może przeprowadzać inwestycje energo- i wodooszczędne w formule "trzeciej strony". 
Przykład sposobu funkcjonowania systemu zarządzania energią w mieście większym 
niż średnie jest przedstawiony poniżej schemat (rys. 3). 
 

Źródła
zewnętrzne

finansowania
inwestycji

Mechanizm odnawialnego finansowania:
zwrot nakładów z oszczędności energii

Finansowanie
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Przygotowanie,

realizacja
i zarządzanie

energią
w czasie

eksploatacji PEC

Wydział
Komunalny

Ochrony
Środowiska
i Rolnictwa

inicjatywa

   Wydział funkcjonalny np.:
   M20/Miejski Zespół Oświaty

  
   lub szkoła, 
   szpital itp.Sekcja Zarządzania Energią

Fundusz Termomodernizacji 
obiektów i budynków Niższy rachunek

za energię i wodę

Budżet energetyczny wydziału 
lub obiektu

Energo- i wodooszczędne 
przedsięwzięcia

umowa

Umowa na gwarancje
efektów i podział

dodatkowych oszczędności
oraz operatorstwo

Zewnętrzny
niezależny
weryfikator

umów
i efektów

Współpraca,
szkolenie

 
Rys. 3. Zasada mieszanego kontraktowania (intracting - contracting) 

 
 

System ten jest zarówno mieszanym sposobem funkcjonowania, jak również otwar-
tym na przejęcie na początku części obiektów i budynków w zarządzanie przez firmę 
zewnętrzną. 

Po przeczytaniu możesz spytać: jaki mam sposób przyjąć w swoim samorządzie? - 
udzielimy Ci następującej odpowiedzi w formule lekcji jak niżej. 
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3.3. Podstawowe kroki w zarządzaniu energią - od czego zacząć 
i jak działać 

 
Przedstawimy Ci podstawowe kroki, które możesz wykonać wprowadzając i realizu-

jąc zarządzanie energią, czyli od odpowiedzialności do efektów. 
 
Dziesięć kroków organizacji systemu zarządzania energią i środowiskiem. 
   
 Pierwszy krok - zacznij od oceny istniejącej sytuacji: czy masz właściwą strukturę 

organizacyjną, określoną jednoznacznie odpowiedzialność, kompetentnych ludzi  
i sformalizowane dla nich zadania - zakresy obowiązków. Jeżeli nie, to wprowadź 
niezbędne zmiany. 

 
 Drugi krok - poznaj, zinwentaryzuj czym masz zarządzać: określ charakterystycz-

ne cechy obiektów i budynków, ich instalacji energetycznych, stan, koszty i zużycie 
wszystkich paliw, energii i wody. Poznaj ludzi, którzy administrują obiektami i bu-
dynkami i wstępnie oceń jak gospodarują energią. 

 
 Trzeci krok - Wykorzystaj dane z inwentaryzacji i dokonaj pierwszych analiz. Zbi-

lansuj koszty i zużycie paliw, energii i wody, zarówno w poszczególnych obiek-
tach, budynkach samorządu, jak i łącznie. Oblicz podstawowe wskaźniki, charakte-
ryzujące efektywność wykorzystania paliw, energii i wody, jednostkowe koszty  
i ceny za paliwa, energię i wodę w poszczególnych obiektach i budynkach. Porów-
naj je między sobą. Wyciągnij pierwsze wnioski i określ dalsze działania. 

 

LEKCJA 3 
 

Nie ma uniwersalnego sposobu funkcjonowania systemu zarządzania energią i śro-
dowiskiem dla dużych i małych samorządów, dla wypracowania własnego modelu: 
 podpatruj i pytaj tych, którzy robią to dobrze i osiągają efekty, 
 dopasuj sposób funkcjonowania systemu zarządzania do swoich doświadczeń  

i włącz w jego funkcjonowanie inne służby samorządu, 
 jeżeli uważasz, że nie znajdziesz w krótkim czasie zaangażowanych i wykwalifi-

kowanych ludzi do zarządzania energią w swoim samorządzie lub masz inne, 
trudne do przełamania przeszkody (np. złe nawyki), to lepiej zleć zarządzanie na 
zewnątrz,  

 nawet jeśli zlecisz zadania związane z zarządzaniem energią na zewnątrz musisz 
mieć swojego menedżera energetycznego, który będzie kontrolował efekty firmy 
zewnętrznej, oceniał korzyści płynące z jej działania i na bieżąco doskonalił sa-
morządowy system zarządzania energią i środowiskiem,  

 w przypadku małych jednostek samorządu terytorialnego jeden menadżer energe-
tyczny może obsługiwać kilka samorządów, 

 w zarządzaniu zawsze najważniejsi są ludzie. 
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 Czwarty krok - opracuj raporty z inwentaryzacji i analiz dla: 
o władz samorządu, 
o menedżera energii i wydziałów samorządu, związanych z gospodarowa-

niem kosztami i energią oraz przygotowaniem i realizacją inwestycji, 
o dyrektorów lub administratorów obiektów i budynków. 

Wnioski i rekomendacje dalszych działań powinny uzasadnić wprowadzenie i re-
alizację bieżącego zarządzania energią i środowiskiem. 
 

 Piąty krok - przystąp do bieżących działań, skontroluj rachunki, w pierwszej ko-
lejności tam, gdzie ceny zakupu są wysokie, wyższe od średnich w podobnych 
obiektach. Określ zasady współpracy menedżera energetycznego i jego zespołu  
z dyrektorami, administratorami oraz obsługą eksploatacyjną obiektów i budynków 
oraz wprowadź je w życie. Przeprowadź pierwsze szkolenia. 

 
 Szósty krok - wykonaj wstępne przeglądy obiektów i budynków, które mają wyso-

kie wskaźniki kosztów i zużycia energii. Przejrzyj i oceń potrzeby oraz programy 
remontowe innych komórek urzędu. Oceń także możliwości finansowe budżetu 
samorządu. Opracuj kierunkowy program zmniejszenia kosztów i zużycia energii 
oraz wody na co najmniej 5-10 lat i bardziej szczegółowy na najbliższe 4-5 lat. 
Przedstaw ten program władzom miasta/gminy do zatwierdzenia. 

 
 Siódmy krok – rozliczaj efekty zrealizowanych przedsięwzięć i podejmowanych 

działań, zaproponuj wprowadzenie systemów motywacyjnych dla dyrektorów  
i administratorów obiektów uzależnionych od uzyskanych oszczędności kosztów 
nośników energii i wody. Wprowadź i rozpowszechnij certyfikację energetyczną 
obiektów - informacje o jakości energetycznej oraz efektywności wykorzystania 
paliw, energii i wody w obiektach. 

 
 Ósmy krok - wprowadź roczne i miesięczne monitorowanie kosztów i zużycia 

energii. Miesięczne w każdym obiekcie i budynku, roczne w całym samorządzie. 
Raportuj wyniki monitoringu, corocznie przedstawiaj władzom miasta raporty  
z wnioskami i propozycjami działań. 

 
 Dziewiąty krok - wprowadź i realizuj proces ciągłego podnoszenie kwalifikacji  

i doskonalenia systemu zarządzania energią i środowiskiem. Poznawaj nowe tech-
nologie, sposoby organizatorskie, korzystne źródła i innowacyjne sposoby finanso-
wania. Doskonal współpracę między komórkami urzędu. Oceniaj i weryfikuj opra-
cowane wcześniej programy. 

 
 Dziesiąty krok - nie poprzestawaj, nie zadawalaj się lub nie zniechęcaj się pierw-

szymi wynikami. Zarządzanie to proces ciągły. Ci, którzy przerywali, szybko tracili 
to, co osiągnęli 
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4. INWENTARYZACJA OBIEKTÓW I BUDYNKÓW 
UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ 

 

4.1. Dlaczego proces inwentaryzacji obiektów jest zadaniem ko-
niecznym do przeprowadzenia? 

 
Każdy budynek powinien posiadać swoją dokumentację techniczną, jak również 

komplet archiwalnych danych o zużyciu nośników energii i innych mediów. W prakty-
ce okazuje się jednak, że dla wielu budynków brakuje nawet podstawowych informacji. 
Inwentaryzacja powinna doprowadzić do skompletowania przez administratora systemu 
zarządzania wystarczającej ilości takich danych, aby możliwa była wstępna ocena jako-
ści korzystania z energii w grupie bądź pojedynczym obiekcie. Sukcesywne uzupełnia-
nie informacji o zużywanych mediach pozwoli na monitorowanie zmian zużycia me-
diów, ponoszonych kosztów i jakości korzystania z energii. 

Aby zrealizować te zadania, prowadząc inwentaryzację musisz skupić się na trzech 
zagadnieniach: 

 gromadzeniu danych budowlanych i technicznych obiektów,  
 gromadzeniu archiwalnych danych o zużyciu energii (np. na podstawie rachun-

ków, faktur), 
 gromadzeniu danych bieżących (na podstawie odczytów z liczników i rachun-

ków).  
 

Kompletowanie danych wymaga zorganizowania sprawnego systemu gromadzenia 
przepływu informacji od administratorów budynków (i/lub dostawców energii) do ad-
ministratora systemu zarządzania oraz narzędzi standaryzujących formę i zakres zbiera-
nych danych. 

 

4.2. Postaw sobie cele, później zastanów się nad ich realizacją! 
 

Niezmiernie ważnym, a zarazem podstawowym, elementem procesu gromadzenia 
informacji jest jego cel. Musisz odpowiedzieć sobie na pytanie: po co mi ten ogrom 
informacji? 

Na powyższe pytanie udzielimy kilku odpowiedzi, gdyż proces inwentaryzacji jest 
złożony i może przebiegać wielotorowo. 
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4.3. Jak to zrobić? 
 

Proces gromadzenia informacji musi zostać ujęty w ściśle określone ramy. Proponu-
jemy Ci zebranie w jednej bazie danych: 

 podstawowych charakterystyk funkcjonalnych obiektu (np. przeznaczenie 
obiektu, czas wykorzystania, liczba użytkowników itp.), 

 podstawowych charakterystyk technicznych obiektu, 
 danych o kosztach i zużyciu nośników energii oraz wody. 

 
Informacje te zapewne będą rozproszone, gdzie więc ich szukać? Spróbuj skomple-

tować je na podstawie: 
 rozproszonych danych znajdujących się bezpośrednio w obiektach, 
 informacji znajdujących się w jednostkach zarządzających obiektami (admini-

stratorów grup obiektów),  
 informacji zaczerpniętych od dostawców nośników energii, 
 indywidualnego przeglądu obiektu i występujących w nim instalacji. 

 
Traktuj inwentaryzację jako proces cykliczny. Dane budowlane i techniczne mogą 

wymagać aktualizacji, np. w przypadku przeprowadzenia w obiekcie remontów, rozbu-
dowy czy zmian funkcji budynku i jego wykorzystania. Informacje o użytkowanych 
mediach należy gromadzić i aktualizować w okresie rocznym. 

 
Ponadto już na etapie zbierania danych powinieneś zadbać o ich poprawność. Wery-

fikacji należy poddać zwłaszcza następujące parametry: 
 powierzchnia obiektu, 
 kubatura obiektu, 
 liczba użytkowników, 

LEKCJA 4 
 
Celem inwentaryzacji jest uzyskanie informacji i danych dla: 
 określenia podstawowych cech budowlanych i funkcjonalnych budynku, 
 poznania zapotrzebowania obiektów na nośniki energii i kosztów z tym związa-

nych, 
 poznania stopnia zaspokojenia potrzeb energetycznych, 
 oceny oddziaływania obiektów na środowisko, 
 oceny efektywności wykorzystania nośników energii (pośrednio ocena stanu bu-

dynków), 
 określenia możliwości zmiany (poprawy) sytuacji energetycznej obiektu (zmniej-

szenie zapotrzebowania na energię, poprawa zaspokojenia potrzeb energetycz-
nych) oraz efektów i kosztów proponowanych zmian, 

 określenia kolejności wykonania analiz szczegółowych (inwentaryzacje budow-
lane, audyty energetyczne) - określenia przedsięwzięć priorytetowych, 

 planowania budżetów energetycznych obiektów. 
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 ilość zużywanych mediów energetycznych oraz wody, 
 koszty zużywanych mediów energetycznych oraz wody. 

 
Weryfikuj wprowadzane wartości w oparciu o wartości średnie i wskaźniki jednost-

kowe poszczególnych parametrów, np. średnią wysokość kondygnacji, ceny jednost-
kowe poszczególnych mediów. Porównuj otrzymywane wielkości z przyjętymi warto-
ściami kryterialnymi (rys. 4), np.: 

 

 
Rys. 4 Kryteria weryfikacji danych 
 
W celu przeprowadzenia kompletnej inwentaryzacji postępuj wg poniższych zasad: 

1) Zbierz dostępne dane o obiektach, 
2) Wprowadź dane do przygotowanego arkusza lub bazy danych, 
3) Przeprowadź analizę kompletności zebranych danych, 
4) Przeprowadź analizę wiarygodności wprowadzonych danych, 
5) Przeprowadź wstępne analizy, 
6) Dla zobrazowania otrzymanych wyników stwórz proste raporty. 

Obrazowo schemat postępowania w trakcie gromadzenia informacji przedstawiono na 
poniższym diagramie (rys. 5). 
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Rys. 5 Algorytm gromadzenia danych 

 
 

4.4. Jakie informacje gromadzić? 
 

Pierwszym, najprostszym narzędziem wspomagającym i usprawniającym proces 
inwentaryzacji jest wypełniany ręcznie lub elektronicznie kwestionariusz (ankieta).  
W następnym etapie informacje zawarte w kwestionariuszach przenieś do bardziej 
efektywnego narzędzia, jakim może być arkusz kalkulacyjny lub baza danych.  

 
W pierwszej kolejności zgromadź informacje opisujące parametry budowlane  

i techniczne obiektów. Pogrupuj je wg proponowanego poniżej schematu: 
 

Grupa zagadnień Szczegóły 
Identyfikator obiektu 
Data aktualizacji danych 
Przeznaczenie obiektu 
Osoba wypełniająca kwestionariusz 

Informacje ogólne 

Czy budynek posiada audyt energetyczny ? 
Nazwa  
Ulica 
Numer 

Adres 

Nr telefonu 
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Grupa zagadnień Szczegóły 
E-mail 
Jednostka zarządzająca 
Właściciel 
Liczba budynków 
Liczba uczniów / mieszkańców / użytkowników 
Rok budowy 
Rok ostatniego remontu 
Powierzchnia całkowita 
Powierzchnia ogrzewana 
Kubatura całkowita 
Kubatura ogrzewana 
Ilość kondygnacji 

Cały obiekt 

Technologia budowy 
Kubatura ogrzewana Sala gimnastyczna Powierzchnia ogrzewana 
Kubatura ogrzewana 
Powierzchnia ogrzewana Basen 
Powierzchnia misy basenu 
Nośnik ciepła do celów przygotowania posiłków 
Śniadania 
Obiady Posiłki 

Inne 
Energia elektryczna 
Gaz ziemny 
Ciepło sieciowe 
Węgiel 
Koks 
Olej opałowy 
Gaz płynny 

Używane nośniki energii - 
symbol / taryfa 

Inne 
Nośnik ciepła do celów CO 
Źródło ciepła / system CO Ogrzewanie pomieszczeń 
Układy automatycznej regulacji CO w węźle / 
kotłowni / urządzeniach indywidualnych 
Nośnik ciepła do celów przygotowania CWU Ciepła woda użytkowa System CWU 
Liczba mieszkań 
Powierzchnia ogrzewana 
Dostarczany nośnik CO 
Dostarczany nośnik CWU 
Dostarczana i rozliczana energia elektryczna 
Dostarczany i rozliczany gaz ziemny 

Mieszkania 

Dostarczana i rozliczana woda 
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Grupa zagadnień Szczegóły 
Typ Ściany Dodatkowe docieplenie ścian zewnętrznych 
Typ Strop lub dach nad ostatnią 

ogrzewaną kondygnacją Dodatkowe docieplenie stropu / dachu 
Typ Okna Wymiana okien 
Rodzaj piwnic 
Typ stropu piwnic Podpiwniczenie 
Dodatkowe docieplenie stropu 
System wentylacji 
Strumień powietrza wentylacyjnego [m3/h] Wentylacja 
Zapotrzebowanie mocy dla wentylacji mecha-
nicznej [kW] 

Czas pracy obiektu [h] Liczba godzin w poszczególnych dniach tygodnia 
Czas pracy sali gimnastycznej 

[h] Liczba godzin w poszczególnych dniach tygodnia 

Czas pracy basenu [h] Liczba godzin w poszczególnych dniach tygodnia 
Oświetlenie 
Ogrzewanie pomieszczeń 
Wentylacja 
Ciepła woda użytkowa 

Standard usług energetycz-
nych 

Uwagi 
Dach 
Elewacje zewnętrzne 
Okna 
Drzwi 
Piwnica 
Instalacje grzewcze 
Instalacje gazowe 
Instalacje wodne 

Stan techniczny budynku 

Instalacje elektryczne 
Przeciągi 
Przemarzanie ścian 
Za ciepło 
Za zimno 
Słaba wentylacja 

Występujące problemy 

Inne 
TEST - średnia wysokość kondygnacji 
TEST - średnia wysokość sali gimnastycznej Weryfikacja danych 
TEST - średnia wysokość hali basenu 

Tabela 2. Przykładowy schemat struktury danych - informacje budowlane i tech-
niczne 
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W drugim kroku zgromadź informacje na temat wielkości zużycia poszczególnych 
mediów oraz ich kosztów. Pogrupuj je wg nośników (woda, gaz ziemny ciepło siecio-
we, energia elektryczna, paliwa stałe, olej opałowy, gaz płynny, inne) i kategorii da-
nych, posługując się proponowanym poniżej schematem: 
 

Szczegóły 
Identyfikator obiektu 
Przeznaczenie obiektu 
Początek okresu rozliczeniowego 
Koniec okresu rozliczeniowego 
Moc zamówiona [np. kW, m3/h] (jeżeli występuje) 
Zużycie [np. kWh, m3, t] 
Koszt [zł] 
Cena jednostkowa [zł/jednostka zużycia] 
Uwagi 
Test ceny jednostkowej (weryfikacja) 

Tabela 3. Schemat struktury danych - zużycia i koszty 
 
 

Korzystając z proponowanej struktury danych oraz nadając każdemu obiektowi uni-
kalny identyfikator, stworzysz spójną bazę informacyjną, w której możesz bezproble-
mowo łączyć dane techniczne z informacjami o zużyciach i kosztach nośników energii  
i wody oraz dowolnie grupować obiekty wg wybranego klucza (np. szkoły, przedszko-
la, obiekty administracji publicznej itd.). 

 
Czym się wspomagać i jakich używać narzędzi? Przedstawiona struktura danych jest 

gotowa do wdrożenia w arkuszu kalkulacyjnym lub bazie danych. Od decyzji,  
z jakiego narzędzia skorzystać, zależy późniejsza funkcjonalność całego mechanizmu  
i elastyczności jego stosowania. Jest wiele narzędzi, sami również opracowaliśmy  
i sprawdziliśmy swoje. Zacznij od tych najprostszych, byś mógł przeprowadzić inwen-
taryzację z wykorzystaniem własnych zasobów (np. zatrudniona kadra). 
 
 

4.5. Jakich wyników należy oczekiwać po zakończeniu inwenta-
ryzacji? 

 
Inwentaryzacja jest procesem periodycznym, zwłaszcza w części dotyczącej zużycia 

i kosztów użytkowanych mediów w obiektach, tak więc można mówić o jej kompletno-
ści w pewnym okresie. Okresem tym jest rok kalendarzowy i z taką rozdzielczością 
można prowadzić analizę. 

Najprostszym wynikiem analizy zgromadzonych danych wydaje się być zestawienie 
kosztów i wielkości zużycia poszczególnych mediów, stworzone dla grupy wybranych 
obiektów w określonym czasie (roku). Wynik dla przykładowych danych przedstawia 
rys. 6. 
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Rys. 6. Zestawienie opracowane na podstawie zinwentaryzowanych obiektów 
 

Ale to tylko początek możliwości, jakie sobie stworzyłeś! Wróćmy więc do opisa-
nych wcześniej celów inwentaryzacji i przyjrzyjmy się możliwości wykorzystania wy-
ników inwentaryzacji. Podajemy kilka przykładów by pokazać, że wysiłek inwentary-
zacji nie poszedł na marne i opłacił się. Przykład jest oparty o wyniki analizy budyn-
ków oświatowych w jednym z miast województwa śląskiego. W skład analizowanych 
budynków wchodzi: 

 68 szkół (w tym 1 z internatem oraz 2 z pływalnią), 
 4 obiekty sportowe edukacyjne (2 pływalnie i 2 hale sportowe), 
 4 internaty edukacyjne, 
 41 przedszkoli, 
 4 szkoły specjalne (w tym 1 z internatem). 

 
 Poznanie zapotrzebowania obiektów na nośniki energii i kosztów z tym zwią-

zanych 
 

Zgrupowanie parametrów opisujących zużycie i koszty nośników pozwala na wyzna-
czenie wielkości charakterystycznych dla danego obiektu oraz ich porównanie w całej 
analizowanej grupie.  
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Rys. 7 Jednostkowy wskaźnik kosztów jednostkowych ciepła na cele grzewcze na-
rastająco dla budynków 
 

 Poznanie stopnia zaspokojenia potrzeb energetycznych 
 

Odpowiedź znajdziesz analizując wartości zawarte w następujących polach swojej in-
wentaryzacji: 

 
Oświetlenie 
Ogrzewanie pomieszczeń 
Wentylacja 
Ciepła woda użytkowa 

Standard usług energetycznych 

Uwagi 
 
oraz ... 
 

Przeciągi 
Przemarzanie ścian 
Za ciepło 
Za zimno 
Słaba wentylacja 

Występujące problemy 

Inne 
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 Ocena oddziaływania obiektów na środowisko 
 

Adekwatnym parametrem jest wartość jednostkowej emisji ekwiwalentnej CO2, wyzna-
czanej na podstawie wielkości zużycia nośników energetycznych. 
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Rys. 8 Jednostkowy wskaźnik jednostkowy emisji ekwiwalentnej narastająco dla 
budynków 
 

 Ocena efektywności wykorzystania nośników energii (pośrednio ocena stanu 
budynków) 

 
Parametrem mówiącym o efektywności wykorzystania nośników jest jednostkowe zu-
życie energii. Porównując ten parametr z wartością średnią dla danej grupy obiektów 
lub wartością oczekiwaną (określaną samodzielnie), masz możliwość oceny każdego 
obiektu na tle innych. 
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Rys. 9 Zestawienie jednostkowego zużycia paliw i energii w obiektach 

 
 
 Określenie możliwości zmiany (poprawy) sytuacji energetycznej obiektu 

(zmniejszenie zapotrzebowania na energię , poprawa zaspokojenia potrzeb 
energetycznych) oraz efektów i kosztów proponowanych zmian 

 
Określisz te możliwości wyznaczając na podstawie zgromadzonych informacji  

o zużyciach mediów energetycznych "Potencjał techniczny zmniejszenia zużycia ener-
gii" oraz "Obszar przedsięwzięć beznakładowych i niskonakładowych" według poniż-
szych definicji: 
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Rys. 10 Potencjał techniczny zmniejszenia zużycia energii 

 
 
 Określenie kolejności wykonania analiz szczegółowych (inwentaryzacje bu-

dowlane, audyty energetyczne) - określenie przedsięwzięć priorytetowych 
 

Przedsięwzięcia priorytetowe możesz określić analizując współzależność kosztów 
rocznych nośników energii i jednostkowego zużycia nośników energii, kwalifikując 
obiekty do grup priorytetowych według poniższego klucza: 

 

 
Rys. 11 Klucz kwalifikacji do grup priorytetowych 
 
Przykładowe kwalifikacje obiektów do grup przedsięwzięć priorytetowych zamiesz-
czono na rys. 12. 
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Grupy priorytetowe wyznaczone w oparciu o zużycie jednostkowe oraz koszty roczne mediów.

Ilość obiektów: 113 Status danych=OK

Koszty energii Jednostkowe zużycie energii
[zł]  [GJ/m2]

Min 7 453,65 Min 0,21
Średnia 70 512,78 Średnia 0,55
Max 368 510,31 Max 1,89
Suma 7 967 944,02 Poziom użytkownika 0,40

Do poszczególnych grup zakwalifikowano następującą liczbę obiektów:
Grupa G1 38,1%
Grupa G2 50,4%
Grupa G3 1,8%
Grupa G4 9,7%

100,0%
11

...ze zbioru 113 obiektów.
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Rys. 12 Grupy priorytetowe wyznaczone w oparciu o zużycie jednostkowe oraz 
koszty roczne mediów 

 
 
 Planowanie budżetów energetycznych obiektów. 

 
Dzięki zgromadzonej wiedzy na temat rocznych kosztów utrzymania obiektów  
i możliwości porównywania tych informacji w różnych okresach rocznych, możesz ob-
serwować zmiany  jakie następują w ponoszonych wydatkach. Będzie to pomocne przy 
planowaniu budżetów dla poszczególnych obiektów bądź ich grup. 
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Porównanie kosztów rocznych
Grupa - Koszty łączne [tys.zł/rok] Grupa - Koszty mediów energetycznych [tys.zł/rok]

Rok 2006 11 102,39 Rok 2006 10 287,16
Rok 2007 11 054,15 Rok 2007 10 236,96
Rok 2008 11 838,06 Rok 2008 10 952,16

Populacja - Koszty łączne [tys.zł/rok] Populacja - Koszty mediów energetycznych [tys.zł/rok]
Rok 2006 8 341,79 Rok 2006 7 525,77
Rok 2007 8 233,24 Rok 2007 7 416,05
Rok 2008 8 661,91 Rok 2008 7 776,01

Grupa - Koszty mediów energetycznych
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Rys. 13 Porównanie kosztów rocznych 
 
Więcej szczegółów na temat sposobu prowadzenia analiz i mechanizmów wnioskowa-
nia znajdziesz w rozdziale "Analiza zużycia i kosztów energii". 
 

4.6. Powtórzmy to jeszcze raz 
 

Podane przykłady dobitnie świadczą o przydatności posiadania szczegółowych in-
formacji o swoich zasobach, co więcej, informacji logicznie przetworzonych, zgrupo-
wanych i zweryfikowanych pod względem kompletności i poprawności, a także infor-
macji cyklicznie aktualizowanych i uzupełnianych o nowe elementy.  
 

LEKCJA 5 
 
Pierwsza inwentaryzacja to duży, ale niezbędny wysiłek. Bez niej nie dowiesz się 
czym zarządzasz, ile płacisz za paliwa, energię i wodę, w które obiekty najlepiej inwe-
stować, jakie są rzeczywiste efekty podejmowanych działań.  
 Zacznij od takiego zakresu informacji, który możesz od razu wykorzystać do ana-

lizy i określenia dalszych działań. Nie zaczynaj od bardzo szczegółowej informa-
cji, bowiem możesz czekać na dane kilka miesięcy, a nawet dłużej. Zrobisz to 
później, a kolejność szczegółowej inwentaryzacji ustalisz na podstawie pierw-
szych wyników. 

 Włącz inwentaryzację w tworzenie bazy danych o obiektach i budynkach gminy. 
Jeżeli na początku nie uda Ci się stworzyć wspólnej bazy danych dla wielu celów, 
np.: geodezyjnych, podatkowych, informacji o terenie, to przynajmniej rozpoznaj 
jakie bazy danych istnieją, jakie są tworzone jakie informacje w tych bazach są 
lub będą gromadzone, zastanów się jak w przyszłości wspólnie wykorzystywać 
pozyskane dane. 
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 Na bieżąco analizuj i dbaj o poprawność wprowadzanych danych, błędów nie da 
się uniknąć, ale ich wczesne wykrycie pozwoli usprawniać system zbierania da-
nych.  

 Zadbaj, żeby osoby, od których chcesz pozyskać dane wiedziały dokładnie do cze-
go i jakie dane potrzebujesz. Zacznij od małego warsztatu szkoleniowego, żeby 
zarządcy dowiedzieli się po co robić inwentaryzację, do czego dalej zmierzasz w 
zarządzaniu oraz jakie mogą mieć z tego korzyści. 

 W miarę możliwości wykorzystuj dane dostępne w postaci cyfrowej np. informa-
cje o zużyciu paliw i energii możesz uzyskać w formie elektronicznej od przedsię-
biorstw obrotu energią elektryczną, ciepłem sieciowym, gazem ziemnym. 

 Nie musisz wszystkiego wymyślać sam. Możesz zaadaptować arkusze inwentary-
zacyjne oraz inne narzędzia komputerowe dostępne w sieci - 
www.energiaisrodowisko.pl, lub zlecić usługę specjalistycznej firmie. 

 
 

5. JAK WYCIĄGNĄĆ PIERWSZE WNIOSKI - 
ANALIZOWANIE I RAPORTOWANIE 

 

5.1. Zużywasz dużo czy mało paliw, energii i wody? 
 

Pierwszą oceną jest porównanie wskaźników jednostkowego zużycia energii ogó-
łem, na ogrzewanie, oświetlenie i inne usługi energetyczne wśród obiektów i budynków 
podobnego typu. 

W pierwszej kolejności zrób to dla obiektów i budynków, których masz najwięcej. 
Zwykle są to szkoły bez basenu. 
 
5.2. Porównanie na szczeblu samorządu 
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Rys. 14 Jednostkowe zużycie paliw i energii w obiektach 
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Prześledź to na przykładzie dużego miasta, w którym zinwentaryzowano w miarę po-
prawnie 113 budynków oświatowych (głównie szkół). Porównanie jednostkowego zu-
życia paliw i energii przedstawiamy poniżej. 
 
Każdy punkt to jedna szkoła, a odległość między punktami (oś pozioma) to powierzch-
nia ogrzewana budynków oświatowych. 

 
Wyniki przeprowadzonej analizy są następujące: 
 63 obiekty oświatowe (56% zinwentaryzowanych) mają zużycie paliw i energii 

powyżej średniego 0,55 GJ/m2rok, czyli od 0,21 do 1,89 GJ/m2rok, 
 jeżeli przyjmiemy za poziom odniesienia energetycznie efektywne szkoły, np.  

0,4 GJ/m2rok (nowe szkoły budowane w dobrych standardach lub zmodernizowane 
istniejące budynki oświatowe), to 100 obiektów oświatowych (88%) ma wyższe 
jednostkowe zużycie paliw i energii, 

 cała powierzchnia między krzywą a poziomem odniesienia 0,4 GJ/m2rok, to poten-
cjał techniczny (osiągalny przez zastosowanie istniejących na rynku energoosz-
czędnych technologii) - w naszym przypadku wynosi ok. 28,5% sumarycznego zu-
życia paliw i energii (47 302 GJ/rok), 

 cała powierzchnia pod krzywą aż do osi poziomej, to całkowite zużycie paliw  
i energii. Zadaniem jest obniżenie krzywej, zaczynamy je od lewej strony, 

 położenie każdej szkoły jest łatwe do odnalezienia, gdyż wykres jest graficznym 
obrazem zestawień, tabelaryczny z opisem każdej szkoły. 
 

 
Porównanie z innymi na szczeblu samorządów (benchmarking) 
 

Dany samorząd, np. starostwo jak niżej, ma możliwość porównania się z innym.  
W naszym przykładzie ma możliwość porównania wskaźników jednostkowego zużycia 
ogółem paliw i energii, paliw i energii do ogrzewania budynków i energii elektrycznej. 

 

 
 
Rys. 15 Jednostkowe zużycie energii łącznie dla wszystkich nośników 
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Rys. 16 Jednostkowe zużycie energii do ogrzewania budynków 
 
 

 
 
Rys. 17 Jednostkowe zużycie energii elektrycznej w budynkach 
 
 
Można wyciągnąć więc następujące wnioski:  

 4 szkoły z 9 analizowanych mają zużycie paliw i energii ogółem większe od 
średniego 1,08 GJ/m2rok, 

 wszystkie 9 szkół mawiększe średnie jednostkowe zużycie paliw i energii ogó-
łem, tj. 1,08 GJ/m2rok, od średniej dla wszystkich porównywanych szkół  
(258 szkół), wynoszącej 0,79 GJ/m2rok, 

 powodem większego jednostkowego zużycia paliw i energii ogółem jest przede 
wszystkim większe jednostkowe zużycie energii wykorzystywanej do ogrze-
wania budynków. Średnie dla budynków starostwa wynosi 1,00 GJ/m2rok, czy-
li więcej niż średnia dla porównywanej populacji, wynosząca 0,71 GJ/m2rok, 
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 również jednostkowe zużycie energii elektrycznej w szkołach starostwa jest 
nierównomierne od 10,7 kWh/m2rok do 42,3 kWh/m2rok, średnio  
20,8 kWh/m2rok. Inne szkoły (poza starostwem) mają niższe średnie zużycie 
energii elektrycznej wynoszące 14,1 kWh/m2rok. 

 
Analiza porównawcza z innymi samorządami wskazuje, że efektywność wykorzy-

stania energii, w tym przypadku w starostwie, jest gorsza niż u innych. Wiemy już,  
w których szkołach jest największe zużycie energii, i właśnie tam należy zacząć  
od przeglądów wstępnych. 
Nie zawsze jednostkowe zużycie energii większe od średniego notowane w Twoim sa-
morządzie, czy w porównywalnej populacji obiektów i budynków świadczy o złym 
wykorzystaniu paliw i energii. Wpływ na to ma również stopień wykorzystania obiektu, 
np. nauka w szkole na dwie zmiany, zajęcia pozalekcyjne prowadzone przez inne pod-
mioty, itp. To musisz wyjaśnić w czasie przeglądów wstępnych. 

Poniżej przedstawiamy wyniki inwentaryzacji w 19 samorządach województwa ślą-
skiego, przeprowadzonej w tym samym czasie i tą samą metodą. Możesz je porównać  
z wynikami uzyskanymi w Twoim obiekcie. 
 
 
Szkoły bez basenu (256 szkół) 
 

 
Tabela 4. Wskaźniki jednostkowego zużycia energii i wody w szkołach bez basenu 
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Szkoły z basenem (11 obiektów) 

 
Tabela 5. Wskaźniki jednostkowego zużycia energii i wody w szkołach bez basenu 
 
 
Przedszkola (84 obiekty) 
 

 
 
Tabela 6. Wskaźniki jednostkowego zużycia energii i wody w przedszkolach 
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Szpitale (37 obiektów) 
 

 
Tabela 7. Wskaźniki jednostkowego zużycia energii i wody w szpitalach 

 
 
Posiadamy również wyniki dla przychodni (19 obiektów), obiektów pogotowia 

leczniczego (16 obiektów) i budynków administracyjnych (11 obiektów). Jest to jednak 
zbyt mała populacja, by prowadzić dobrą analizę porównawczą, ale od czegoś musieli-
śmy zacząć, tak jak i Ty w swoim samorządzie. 

Następnym krokiem jest przeprowadzenie analizy porównawczej dla zużycia wody 
i obciążenia środowiska. 
Mając takie informacje będziesz miał podstawę i argumenty, by występować o finan-
sowanie pojedynczych przedsięwzięć np. do funduszy ekologicznych lub tworzyć pa-
kiety inwestycji w wielu obiektach i realizować je w ramach mechanizmów finansowa-
nia ochrony klimatu Ziemi.  

To powinno uczynić Twoje przedsięwzięcia bardziej ekonomicznymi. Musisz mieć 
jednak wiedzę w jaki sposób Twoje obiekty wpływają na obciążenie środowiska.   

Aby ją pozyskać należy porównać jednostkowe zużycie wody i jednostkową emisję 
gazów cieplarnianych (CO2) w swoich obiektach z innymi. Pokażemy Ci jak to zrobić 
na przykładzie tego samego starostwa.  
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Rys. 18 Jednostkowe zużycie zimnej wody  
 

 
Rys. 19 Jednostkowa emisja ekwiwalentna CO2 
 

 
Znowu należy przeprowadzić rozpoznanie, w których szkołach bez basenu jest naj-

większe zużycie wody, i o ile jest ono większe od średnich zużyć. 
Jeżeli chodzi o jednostkową emisję gazu cieplarnianego CO2, to należy wziąć pod 

uwagę, że emisja dotyczy bezpośredniego spalania paliw (węgla, gazu ziemnego, oleju 
opałowego itp.) w obiekcie, ale pośredniego zużycia takich nośników energii, jak ciepło 
sieciowe, energia elektryczna itp., gdzie na ich wytworzenie w innym miejscu również 
przypada emisja. 

My zsumowaliśmy  wszystko razem, bo czy zmniejszymy bezpośrednio zużycie pa-
liw, czy zaoszczędzimy energię elektryczną i ciepło sieciowe, to skutek jest taki sam – 
zmniejszamy emisję gazów cieplarnianych. Te ostatnie nie znają granic administracyj-
nych i politycznych. 

By pomóc Ci w obliczeniach emisji CO2, przedstawiamy poniżej wskaźniki emisji, 
które dla energii elektrycznej i ciepła sieciowego są średnimi dla Polski. Wskaźniki nie 
uwzględniają sprawności instalacji wewnętrznej centralnego ogrzewania oraz strat sieci 
cieplnej (loco obiekt i budynek). 
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 Emisja ekwiwalentna [kg CO2/GJ] 
energia elektryczna 292,6 

gaz ziemny 54,8 
olej opałowy 73,4 

koks 112,0 
węgiel 99,0 
drewno 7,7 

ciepło sieciowe 123,8 
Tabela 8. Wskaźniki emisji ekwiwalentnej CO2 dla nośników energii 

 
 
Porównanie z innymi obiektami w Unii Europejskiej (benchmarking) 
 
Istnieje również możliwość porównywania wskaźników energetycznych twoich budyn-
ków z budynkami użyteczności publicznej w krajach Unii Europejskiej, m.in. w ramach 
projektu "SEC – BENCH - Miasta/gminy zrównoważonej energii – Benchmarking 
wskaźników energii i ochrony klimatu Ziemi na portalu internetowym". Miasta/gminy 
stawiając w planach cele i monitorując ich osiąganie mogą konfrontować je z zestawem 
wskaźników (benchmarking), co pozwoli na ocenę własnych działań, pozycji w stosun-
ku do innych miast i wypełniania zobowiązań prawnych krajów członkowskich i Unii 
Europejskiej. Na stronie internetowej www.sec-bench.eu znajdują się zestawienia 
wskaźników energetycznych i kosztowych dla wybranych miast z sześciu krajów Unii 
Europejskich. Poniżej zaprezentowano przykłady wskaźników dla budynków użytecz-
ności publicznej. 
 

 
 

Rys. 20 Średni jednostkowy wskaźnik zużycia ciepła w 2007 r. w różnych typach 
budynków użyteczności publicznej w Polsce 
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Rys. 21 Średni jednostkowy wskaźnik zużycia ciepła w 2007 r. w różnych typach 
budynków użyteczności publicznej w wybranych krajach Unii Europejskiej 
 
 

 
Rys. 22 Średni jednostkowy wskaźnik zużycia energii ogółem w budynkach uży-
teczności publicznej w 2008 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej 
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Rys. 23 Średni jednostkowy wskaźnik zużycia energii ogółem w budynkach szkol-
nych w 2008 r. w wybranych krajach Unii Europejskiej 
 
 
5.3. Ile płacisz za paliwa, energię i wodę - dużo czy mało? 
 

Inwentaryzacja dostarczyła danych kosztowych, więc możesz powtórzyć wszystkie 
podobne analizy jak w punkcie 5.2. Pamiętaj, że mogą się one różnić, bowiem koszty 
paliw, energii i wody to: 

 
 

koszt (zł) = zużycie (GJ lub kWh lub m3) x cena (zł/GJ lub zł/kWh lub zł/m3) 
 

 
Dlatego niekoniecznie te same obiekty i budynki, które mają największe jednostkowe 
zużycie paliw, energii i wody, mogą mieć największe jednostkowe koszty paliw, ener-
gii i wody. Różnice mogą pochodzić z różnych cen za ten sam nośnik energii,  
a więc w następnym punkcie tego rozdziału będziemy analizować następnego sprawcę 
wysokich kosztów, jakim są jest ceny paliw, energii i wody. Wróćmy jednak do jed-
nostkowych kosztów i przedstawmy przykładowo dla tego samego starostwa jednost-
kowe zużycie energii ogółem na tle innych podobnych obiektów. 
 
Analiza porównania szkół bez basenu prowadzi do następujących spostrzeżeń: 

 jednostkowe koszty energii ogółem wahają się w granicach od 17,3 zł/m2rok,  
a więc są duże różnice między szkołami, 

 4 szkoły (z 9 analizowanych) mają większe zużycie od średniego i warto  
w pierwszej kolejności się nimi zająć, 
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 średnie koszty w starostwie nie różnią się praktycznie od średniej innych  
(30,4 zł/m2rok). Po dalszej analizie można dojść do wniosku, że większość bu-
dynków jest ogrzewana węglem, który jest tańszym, ale mniej przyjaznym dla 
środowiska nośnikiem energii. To jest główna przyczyna tego, że mimo dużo 
większego zużycia energii zrównali się kosztami. 

 

 
Rys. 24 Jednostkowy koszt paliw 

 
Analizę możesz przeprowadzić dla: 

 jednostkowych kosztów paliw i energii na ogrzewanie, 
 jednostkowych kosztów energii elektrycznej, 
 jednostkowych kosztów wody. 

 
Możesz rozszerzać analizę dla szkół ogrzewanych: ciepłem sieciowym, węglem, 

olejem opałowym, gazem ziemnym i biomasą itp., bo dysponujesz danymi pozyskany-
mi w wyniku inwentaryzacji. Wtedy możliwe jest wyciągnięcie odpowiednich wnio-
sków, a mianowicie który sposób ogrzewania jest tańszy lub droższy. Póki co nie bę-
dziemy podpowiadać, gdyż tę lekcję musisz przerobić samodzielnie. 

 
 

5.4. Czy kupujesz tanio, czy drogo paliwa, energię i wodę? Ceny 
 
W Twoich obiektach i budynkach kupujesz sieciowe nośniki energii (ciepło sieciowe, 
gaz ziemny, energię elektryczną) w cenie, która jest wypadkową wielu składników 
(patrz taryfy). Wypadkowa zależy zaś od dwóch składników, na które masz wpływ - 
czyli od zamówionej mocy i zużycia energii. 

Jeżeli dla każdego, nawet podobnego, obiektu stosunek zamówionej mocy i zużycia 
energii jest różny, to ceny zakupu nośnika są różne. Sprawdź więc jak to jest w Twoich 
obiektach i budynkach. My pokażemy Ci to na przykładzie wcześniej analizowanych 
113 budynków oświatowych. 
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Poniżej przedstawiamy zestawienie dla ceny energii elektrycznej (rys. 25), ciepła 
(rys. 26) oraz wody (rys. 27). 
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Rys. 25 Jednostkowa cena energii elektrycznej  
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Rys. 26 Jednostkowa cena energii cieplnej  
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Rys. 27 Jednostkowa cena wody 
 
Znając średnie ceny, popatrz na te obiekty, które mają wyższe ceny. Twoja prosta 

analiza prowadzi do następujących wyników (ceny z 2008 roku): 
 ze 113 budynków edukacyjnych ogrzewanych różnymi nośnikami ciepła, aż  

24 ma cenę zakupu wyższą od średniej dla wszystkich obiektów wynoszącej 
50,7 zł/GJ. To właśnie nimi trzeba zająć się w pierwszej kolejności.  

 nie ma powodów, by tak wiele obiektów oświatowych miało płacić więcej niż  
0,5 zł/kWh energii elektrycznej. Średnia cena wynosi 0,48 zł/kWh i jest w mia-
rę do przyjęcia. Sprawdź jakie są tego przyczyny. 

 
Kontrolowanie rachunków za paliwa, energię i wodę oraz sprawdzanie cen to stan-

dardowe, beznakładowe przedsięwzięcie i wcale nie jest ono takie trudne. 
 
Jak je przeprowadzić ?: 

 jeżeli jeszcze tego nie zrobiłeś, to zaznajom się z konstrukcją taryfy na dany 
nośnik energii, 

 sprawdź, którą grupę taryfową stosujesz. Prześledź czy istnieje elastyczność 
wyboru taryfy, jeżeli tak, to przeprowadź prostą symulację, w której taryfie za-
płacisz w danym obiekcie najmniej, 
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 równolegle, albo wcześniej, sprawdź czy masz dobrze dobraną zamówioną 
moc. Pierwsza ocena np. w ogrzewaniu budynków, to porównanie zamówionej 
mocy odniesionej do ogrzewanej powierzchni (jednostkowa zamówiona, moc). 
Jeżeli są duże różnice w podobnych budynkach, to dalej sprawdzaj te, które 
mają największe wartości jednostkowej mocy. Nie musisz robić audytu energe-
tycznego, sprawdź w dniach o niskich i średnich temperaturach dobowych, ja-
kie masz zużycie ciepła, gazu i energii elektrycznej. Podziel przez 24 godziny  
i otrzymasz moc godzinową (dzieląc przez 3600 sek., moc w kW). Teraz prze-
licz na warunki obliczeniowe dla danej strefy klimatycznej (np. -20oC), mnożąc 
moc w danym dniu przez (temp. obliczeniową - temp. pomieszczenia) / (temp. 
dnia - temp. pomieszczenia). W ten sposób otrzymujesz przybliżoną wartość. 
Im więcej dni o niskich temperaturach analizujesz, tym pewniej oszacujesz 
wielkość mocy w stosunku do zamówienia. Dla innych celów niż grzewcze np. 
oświetlenie, napędy, ciepła woda, sprawdzaj, w których godzinach dnia miałeś 
największe zużycie. Przelicz je na moc. Weryfikuj wielkości obliczeniowe wy-
korzystując monitoring , 

 sprawdź swoje umowy na zakup energii od dostawcy. Jeżeli wielkości zamó-
wionej mocy były dobrane nieprawidłowo lub stosujesz niekorzystną taryfę, to 
zmień umowę. Przy okazji postaraj się o dostarczenie Ci rachunków również  
w formie elektronicznej. Uprościsz sobie monitoring, 

 skorzystaj z wolnego rynku energii i porównaj taryfy innych sprzedawców 
energii elektrycznej. Zmiana sprzedawcy może przynieść bowiem nawet kilka-
naście procent oszczędności kosztów energii. Jeżeli posiadasz kilka obiektów  
w swoim mieście wystąp do sprzedawcy energii elektrycznej o przygotowanie 
oferty cenowej dla tej grupy obiektów – uzyskasz wtedy korzystniejszą cenę 
sprzedażową. 

 
 

PRZYKŁAD 2 
Nazwa instytucji: 
Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej  
 
Zakres działań: 
Działania niskonakładowe prowadzące do obniżenia kosztów zakupu energii elektrycz-
nej. Ocena stanu istniejącego w zakresie kontraktowania i użytkowania energii elek-
trycznej. Weryfikacja umowy pod kątem wielkości mocy zamówionej. 
 
Opis obiektu: 
Szpital obsługuje średnio około 1900 pacjentów rocznie w ramach leczenia szpitalnego 
oraz około 5000 pacjentów w poradni. Czas użytkowania obiektów jest zróżnicowany  
i przedstawia się następująco: 

 pawilony szpitalne – cała doba; 
 stacja pogotowia – cała doba; 
 poradnia – do 10 h/dobę; 
 część administracyjna i gospodarcza – około 8 h/dobę. 
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Dla części mieszkalnej i stacji pogotowia dodatkowo prowadzony jest indywidualny 
pomiar zużycia energii elektrycznej. Stacja pogotowia ratunkowego działa na terenie 
Szpitala od kwietnia 2008 roku. Zużycie energii w okresie od stycznia 2008 do marca 
2009 przedstawiono na Rys. 28.  
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Rys. 28 Zużycie energii elektrycznej w obiektach Szpitala. 
 
 
Szpital przyłączony jest do sieci w ramach IV grupy przyłączeniowej. Energia elek-
tryczna jest dostarczana do odbiorcy w taryfie C21 (taryfa dwuczłonowa, jednostrefo-
wa).  
 
Podjęte działania: 
Przeanalizowano możliwości obniżenia kosztów całkowitych związanych z dystrybucją 
 i zakupem energii elektrycznej na potrzeby Szpitala. Rozpatrzono następujące przypad-
ki: 

 możliwe do osiągnięcia oszczędności z tytułu obniżenia mocy umownej; 
 możliwe do osiągnięcia oszczędności z tytułu zmiany stawek za energię elek-

tryczną (zmiana produktu). 
 
Poniżej pokazano jak kształtował się rzeczywisty pobór mocy czynnej na tle mocy 
umownej. Dane o mocy czynnej pobieranej zaczerpnięto z faktur od sprzedawcy energii.  
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Rys. 29 Wartości maksymalne mocy czynnej pobieranej występujące w kolejnych 
okresach rozliczeniowych w latach 2007 – 2009 (dane wg faktur) na tle mocy 
umownej. 
 
 
Przedstawione na Rys. 29 wartości występującej mocy czynnej obrazują najwyższą war-
tość ze średnich 15-minutowych (wyznaczane w ciągu każdej godziny okresu rozlicze-
niowego ze średnich wartości tej mocy rejestrowanych w okresach 15-minutowych) ja-
ka wystąpiła w danym miesiącu w okresie 2007 do 2009. Najwyższe wartości odnoto-
wane w tym czasie nie przekroczyły 52 kW, co stanowi 40 % wartości mocy umownej, 
przyjętej na poziomie 130 kW. Wartość najniższa wyniosła 35 kW. 
Zaproponowano obniżenie zamówienia mocy do 80 kW. W wielkości tej uwzględniono 
rezerwę ze względu na planowaną inwestycję dotyczącą zainstalowania kolejnego 
dźwigu osobowego z napędem elektrycznym o mocy około 30 kW. 
 
Rozpatrzono również możliwości zamiany stawki za energie elektryczną. Analiza nie 
dotyczyła opłat zmiennych związanych z usługami dystrybucyjnymi.  
W stanie istniejącym, w ramach tzw. produktu podstawowego, jednostrefowego (ta sa-
ma stawka przez całą dobę) Szpital kupował od sprzedawcy energię elektryczną w cenie 
jednostkowej 289,70 zł/MWh (netto). Dodatkowo pobierana była opłata za obsługę roz-
liczenia handlowego w wysokości 10 zł/m-c.  
Istniała możliwość zmiany uzyskiwanej stawki w ramach tzw. produktu korporacyjnego, 
jednostrefowego.  
W wyniku przeprowadzonych analiz nie zalecono przejścia na produkt dwustrefowy  
w taryfie C22b (dwie stawki za energię w ciągu doby: wyższa dla okresu dzień w godzi-
nach od 6 do 13 i od 15 do 22 oraz niższa dla okresu noc w godzinach od 22 do 6 i od 
13 do 15), gdyż większa część energii pobieranej w Szpitalu w ciągu doby (około 67% - 
szacunek na podstawie przeprowadzonych pomiarów) przypada na okres – dzień ze 
stawką 339,40 zł/MW (netto), co wpłynęłoby na wzrost kosztów energii. 
W ramach produktu korporacyjnego, jednostrefowego sprzedawca energii zaoferował 
następujące wysokości opłat: 
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 stawka za energię elektryczną do końca roku 2009 – 269,50 zł/MWh (netto); 
 stawka za energię elektryczną w roku 2010 – 279,00 zł/MWh (netto); 
 opłata za obsługę rozliczenia handlowego w wysokości 20 zł/m-c (netto). 

Akceptacja oferty wiązał się z przyjęciem ww. stawek na okres do końca 2010 roku bez 
względu na ewentualne zmiany w trakcie trwania umowy. Historię zmian stawek za 
energię i prognozę ich wysokości w produkcie podstawowym i korporacyjnym pokazano 
na poniższym rysunku. 
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Rys. 30 Historia i prognoza dla zmian stawki za energie elektryczną. 
 
Osiągnięte efekty: 
W związku z zaproponowanym obniżeniem mocy umownej o 50 kW w stosunku do stanu 
istniejącego i przy uwzględnieniu powyższych zasad możliwe do osiągnięcia oszczędno-
ści dotyczące opłat za moc umowną są następujące (Rys. 31): 
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Rys. 31 Poziom opłat za moc umowną w okresie rocznym. 
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Obniżenie mocy umownej zgodnie z zasadami rozliczeń możliwe było począwszy  
od III kwartału 2009 roku. Z powodu zmiany warunków umowy w trakcie jej trwania do 
końca roku 2009 do ponoszonych kosztów za moc umowna doliczono opłatę dodatkową 
stanowiąca 20% opłaty podstawowej. Pełne obniżenie opłaty nastąpiło w roku 2010. 
Biorąc pod uwagę obowiązujące stawki oszacowano następujące oszczędności: 

 rok 2009 (III i IV kwartał): 1852,44 zł (netto); 
 rok 2010: 5070,00 zł (netto); 

 

Zarekomendowano akceptację oferty sprzedawcy energii i przejście na produkt korpo-
racyjny. Prognozę kosztów energii dla produktu podstawowego i korporacyjnego poka-
zano na Rys. 32. Przedstawiono tu koszty uwzględniające opłatę za zużytą energie elek-
tryczną i za obsługę rozliczenia handlowego w okresie lipiec 2009 do grudzień 2010  
w oparciu o dane o zużyciu energii z 2008 roku.  
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Rys. 32 Porównanie kosztów za energię elektryczną i obsługę rozliczenia handlo-
wego dla produktu podstawowego i korporacyjnego w okresie 2009 do 2010. 
 
 
Dla przedstawionego na Rys. 32 przypadku możliwe było uzyskanie następujących 
oszczędności: 

 rok 2009 (III i IV kwartał): 1354,51 zł (netto); 
 rok 2010: 1379,81 zł (netto); 

 
Łączne, oszczędności wynikające z obniżenia mocy umownej i zmiany stawki za energię 
elektryczną (przy założeniu, że stawki obecne zostaną na niezmienionym poziomie) wy-
niosły około: 

 w roku 2009 (III i IV kwartał): 3200 zł, co daje średnio 533 zł/m-c; 
 w roku 2010: 6450 zł, co daje średnio 537 zł/m-c. 
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PRZYKŁAD 3 
 
 
 
Miasto Częstochowa jako jedno z pierwszych w Polsce przeprowadziło przetarg na wy-
łonienie sprzedawcy energii elektrycznej. Pierwszy przetarg nieograniczony „na zakup 
energii elektrycznej na potrzeby budynków i lokali biurowych, fontann oraz syren alar-
mowych Urzędu Miasta Częstochowy” obejmował zakup energii elektrycznej w okresie 
od 01.01.2009r. do 31.12.2009r. Ilość energii w okresie dostawy określono na  
1120 MWh (plus/minus 10%). Otwarcie ofert nastąpiło 14.10.2008r. Wybrano ofertę 
PKP Energetyka Sp. z o.o. Cena oferty wyniosła brutto 379859,20zł. Oszczędności uzy-
skane w wyniku tego postępowania (w porównaniu do aktualnych cen dotychczasowego 
sprzedawcy Enion Energia Sp. z o.o.) szacowane są na 56.000,00 zł 
Urząd Miasta Częstochowy ogłosił kolejny przetarg „na zakup energii elektrycznej dla 
9 placówek miejskich Gminy Miasta Częstochowy oraz 6 wydziałów Urzędu Miasta na 
potrzeby eksploatacji budynków, lokali i obiektów użytkowych”. Zakres zamówienia 
obejmował zakup energii elektrycznej w okresie od 01.04.2009r. do 31.12.2009r. Ilość 
energii w okresie dostawy określono na 1530 MWh (plus/minus 10%). Oszczędności 
uzyskane w drugim przetargu szacowane w okresie 9-ciu miesięcy wyniosą około 
25.000,00 zł. Łączne oszczędności uzyskane w wyniku obu postępowań szacowane są na 
około 81.000,00 zł. 
Przeprowadzone przez Urząd Miasta postępowania zostały pozytywnie ocenione przez 
jednostki branżowe. Ponadto dokumentacja przetargowa na zakup energii elektrycznej 
została uznana za wzorcową przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, który zwrócił 
się do Prezydenta Miasta Częstochowy z wnioskiem o jej udostępnienie pisząc: „Biorąc 
pod uwagę powyższe okoliczności oraz duże doświadczenie Urzędu Miasta Częstocho-
wy w prowadzeniu racjonalnej gospodarki energetycznej i optymalizacji zaopatrzenia  
w energię, potwierdzone pozytywnie rozstrzygniętym przetargiem nieograniczonym na 
zakup energii elektrycznej i wyłonieniem sprzedawcy energii, uprzejmie proszę w wyra-
żenie zgody na wykorzystanie zapisów dokumentacji przetargowej, którą moim zdaniem 
uznać można za wzorcową, w przygotowywanym prze URE projekcie dokumentacji 
przetargowej” . 
W roku 2009 przetarg nieograniczony na zakup energii elektrycznej dla potrzeb eksplo-
atacji budynków, oświetlenia ulicznego oraz sygnalizacji świetlnych skutecznie roz-
strzygnął również Miejski Zarząd Dróg w Częstochowie – jednostka Gminy Częstocho-
wa. Zakres zamówienia obejmował zakup energii elektrycznej w okresie od 
01.07.2009r. Do 31.12.2009r. Szacunkowa ilość energii w okresie dostawy określona 
została na 7400 MWh (plus/minus 10%). Szacowane oszczędności z tytułu zmiany 
sprzedawcy energii elektrycznej w tym obszarze szacowane są w kresie 6-ciu miesięcy 
na ok. 263 000,00 zł. 
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Urząd Miasta Częstochowy rozstrzygnął w dniu 02.11.2009r. przetarg nieograniczony 
na „zakup energii elektrycznej dla 8 wydziałów Urzędu Miasta, 36 placówek miejskich 
Gminy Miasta Częstochowy, Miejskiego Zarządu Dróg na potrzeby eksploatacji budyn-
ków, lokali, obiektów użytkowych, zasilania oświetlenia ulicznego i sygnalizacji świetl-
nej”. Przedmiotem zamówienia był zakup energii elektrycznej w okresie od 01.01.2010 
do 31.12.2010 r. Szacunkowa ilość energii w okresie dostawy (plus/minus 10%) wynosi 
20400 MWh.  W postępowaniu przetargowym oferty złożyły: Energa -Obrót S.A., PKP 
Energetyka S.A. oraz ENION Energia sp. z o.o. W postępowaniu wybrano ofertę firmy 
ENION Energia sp. z o.o., ul. Łagiewnicka 60, 30-417 Kraków. Cena oferty brutto: 
6.198.624,80 zł. Wyliczone oszczędności z tytułu zmiany sprzedawcy w porównaniu do 
rozliczenia przed zmianą sprzedawcy (tj. według aktualnych cen jednostkowych stoso-
wanych przez lokalnego sprzedawcę energii, obowiązujących od 1.01.2009 r.) wyniosą 
w 2010 roku łącznie ok. 1 266 tys. zł brutto. 
 
 

5.5. Lekcja wynikająca z powyższych analiz 
 

LEKCJA 6 
 

 Obiekty i budynki mają różne koszty i zużycie energii. Dla porównania oblicz 
jednostkowe koszty i zużycie energii i porównaj je między podobnymi budyn-
kami. Dzięki temu poznasz, w których obiektach zużywasz i płacisz za dużo,  
a także oszacujesz o ile przepłacasz  

 Porównaj nie tylko swoje własne podobne obiekty, porównaj się również  
z innymi (benchmarking). Jeżeli obiektów jest mało to porównanie między ni-
mi jest mało miarodajne , 

 Zajmij się w pierwszej kolejności tymi budynkami, które mają duże jednost-
kowe koszty zużycia paliw, energii i wody oraz wysokie rachunki ogółem. 
Skup się na początek na 10-25%, w zależności od liczby ogółu obiektów i do-
konaj przeglądów wstępnych. Rozpoznaj głębsze przyczyny niskiej efektyw-
ności wykorzystania paliw, energii i wody, 

 Analizuj i kontroluj ceny tam gdzie są wyższe od średnich. Znajdź przyczyny, 
jeśli trzeba zmieniaj umowy na zakup sieciowych nośników energii 

 
 

 

5.6. Kto o tym powinien wiedzieć - raportowanie 
 

Jeżeli zachowasz wyniki analiz z inwentaryzacji dla siebie, to będziesz dobrze poin-
formowany, ale to za mało. Twoje zadanie to umieć poprawić istniejący stan. 
Musisz więc dotrzeć do decydentów. Proponujemy więc opracowanie i wydawanie 
trzech rodzajów raportów: 
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 dla władz samorządu, 
 dla administratora/ menedżera Systemu zarządzania energią i środowiskiem  

w całym samorządzie oraz wydziałów funkcjonalnych samorządu związanych  
z zarządzaniem, 

 dla administratora/zarządcy obiektu i budynku. 
 
Proponujemy Ci następujące zakresy raportów, które sami przećwiczyliśmy: 

 
 Raport dla władz samorządu terytorialnego - spis treści: 

1) Streszczenie i rekomendacja dalszych działań, 
2) Podstawa sporządzenia raportu, 
3) Analizowany okres, 
4) Zakres analizowanych obiektów, 
5) Analiza kosztów i zużycia energii, np. w latach 2007 - 2009. 
 

 Raport dla jednostki i administratora całego systemu zarządzania energią  
i środowiskiem w mieście 

1) Podstawa sporządzenia raportu 
2) Analizowany okres 
3) Zakres analizowanych obiektów 
4) Analiza wyników 

- Koszty paliw i energii, 
- Zużycie paliw i energii, 
- Efektywność energetyczna i ekonomiczna wykorzystania mediów 
energetycznych i wody, 
- Ceny paliw i energii oraz wody. 

5) Analiza kosztów i zużycia energii w 2009 roku w poszczególnych obiek-
tach - szkołach 
- Opis analizowanej grupy budynków, 
- Paliwa i energia ogółem w obiektach, 
- Koszty paliw i energii, 
- Zużycie paliw i energii, 
- Koszty i zużycie wody, 
- Efektywność wykorzystania ciepła sieciowego, 
- Efektywność wykorzystania energii elektrycznej, 
- Efektywność wykorzystania gazu ziemnego, 
- Ceny mediów energetycznych i wody: 

• Ciepło sieciowe, 
• Energia elektryczna, 
• Gaz ziemny, 
• Woda i ścieki. 

6) Ranking środowiskowy obiektów - szkół 
7) Priorytety działań w zakresie zmniejszenia kosztów i zużycia energii oraz 

obciążenia środowiska 
8) Streszczenie i rekomendacja dalszych działań 
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 Raport dla dyrektora/administratora obiektu 
1) Podstawa sporządzenia raportu 
2) Przeznaczenie raportu 
3) Analizowany okres 
4) Jak czytać ten raport 
5) Koszty paliw i energii, efektywność ekonomiczna wykorzystywanych me-
diów 
6) Zużycie paliw i energii, efektywność energetyczna wykorzystywania me-
diów 
7) Ceny jednostkowe paliw, energii i wody 
8) Potencjał techniczny zmniejszenia zużycia paliw i energii oraz obszar 
przedsięwzięć bez- i niskonakładowych 
9) Priorytety działań w zakresie zmniejszenia kosztów i zużycia energii oraz 

obciążenia środowiska 
 

Jak zauważyłeś, raporty zawierają to, co już wcześniej zinwentaryzowaliśmy i prze-
analizowaliśmy. Jeżeli będziesz korzystać z elektronicznego arkusza danych z inwenta-
ryzacji to wszystkie analizy będziesz otrzymywać automatycznie. 

Najważniejsze są jednak wnioski i podsumowanie. Umieść więc w raporcie stresz-
czenie decyzyjne, wraz z wnioskami, maksymalnie 3-4 strony. To powinno zaintereso-
wać i skłonić decydentów do dalszego działania. 

 
Powtórzmy więc krótko: 
 

LEKCJA 7 
 

 Sporządzaj i rozsyłaj roczne raporty do: 
- władz samorządu, 
-  administratora/menedżera Systemu zarządzania energią i wydziałów funkcjo-

nalnych w samorządzie, 
-  administratorów/zarządców obiektów i budynków; 

 Możesz załączać dużo informacji, ale w zrozumiałej formie oraz takie, które 
prowadzą do konkretnych wniosków. Zrób streszczenie i podkreśl wnioski – jaki 
jest stan obecny i co dalej trzeba zrobić; 

 Skorzystaj z pomocy arkusza kalkulacyjnego wspomagającego tworzenie rapor-
tów. Uprościsz sobie pracę; 

 Pierwsze raporty przedstaw w formie informacyjno-szkoleniowej: 
- na zarządzie samorządu, 
- na spotkaniu komórek funkcjonalnych samorządu, 
- na seminarium/warsztatach dla administratorów/zarządców budynków. 
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6. CO MOŻNA ZMIENIĆ, CO MOŻNA POPRAWIĆ 
- BUDOWA WIELOLETNIEGO PROGRAMU 

 

6.1. Co powinieneś wiedzieć na początku 
 

Musisz zbudować wieloletni program, bardziej szczegółowy na najbliższe 4 lata  
i kierunkowy na 10 lat. Od razu wszystkiego nie zrobisz, musisz więc ocenić wstępnie 
jakie masz potrzeby i możliwości realizacji takiego programu. 

 
Twoje rozpoznane lub nierozpoznane potrzeby to: 

 stan techniczny obiektów i budów oraz ich instalacji energetycznych. Zły stan 
określa potrzebę niezbędnych remontów, 

 jakość usług energetycznych (standardu temperatur w ogrzewanych lub klima-
tyzowanych pomieszczeniach obiektów i budynków, oświetlenia dla potrzeb 
związanych z pracą i nauką, wentylacją pomieszczeń itp. Pierwszy warunek to 
doprowadzenie do poprawnego stanu, 

 możliwości zmniejszenia kosztów i zużycia paliw, energii i wody przez ich 
efektywne wykorzystanie. Chcesz to zrobić w sposób opłacalny, to znaczy, że 
przedsięwzięcia muszą być samofinansujące się (spłata inwestycji z efektów), 

 zmniejszenie emisji zanieczyszczeń, np. powietrza, powstających przy spalaniu 
paliw i energii w źródłach ciepła i wykorzystaniu energii obiektów i budynków. 

 
Większość problemów z grubsza rozpoznałeś podczas inwentaryzacji (patrz ankieta). 
Ale zbierz jeszcze wszelkie dane jakie posiadasz: 

 zamierzenia co do wykorzystania obiektów i budynków w najbliższych 5-20 la-
tach (zarządzanie nieruchomościami), 

 ekspertyzy stanu oraz potrzeby i plany remontowe obiektów i budynków, 
 wykonane audyty energetyczne obiektów i budynków jeszcze nieobjętych ter-

momodernizacją.  
 

To musisz lub chciałeś zrobić, dalej pomożemy Ci uporządkować postępowanie  
w budowie programu. 
 
 

6.2. Program to realizacja strategii - wybierz najlepszą 
 

Masz do wyboru 4 różne podejścia: od scenariusza/strategii zaniechania do najbar-
dziej efektywnej strategii: dobrego zarządzania + energooszczędne programowe inwe-
stycje (rys. 33). 
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Koszty
energii

we
wszystkich

obiektach
[zł/r]

0 lata

programowe inwestycje

1) scenariusz/strategia zaniechania

2) jak dotychczas

3) kompleksowe pojedyncze termomodernizacje

4) zarzadzanie + energooszczędne

 
 

Rys. 33. Możliwe strategie racjonalizacji kosztów energii w obiektach i budynkach 
samorządu terytorialnego 

 
 
Rekomendujemy Ci wybór strategii "dobre zarządzanie + energooszczędne programo-
we inwestycje". 

 
Na czym ona polega: 

 po pierwsze na najszybszym wykorzystaniu efektów zmniejszenia kosztów 
energii przez dobre bieżące (operacyjne) zarządzanie, 

 po drugie na podejmowaniu inwestycji według: potrzeb stanu technicznego, 
czyli łączenia remontów kapitalnych obiektów i budynków z przedsięwzięcia-
mi termomodernizacyjnymi, a w obiektach i budynkach o dobrym stanie tech-
nicznym na inwestowaniu w energo- i wodooszczędne przedsięwzięcia, zaczy-
nając od tych najbardziej efektywnych ekonomicznie. 

 

6.3. Ogólna metodyka budowy programu 
 

Musisz przyjąć taką metodykę budowy programu, jaka jest odpowiednia dla istnie-
jącego stanu rozpoznania efektywności wykorzystania energii w obiektach i budynkach 
oraz możliwości zmniejszenia kosztów i zużycia energii. 

 
Informacje i dane wyjściowe do programu to: 

 inwentaryzacja cech budowlanych i energetycznych (arkusze inwentaryzacyjne 
projektu) przeprowadzona w znaczącej populacji obiektów i budynków, 

 wstępna ocena możliwości środków inwestycyjnych z budżetu samorządu, 
 audyty energetyczne reprezentatywnych obiektów i budynków, 
 ocena stanu merytorycznego i organizacyjnego zarządzania energią i środowi-

skiem. 
 
Zakres programu jest uzależniony od zakresu przedsięwzięć inwestycyjnych, a te od 
Twoich możliwości realizacyjnych, w tym finansowych. 
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Wyróżnij więc przedsięwzięcia: 
 odtworzeniowe i modernizacyjne, mające na celu doprowadzenie do 

poprawnego stanu technicznego budowli i systemów energetycznych 
(remont elewacji, dachów, wymiana okien, wymiana kotłów, itp.) oraz 
spełnienia standardów ekologicznych i usług energetycznych (komfort 
cieplny, oświetlenia, likwidacja "niskiej emisji" zanieczyszczeń ze źró-
deł ciepła itp.), 

 efektywnościowe, poprawiające sprawność wykorzystania paliw i ener-
gii oraz wody w usługach energetycznych (efektywne systemy grzewcze 
i ich regulacja, energooszczędne oświetlenie, wodooszczędne urządze-
nia sanitarne itp.) 

 
To rozróżnienie jest potrzebne, mając na uwadze sposób (potencjalne źródła) finan-

sowania inwestycji oraz potencjalne samofinansowanie się inwestycji (spłata wydatków 
kapitałowych z oszczędności kosztów energii i wody). 

 
W pierwszym typie przedsięwzięć (inwestycje odtworzeniowe i modernizacyjne), 

występują wprawdzie oszczędności energii i wody, ale efekty ekonomiczne są często 
niższe od nakładów inwestycyjnych, szczególnie jeżeli inwestycja sfinansowana jest ze 
środków komercyjnych instytucji finansowych i uwzględnia się wartość pieniądza  
w czasie (dyskonta). Ogólnie warunek samofinansowania inwestycji można zapisać: 

 
koszt usługi energetycznej po ≤  koszt usługi energetycznej przed 
 
 
najczęściej można to uprościć do: 

 
koszt zakupu 
energii po 

+ koszt kapitałowy 
inwestycji 

≤ koszt zakupu energii przed 
[zł/r] 

 
przy czym: 
 

koszt kapitałowy 
inwestycji 

= koszt pozyskania 
pieniądza 

- ulgi środków pomocowych 
(dotacje, granty nisko-
oprocentowane pożyczki 
umorzenia) 
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6.4. Rozróżnienie programów dla grup obiektów i budynków: 
A, B, C, D - zapoznaj się z kwalifikacją do danej grupy 

 
grupa A  zły stan techniczny, wymagający znacznych nakładów na moderniza-

cję, remonty, w tym na termomodernizację; 
 
grupa B  dobry stan techniczny. Niska jakość usług energetycznych (np. nie-

dogrzane pomieszczenia, niedostateczne oświetlenie, przeciągi itp.). 
Niska efektywność energetyczna (duże jednostkowe zużycie energii  
i wody). Duże bezpośrednie lub pośrednie obciążenie środowiska 
(bezpośrednie - emisja zanieczyszczeń z własnych źródeł, pośrednie - 
związane z dużym zużyciem energii i wody; 

 
grupa C  dobry stan techniczny. Dobra jakość usług energetycznych. Niska 

efektywność energetyczna i duże obciążenie środowiska; 
 
grupa D  dobry stan techniczny, dobra jakość usług. Przeciętna/dobra efektyw-

ność energetyczna, małe obciążenie środowiska. 
 

Sposób kwalifikacji obiektów i budynków do grup A, B, C, D przedstawiono na rysun-
kach: 26, 27, 28, 29. Należy się spodziewać, że w grupie A i B modernizacja budowli 
i termomodernizacja budynków i systemów energetycznych może nie spełnić warunku 
samofinansowania inwestycji, szczególnie w przypadku braku dotacji lub częściowego 
umorzenia pożyczek z funduszy pomocowych. 

 
Z tego powodu w budowie programów dla poszczególnych grup budynków różni się, 
jak przedstawiono na rysunkach poniżej. 
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Rys. 34. Programowe działania w zarządzaniu energią i środowiskiem w grupie 
budynków A  
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Rys. 35. Programowe działania w zarządzaniu energią i środowiskiem w grupie 
budynków B  
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Rys. 36. Programowe działania w zarządzaniu energią i środowiskiem w grupie 
budynków C  
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Rys. 37. Programowe działania w zarządzaniu energią i środowiskiem w grupie 
budynków D  
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Rys. 38. Kwalifikacja według grup budynków  
 

Dla grup budynków A i B będziesz musiał się liczyć albo z koniecznością wzrostu 
kosztów eksploatacji budynków, albo dla utrzymania istniejących kosztów eksploatacji 
z koniecznością pozyskania korzystnego dofinansowania: niskooprocentowanych kre-
dytów, dotacji lub umorzeń kredytów. 
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Kwalifikację do grupy A, B, C, D umożliwia Ci inwentaryzacja (patrz arkusz inwen-
taryzacyjny). W tym momencie chyba doceniasz już wartość Twojej pierwszej inwenta-
ryzacji. 

 
W poszczególnych grupach wystąpią różne rodzaje nakładów inwestycyjnych (re-

monty i modernizacja budowli i systemów energetycznych) oraz efektywnościowe - 
opłacalne inwestycje termomodernizacyjne, jak: 

 
Grupa A remonty kapitalne i średnie + (lub w tym) termomodernizacyjne 
Grupa B modernizacja instalacji energetycznych + inwestycje termomodernizacyjne 
Grupa C inwestycje termomodernizacyjne 
Grupa D nisko i średnio-nakładowe inwestycje w nowe technologie 

 
Z uwagi na zawsze ograniczone możliwości finansowe w stosunku do potrzeb, propo-
nuje się w programie zacząć od priorytetowych i najbardziej efektywnych przedsię-
wzięć, np.: 

 
 w grupie A - kolejność według potrzeb poprawy stanu technicznego budynków 
 w grupie B - kolejność według potrzeb poprawy stanu usług energetycznych  

i efektywności działań 
 w grupie C - kolejność według efektywności ekonomicznej działań 
 w grupie D - wprowadzić system zarządzania energią i środowiskiem (dotyczy 

również grupy A, B, C) 
 

Jeżeli w grupach A, B, C, D masz dużo obiektów i ograniczone środki jakie rocznie 
możesz wydać na inwestycje, to ustal kolejność, posługując się kwalifikacją do grup: 
G1 (pierwszy priorytet), G2 (drugi), G3 (trzeci), G4 (czwarty). Uzyskałeś to z inwenta-
ryzacji, patrz rys. 11 rozdział V. 
 
 

6.5. Oszacowanie nakładów na termomodernizację obiektów  
i nakładów 

 
Pomożemy Ci oszacować zgrubnie nakłady na termomodernizację budynków, za-

wierające pakiet przedsięwzięć kwalifikowanych do Krajowego Funduszu Termomo-
dernizacji Budynków. 
Nie ujmują one nakładów na inne przedsięwzięcia remontów kapitalnych jak np. re-
mont dachu, przebudowa ścian wewnętrznych, remont instalacji nieenergetycznych itp. 
Charakterystykę nakładów jednostkowych (zł/m2 powierzchni użytkowej budynku) 
uzyskaliśmy z wyników kilkudziesięciu audytów energetycznych szkół (2000 - 2003). 

 
 
 
 
 
 



 65

Oszczędność paliw i energii do 
ogrzewania i przygotowania ciepłej 

wody w % do stanu istniejącego 

Jednostkowe nakłady na termomoderni-
zację (zł/m2 powierzchni) 

10 8 - 15 
20 25 - 50 
30 60 - 80 
40 90 - 150 
50 140 - 220 
60 190 - 270 
70 240 - 350 

 
Wynika stąd, że jeżeli budynki są w dobrym stanie technicznym i mają dobrą jakość 

usług energetycznych (grupa C i D), to Twój program powinien zacząć się od uzyska-
nia pierwszych 10% oszczędności w budynku, bo kosztować Cię to będzie 8 - 15 zł/m2 
powierzchni. Gdybyś realizował przedsięwzięcie, które dałoby Ci również oszczędność 
10%, ale w przedziale oszczędności 50 - 60%, to kosztowałoby Cię to około 50 zł/m2,  
a więc kilkakrotnie więcej. 

 
Jest to spowodowane tym, że charakterystyka: nakłady - oszczędności jest nieliniowa, 
progresywna. W tych grupach budynków (C i D) wybieraj najbardziej efektywne przed-
sięwzięcie, np. dodatkowe pomiary i automatyka, regulacja pogodowa węzłów itp. by 
osiągnąć znaczące efekty małym kosztem i szybko zasilić mechanizm odnawialnego 
finansowania, przeznaczonego na następne inwestycje. 

 
Skąd mam wiedzieć, że istnieją takie możliwości w moich obiektach i budynkach? 
Dokonaj w grupie G1 obiektów i budynków wstępne przeglądy, a tam gdzie potwierdzą 
się możliwości przeprowadź audyty energetyczne. Audyty też kosztują, ale jeżeli stwo-
rzysz mechanizm odnawialnego finansowania - stworzysz fundusz, którym będziesz 
mógł gospodarować i mierzyć efektywność wydawanych pieniędzy. 
 

6.6. Przykładowe elementy programu 
 
Podziel program na dwie części, tj.: 

 przedsięwzięcia bez- i niskonakładowe dobrego bieżącego zarządzania energią, 
 przedsięwzięcia inwestycyjne średnio- i wysokonakładowe. 

 
Ten podział proponujemy po to, byś nie zapomniał o przedsięwzięciach bez- 

i niskonakładowych. Bez dobrego, bieżącego (operacyjnego) zarządzania nie osiągniesz 
efektów do 10-15% zmniejszenia kosztów i zużycia energii w codziennej eksploatacji, 
a Twój program inwestycyjny może być daleki od planowania efektu po możliwie naj-
niższych kosztach. 
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6.6.1. Założenia programu 
 

W dalszych krokach nad konstruowaniem programu musisz przyjąć pewne założenia. 
W budowie naszego przykładowego programu przyjęto następujące: 

1) wzmocnienie organizacyjne i stabilizacja podstawowych działań zarządzania 
energią i środowiskiem, tj. uzupełnianie i doskonalenie inwentaryzacji na 
wszystkie obiekty i budynki użyteczności publicznej, monitorowanie kosztów 
i zużycia energii oraz raportowanie, 

2) wykorzystanie istniejących możliwości zmniejszenia kosztów oraz zużycia 
energii i wody przez przedsięwzięcia bez- i niskonakładowe, 

3) włączenie do programu już wdrażanych projektów inwestycyjnych lub uru-
chamianych w najbliższym czasie, 

4) dostosowanie zakresu programu do możliwości inwestycyjnych samorządu 
terytorialnego: środki budżetowe, zdolność zaciągania kredytów, zdolność 
spłaty kredytów - płynność finansowa budżetu, 

5) wybór przedsięwzięć mających potencjalnie największą szansę uzyskania do-
finansowania z funduszy pomocowych (krajowe i zagraniczne fundusze eko-
logiczne, fundusze strukturalne itp.), np. eliminacja niskiej emisji zanieczysz-
czeń poprzez modernizację źródła ciepła, termoizolację przegród zewnętrz-
nych budynków (rys. 31), 

6) propozycje finansowania przedsięwzięć na zasadzie wewnętrznego kontrak-
towania, a w przypadku ograniczeń finansowych samorządu i niskich umie-
jętności zarządzania energią przez administratorów obiektów i budynków, 
przez stronę trzecią wraz z powierzeniem jej eksploatacji i zarządzania  
w zmodernizowanych obiektach. 
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Rys. 39. Możliwe źródła finansowania według grup budynków 
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6.6.2. Cel i zakres programu 
 

Celem programu jest podjęcie systematycznych i długofalowych działań na rzecz 
zmniejszenia kosztów i zużycia energii oraz obciążenia środowiska w budynkach uży-
teczności publicznej będących w gestii samorządu terytorialnego. Program obejmuje: 

 Wybór działań na najbliższe 4 lata na tle istniejących potrzeb i możliwości 
zmniejszenia kosztów, zużycia energii oraz bezpośredniego i pośredniego 
zmniejszenia obciążenia środowiska naturalnego, 

 Sposób realizacji działań, tj. umocowanie ich w strukturach organizacyjnych  
i wykonawczych miasta, zarządzanie programem, finansowanie, monitorowa-
nie skutków, 

 Działania bez- i niskonakładowe w formie dobrego zarządzania i gospodarowa-
nia energią oraz działania średnio- i wysokonakładowe na realizację energo-  
i wodooszczędnych przedsięwzięć 

 
 
Co winno się znaleźć w programie przedsięwzięć nisko- i wysokonakładowych? 

 
Pierwsze to wdrożenie systemu zarządzania energią i środowiskiem. Najważniejsze byś 
spowodował wprowadzenie, a tam gdzie już jest, wzmocnienie organizacyjne i sprzę-
towe komórki, np. sekcji zarządzania. Zadbaj o jak najlepsze jej umocowanie, najlepiej 
na początek bezpośrednio podległej szefowi czy wiceszefowi samorządu ( marszałko-
wi,  staroście,  prezydentowi,  burmistrzowi) lub innej komórce funkcjonalnej urzędu. 
 
Postaw główne zadania nowej komórki , takie jak: 

 przegląd, analiza i raportowanie kosztów i zużycia energii oraz wody, 
 propozycje budżetów energetycznych obiektów i budynków oraz weryfikacja 

efektów systemów motywacyjnych, 
 współpraca z wydziałami funkcjonalnymi (np. Wydział Edukacji, Zdrowia  

i Kształtowania Środowiska, Finansowy, Gospodarki Komunalnej, Inwestycji, 
Rozwoju Miasta itp.), w zakresie inicjowania, realizacji i oceny przedsięwzięć, 

 konsultacje dla wymienionych wyżej wydziałów funkcjonalnych, zarządców  
i administratorów obiektów i budynków, konserwatorów, 

 analiza i ocena umów oraz kontroli dostaw paliw i energii, 
 przeglądy wstępne, proste pomiary urządzeń energetycznych, instalacji i bu-

dynków, 
 inicjowanie, ocena i propozycje realizacji przedsięwzięć inwestycyjnych w za-

kresie efektywnego wykorzystania energii, 
 propozycje realizacji projektów demonstracyjnych, 
 szkolenie administratorów i konserwatorów obiektów i budynków. 

 
Dodatkowo zespół zarządzania energią może również przejąć organizację, przygo-

towanie, realizację i monitorowanie "Założeń do planu" i "Planu zaopatrzenia w ciepło, 
energię elektryczną i paliwa gazowe". 
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Przykładowy harmonogram działań nad wdrażaniem systemu zarządzania: 
 

 Wprowadzenie monitorowania kosztów zużycia 
i energii w 10 - 20 obiektach 2009 

 Rozszerzenie monitorowania na wszystkie 
obiekty i budynki 2010 - 2011 

 Przygotowanie i wydawanie raportów rocznych pierwszy raport z monitoringu 
za 2009 - maj 2010 

 Organizowanie seminariów i szkoleń dla admi-
nistratorów obiektów i budynków od 2009 roku 

 Wdrożenie systemu motywacyjnego 
- pilotowe w 10 szkołach 
- ocena efektów i weryfikacja regulaminów
- rozpowszechnienie systemu motywacyj-

nego na obiekty i budynki 

2010 - 2011 
2011 

2011 - 2012 

 Analiza i korekta umów na dostawę sieciowych 
nośników energii. Systematycznie dla wszyst-
kich obiektów, gdzie ceny zakupu paliw, ener-
gii i wody są wyższe od średnich (Patrz raporty 
np. za 2008 rok) 

kontynuacja, co najmniej 
raz w roku 

 Dorywczo dla losowo wybranych 10 - 20 
obiektów i budynków rocznie 

Kompleksowo dla wszystkich 
obiektów i budynków w przy-

padku zasadniczej zmiany taryf 
i umów na dostawę, ale nie rza-

dziej niż raz na trzy lata 
 Przeglądy wstępne w najbardziej kosztownych 

i energochłonnych obiektach i budynkach 
corocznie, co najmniej 15 - 20 

obiektów i budynków 
 Wyposażenie sekcji w niezbędne urządzenia 

pomiarowe i analityczne (w tym złożenie wnio-
sku o dofinansowanie do WFOŚiGW) 

2010 

 
Drugie to przygotowanie, realizacja i koordynacja programów inwestycyjnych. 

Postaw przed Sekcją Zarządzania Energią i Środowiskiem zadanie przygotowania 
realizacji i koordynacji programów inwestycyjnych. W tym miejscu musisz się zdecy-
dować, czy uszczegółowienie i realizację programu inwestycyjnego powierzysz: 

 firmie zewnętrznej, np. finansowanie przez trzecią stronę (contracting), 
 wewnętrznej jednostce (intracting), 
 w sposób mieszany: wewnętrznego i zewnętrznego kontraktowania. 

 
Większym, dobrze przygotowanym samorządom, o relatywnie niezłej zdolności do 

finansowania inwestycji proponujemy inicjowanie, finansowanie i rozliczanie energo-  
i wodooszczędnych inwestycji w obiektach i budynkach opartej na zasadzie wewnętrz-
nego kontraktowania (intracting) przedsięwzięć. 

Taki model działania został wypracowany przez miasto Stuttgart i na szeroką skalę 
powielony w Niemczech i Austrii. Model odnawialnego mechanizmu finansowania 
przedsięwzięć został zaprojektowany przez nas dla trzech miast w Polsce. Istotne cechy 
takiego modelu to: 
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 Inicjowanie przedsięwzięć przez wydziały funkcjonalne, samodzielnie admini-
strowane obiekty, np. szkoły, posługując się również wynikami inwentaryzacji 
i monitorowania obiektów oraz przez Sekcję Zarządzania Energią – SZES  

 Ocena wykonalności i efektywności przedsięwzięć, 
 Ranking i uruchamianie przedsięwzięć według efektywności i możliwości fi-

nansowych, 
 Poszukiwanie i występowanie o środki zewnętrzne przez wyspecjalizowaną 

jednostkę - sekcję zarządzania energią, 
 Podpisywanie umów z administratorami/zarządcami obiektów i budynków na 

realizację i podział efektów, 
 Tworzenie odnawialnego funduszu termomodernizacji budynków ze środków 

budżetowych, zewnętrznych oraz z różnic rachunków za energię i wodę (przed 
i po inwestycji), 

 Zarządzanie funduszem przez odpowiedzialną i wyspecjalizowaną jednostkę, tj. 
przez SZES ze stworzeniem i monitorowaniem wskaźników oceny efektywno-
ści realizowanych przedsięwzięć. 

 
Zachęcamy Cię do uwzględnienia takich bloków programowych, które mają szansę na 
korzystne dofinansowanie ze źródeł pomocowych. 

 
Dokonaj więc analizy czy i jakie Twoje obiekty i budynki mogłyby się znaleźć: 

 w programie likwidacji emisji zanieczyszczeń powietrza z tzw. niskich źródeł 
emisji (dofinansowanie z NFOŚiGW, WFOŚiGW, Zintegrowany Program 
Operacyjny Rozwoju Regionalnego ZPORR Funduszu Strukturalnego UE), 

 w programie promocji odnawialnych źródeł energii (dofinansowanie jak wy-
żej), 

 w programie rewitalizacji obszarów miejskich, poprzemysłowych oraz rozwoju 
lokalnego obszarów wiejskich (ZPORR/FS), 

 w programie regionalnej i lokalnej infrastruktury społecznej: edukacyjnej  
i ochrony zdrowia (ZPORR/FS) 

 
Twoje środki własne mogą być wielokrotnie przez to pomnożone. Zbuduj więc taki 
program na najbliższe 4 lata z przewidzianą dalszą kontynuacją. 
Za realizację inwestycji odpowiedzialny będzie np. Wydział Inwestycji i Zamówień 
Publicznych. Możliwe jest uruchamianie części inwestycji przez kontraktowanie ze-
wnętrzne (ESCO), przy czym zadaniem sekcji zarządzania energią byłoby przygotowa-
nie i rozliczanie umów z kontrahentem zewnętrznym, a efekty ekonomiczne przypada-
jące na Urząd Miasta zasilałyby fundusz termomodernizacyjny. Zasady tworzenia i roz-
liczania funduszu termomodernizacyjnego regulować będzie wewnętrzny regulamin. 

 
Przykładowy harmonogram działań nad wdrażaniem systemu wewnętrznego kon-
traktowania 

- Opracowanie wewnętrznego regulaminu systemu 
z określeniem odpowiedzialności i zasad współpracy 
między wydziałami oraz jego uchwalenie -  marzec 2010 

- Symulacja działania systemu na podstawie 
uruchamianych inwestycji w 2010 i 2011 roku -  czerwiec 2010 
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- Uruchomienie systemu -     2011 
- Realizacja i ocena funkcjonowania systemu -  2011 - 2012 
- Weryfikacja i program kontynuacji -   2013 

 
Mniejszym samorządom proponujemy tworzenie związków międzygminnych łącz-

nie ze starostwami na budowę terytorialnie wydzielonych i tematycznie spójnych pro-
gramów, ich realizację przez wybranego operatora zarządzania energią łącznie  
z wykonawstwem programów. 

 
Co w programach inwestycyjnych? 
 

Nie możemy dać Ci uniwersalnej recepty jak ma wyglądać Twój program inwesty-
cyjny, ale Twój wybór obiektów i budynków może opierać się na metodyce przedsta-
wionej w tym rozdziale. Dotyczy ona przede wszystkim przedsięwzięć przewidzianych 
do realizacji, czyli nowych inwestycji. W programie należy uwzględnić również już 
zainicjowane, jak i realizowane inwestycje. 
O wyborze obiektów i budynków oraz zakresu inwestycji do programu decydują nastę-
pujące kryteria: 

 stan techniczny obiektów i urządzeń, wymagający szybkiego podjęcia znacz-
nych remontów budowlanych i energetycznych, 

 efektywność przedsięwzięć, czyli podejmowanie działań o najlepszych wskaź-
nikach ekonomicznych, zapewniających szybkie tworzenie funduszu powiela-
jącego dla następnych inwestycji, 

 dostępność i atrakcyjność finansowa źródeł finansowych, w tym pomocowych 
(dotacje, niskooprocentowane, umarzane pożyczki itp.). 

Uwzględniając te kryteria zbuduj program inwestycyjny dla Twojego samorządu na 
najbliższe 4 lata. 
 

6.7. Budowa programu - podsumowanie 
 

LEKCJA 8 
 

 Program to realizacja strategii zmniejszenia kosztów i zużycia energii w obiektach  
i budynkach. Wybierz najbardziej efektywną strategię, która przez dobre zarządza-
nie szybko doprowadzi do 10-15% zmniejszenia kosztów w sposób bez- i niskona-
kładowy, a następnie Twoje pieniądze będą wydawane na inwestycje według efek-
tywnego biznes planu. 

 Twoje obiekty i budynki są w różnym stanie technicznym i energetycznym. Po-
dziel je np. na grupę, w której musisz dokonać remontów kapitalnych, w tym ter-
momodernizacji i na grupę w której wystarczą tylko same przedsięwzięcia energo-
oszczędne. Pierwsza grupa to inwestycja odtworzeniowo-modernizacyjna i raczej 
nie możesz tu liczyć na zwrot nakładów inwestycyjnych z oszczędności kosztów 
energii. W drugiej grupie możesz liczyć na samofinansowanie się energo- i wodo-
oszczędnych przedsięwzięć z oszczędności. 

 Szukaj funduszy pomocowych i występuj o dofinansowanie, może to znacznie roz-
szerzyć zakres przedsięwzięć programowych we wszystkich grupach budynków. 



 71

Podziel program na takie elementy, których tytuły będą się wprost kwalifikować 
do funduszy pomocowych, np.: niska emisja, rewitalizacja, infrastruktura społecz-
na itp. 

 Możesz działać samodzielnie lub zlecić część przygotowania realizacji programu 
na zewnątrz - np. w formule finansowania trzeciej strony. Zawsze jednak będziesz 
musiał kontrolować i rozliczać efekty. Przygotuj się na to. 

 Zawsze są jakieś ograniczenia i bariery w samorządzie. Dostosuj program do swo-
ich możliwości, w tym finansowych. Ale zacznij od programu: co - kto - kiedy - za 
ile i realizuj go systematycznie i stanowczo. 

 Nie zapomnij o przedsięwzięciach nisko- i beznakładowych - umieść w programie 
zorganizowanie lub wzmocnienie systemu zarządzania energią w Twoim samorzą-
dzie. 

 Pierwszy program to odbicie Twoich obecnych umiejętności i rozpoznania. Jutro 
będziesz wiedział więcej. Monitoruj realizację programu, aktualizuj i weryfikuj. 

 Program to zapis działań. Ale realizują go ludzie, ludzie i jeszcze raz ludzie. Szkól 
więc i motywuj ich. 

 
 
 

7. JAK MOTYWOWAĆ DO LEPSZEGO ZARZĄ-
DZANIA ENERGIĄ I ŚRODOWISKIEM 

 

7.1. Motywacja finansowa 
 

7.1.1. Cel systemu motywacyjnego: podział oszczędności 
 

Celem systemu motywacyjnego jest zachęcenie dyrektorów/administratorów obiek-
tów użyteczności publicznej do systematycznych działań na rzecz oszczędności kosz-
tów i zużycia paliw, energii i wody w swoich obiektach. 

Przekazanie części oszczędności kosztów do dyspozycji gospodarzy obiektów ma 
motywować ich do podjęcia, poszukiwania i wdrożenia energo- i wodooszczędnych 
przedsięwzięć. W pierwszej kolejności należy spodziewać się wdrażania bez- i nisko-
nakładowych przedsięwzięć przez wprowadzenie zarządzania energią i środowiskiem  
w obiekcie. 
 

7.1.2. Partnerzy systemu 
 

Głównymi partnerami systemu są: Urząd Miasta, reprezentowany przez funkcjo-
nalne Wydziały i dyrektorzy/administratorzy obiektów użyteczności publicznej. 
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7.1.3. Kwalifikowane obiekty 
 

System na zasadzie podziału oszczędności może być wprowadzony do tych obiek-
tów, które: 

 mają mierzone zużycia sieciowych mediów: ciepła sieciowego, energii elek-
trycznej, gazu ziemnego i wody, natomiast zużycia paliw stałych i ciekłych roz-
liczane jest na podstawie faktur za zakupione paliwo i inwentaryzacji salda ma-
gazynowego (stan na początek i koniec roku) 

 mają przeprowadzoną inwentaryzację cech budowlanych, kosztowych i energe-
tycznych za ostatnie 3 lata, 

 mają zachowany standard usług energetycznych (temperatura w pomieszcze-
niach, jakość oświetlenia, krotność wentylacji), przynajmniej w zakresie 
ogrzewania pomieszczeń, 

 mają przynajmniej jeden pełny, kalendarzowy rok sprawozdawczy po przepro-
wadzonych znaczących inwestycjach termomodernizacyjnych. 

 

7.1.4. Zasady określania oszczędności kosztów 
 

 Oszczędność kosztów zużycia paliw, energii i wody określa się osobno dla 
każdego rodzaju paliw, energii i wody, jako różnicę pomiędzy rokiem bazo-
wym a rokiem sprawozdawczym. 

 Warunkiem uzyskania przez obiekt środków za oszczędność kosztów jest do-
datnie saldo kosztów dla wszystkich paliw, energii i wody. 

 Za oszczędność kosztów danego rodzaju paliw, energii i wody uznaje się efekty 
uzyskane w wyniku: 
- zmniejszenia zużycia przez efektywne wykorzystanie, 
- zmniejszenie średniej ceny zakupu mediów sieciowych w wyniku lepszego 

dopasowania zamówionej mocy do zużycia energii w taryfach dwuczłono-
wych. 

 
Nie uznaje się oszczędności kosztów zakupu paliw, energii i wody, jeżeli wy-
stąpi z powodu: 
- zmniejszenia cen wg nowej taryfy przedsiębiorstwa obrotu paliw, energii  

i wody, 
- pogorszenia, poniżej standardów, jakości usług energetycznych (ogrzewa-

nia, oświetlenia, wentylacji itp.), 
- znaczącego, powyżej 20%, zmniejszenia liczby użytkowników obiektu, 
- pogorszenia stanu oddziaływania obiektu na środowisko w wyniku zasto-

sowania paliw gorszej jakości i emisyjności zanieczyszczeń. 
 

 Jako odniesienie do obliczania oszczędności kosztów przyjmuje się bazowy ra-
chunek, osobno dla każdego paliwa, energii i wody. Mamy szczegółowy algo-
rytm obliczenia bazowego rachunku za dane medium, 

 Zmniejszenie kosztów danego medium )REM oblicza się odejmując od ra-
chunku bazowego - rachunek za dany rok. Również na to mamy szczegółowy 
algorytm. 
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7.1.5. Warunki przystąpienia obiektu do systemu motywacyjnego 
 

 Podpisanie umowy między szefem samorządu, np. Prezydentem Miasta lub 
osobą upoważnioną przez Prezydenta Miasta, i  dyrektorem/administratorem 
obiektu (wzór umowy jak niżej), 

 Spełnianie warunków jak w punkcie 8.1.3. 
 

7.1.6. Warunki uznania oszczędności kosztów 
 

 Do oszczędności kosztów wlicza się wszystkie oszczędności powstałe z inicja-
tywy i działań obiektu. Nie wlicza się natomiast oszczędności z przedsięwzięć 
zainicjowanych i przeprowadzonych przez jednostki nadrzędne, 

 Oszczędność kosztów oblicza się dla każdego z mediów osobno, 
 Łączna kwota oszczędności kosztów jest sumą oszczędności kosztów każdego 

medium. W przypadku zwiększenia kosztów zużycia danego medium pomniej-
szają się oszczędności kosztów pozostałych mediów, 

 Rozliczenie oszczędności kosztów następuje na podstawie faktur i innych do-
kumentów oraz zasad przedstawionych w niniejszym regulaminie, potwierdzo-
ne przez obie umawiające się strony. Rozliczenie dokonuje się co roku, nie 
później niż do końca pierwszej połowy następnego roku, 

 W przypadku pogorszenia się efektywności wykorzystania mediów w kolej-
nych latach nie rozlicza się oszczędności, dopóki saldo kolejnych lat (wzrost  
i spadek kosztów) nie wypadnie dodatnio, 

 W uzasadnionych przypadkach, nie przewidzianych w niniejszym regulaminie, 
obie umowne strony zgodnie mogą ustalić inne warunki roku bazowego do roz-
liczenia oszczędności kosztów, 

 Warunki roku bazowego, opracowane dla lat (2006 - 2009) nie ulegają zmianie 
co najmniej przez najbliższe 3 lata (2010, 2011, 2012). Wyjątkiem jest prze-
prowadzenie dużej inwestycji termomodernizacyjnej (ze środków nie zgroma-
dzonych z oszczędności przez gospodarza budynku). 

 

7.1.7.  Podział oszczędności rocznych 
 
Podział rocznych oszczędności jest następujący: 

 np. 50% dla obiektu 
 np. 50% pozostaje w budżecie miasta lub w funduszu odnawialnym termomo-

dernizacji budynków samorządu 
Znane są miasta, w których w obiekcie pozostaje 80% oszczędności, w tym 40% musi 
być reinwestowane w oszczędność paliw, energii i wody oraz w odnawialne źródła 
energii W umowie między stronami Urząd Miasta może zastrzec w całości lub w części 
cele wydania 50% oszczędności przez  dyrektora/administratora obiektu.  
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7.1.8.  Zaangażowanie dyrektora/administratora obiektu  
 
Dla realizacji przedsięwzięć bez- i niskonakładowych oraz wprowadzenia bieżącego 
systemu zarządzania energią i środowiskiem w obiekcie  dyrektor/administrator obiektu 
zaangażować może: 

 własne służby administracyjne i konserwatorskie, 
 nauczycieli, uczniów i ich rodziców, w formie umów partnerskich na wykona-

nie określonych zadań, 
 zewnętrzne firmy dla konsultacji lub przejęcia części lub całości zadań. 

 

7.1.9.  Sposób pokrycia kosztów usług zewnętrznych 
 

Koszty zewnętrznych usług zlecanych przez  dyrektora/administratora obiektu muszą 
być pokryte ze środków pozostających w dyspozycji tych osób, w tym również na za-
sadzie podziału oszczędności z firmą zewnętrzną. Możliwe jest uzyskanie z budżetu 
miasta zaliczki do rozliczenia w ramach spodziewanych oszczędności kosztów na po-
krycie kosztów usług zewnętrznych lub drobne zakupy urządzeń energooszczędnych. 
 

7.1.10. Fundusz nagród 
 
Z puli np. 50% oszczędności pozostających w budżecie miasta może być stworzony, do 
5% uzyskanych kwot ze wszystkich obiektów, fundusz nagród dla tych szkół, które: 

 uzyskały najwyższe oszczędności kosztów: bezwzględne i względne (%), 
 zaangażowały własne zespoły nauczycieli i uczniów, 
 wprowadziły zarządzanie energią i środowiskiem w szkole do praktycznej na-

uki matematyki, fizyki, środowiska itp. 
 

7.1.11. Regulamin funkcjonowania systemu 
 
Regulamin zatwierdzany jest przez Marszałka/ Starostę/ Prezydenta/ Burmistrza/ Wójta 
samorządu lub przez osobę upoważnioną. Po roku jego obowiązywania stosowania mo-
gą wnioskować o uzupełnienie lub weryfikację Regulaminu i wprowadzać postanowie-
nia w aneksach do umów. 
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PRZYKŁAD 4  

 
Poniżej został przedstawiony przykładowy wzór umowy na oszczędzanie energii. 

 
Umowa na oszczędzanie energii 

 
Zawarta pomiędzy ............................................................................... (szkoła), a Urzę-
dem Miasta reprezentowanym przez .......................... (Wydział Edukacji lub inna jed-
nostka samorządowa nadzorująca funkcjonowanie budynku szkoły) – zwanego dalej 
organem nadzorującym szkołę. 

§1 
Założenia ogólne. 

Strony dążąc do zmniejszenia kosztów funkcjonowania budynku szkoły zobowiązują 
się do działań mających na celu oszczędność kosztów za zużycie: 

 ciepła sieciowego, 
 energii elektrycznej, 
 paliw stałych, 
 paliw gazowych, 
 paliw płynnych, 
 wody. 

§2 
Obowiązki szkoły. 

1. Szkoła wprowadzi bieżący miesięczny oraz roczny monitoring zużywanych 
mediów na podstawie dostarczonych faktur i innych dokumentów określają-
cych koszty oraz wielkość zużywanych przez szkołę mediów i przekazywanie 
jego wyników do organu nadzorującego szkołę. 

2. Szkoła podejmie się działań nisko- oraz pozainwestycyjnych mających na celu 
obniżenie kosztów zużywanych przez szkołę mediów. 

3. W tym celu szkoła może stworzyć grupę roboczą obniżenia kosztów zużywa-
nych mediów. W grupie roboczej powinni znaleźć się: administrator szkoły, 
konserwatorzy, nauczyciele oraz uczniowie. 

4. Szkoła poprzez nauczycieli, jak również pozostałe osoby zatrudnione w szkole, 
na zajęciach lekcyjnych i pozalekcyjnych oraz poprzez inne działania doty-
czące użytkowania budynku będzie przekazywać informacje na temat zmniej-
szania zużycia mediów oraz ochrony środowiska. 

5. Szkoła zobowiązana jest do rejestrowania działań i przekazywania ich do or-
ganu nadzorującego szkołę w formie raportu rocznego. 

6. Szkoła może wnioskować do organu zarządzającego potrzebę przeprowadze-
nia inwestycji termomodernizacyjnych zmniejszających zużycie mediów. 

 
§3 

Obowiązki organu nadzorującego szkołę. 
1. Organ nadzorujący szkołę zobowiązuje się do dostarczania szkole faktur i in-

nych dokumentów dotyczących kosztów zużywanych przez szkołę mediów ce-
lem wprowadzenia danych dotyczących zużycia ww. mediów do arkusza moni-
toringu. 
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2. Organ nadzorujący szkołę zobowiązuje się do określania lub zatwierdzania 
oszczędności w zużyciu mediów wymienionych w §1 w szkole na podstawie 
wyników rocznego monitoringu i propozycji szkoły. Sposób określania 
oszczędności kosztów w budynku szkoły przedstawiono w §4. 

3. Organ nadzorujący szkołę będzie w miarę możliwości dostarczał materiały 
oraz informował o działaniach i sposobach mających doprowadzić do oszczę-
dzania mediów w obiekcie szkoły. 

4. W celu zmotywowania szkoły do działań energooszczędnych organ nadzoru-
jący szkołę wypłaci szkole część zaoszczędzonej kwoty oszczędności. Sposób 
podziału oszczędności i sposób wypłaty przedstawiono w §6. 

 
§4 

Bazowe zużycie mediów. 
Bazowe zużycie mediów wymienionych w §1 ustalone na podstawie regulaminu systemu 
motywacyjnego (który stanowi załącznik do niniejszej umowy) wynosi: 

Zużycie ciepła sieciowego............................................................................ GJ/rok 
Zużycie gazu ziemnego ............................................................................... m3 /rok 
Zużycie oleju opałowego ............................................................................ Mg/rok 
Zużycie paliw stałych ...................................................................... ...........Mg/rok 
Zużycie energii elektrycznej ..................................................................... kWh/rok 
Zużycie wody ............................................................................................. m3 /rok 

 
§5 

Podział i wypłata oszczędności rocznych. 
1. Obliczone oszczędności roczne oblicza się według poniższego klucza: 

 50% dla obiektu, oszczędności przeznaczone zostaną w co najmniej  
1/3 na dalsze inwestycje poprawiające efektywność energetyczną bu-
dynku, zastosowanie odnawialnych źródeł energii i zmniejszanie obcią-
żeń środowiska, a reszta na poprawę bazy edukacyjnej i inne wydatki 
(za wyjątkiem bezpośrednich płac), 

 50% pozostaje w budżecie miasta lub w funduszu odnawialnym termo-
modernizacji budynków samorządu. 

2. Wypłata powyższej kwoty obliczonych oszczędności na konto szkoły nastąpi  
w terminie do 3 miesięcy od obliczenia przez organ nadzorujący szkołę rocz-
nych oszczędności kosztów. 

 
§6 

Okres trwania i wypowiedzenie umowy. 
1. Umowa zawarta jest na okres 3 lat z możliwością przedłużenia na kolejne la-

ta. 
2. Każda ze stron ma możliwość wypowiedzenia niniejszej umowy  

z 3-miesięcznym okresem wypowiedzenia. Termin zakończenia umowy musi 
być zgodny z końcem roku kalendarzowego. 
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7.2. Motywacja świadomościowa i prawna – Świadectwo cha-
rakterystyki energetycznej budynku 

 
Coraz częściej spotykamy się z różnego rodzaju certyfikatami i znakami, które są 
nadawane otaczającym nas przedmiotom, firmom, instytucjom. Oznaczenia te mają na 
celu pomóc nam ocenić jakość produktu, usługi lub innego dobra. Jest to szczególnie 
istotne, kiedy mamy dokonywać świadomego wyboru, przykładowo w trakcie zakupu 
lodówki lub pralki. Przykładem takich certyfikatów związanych z jakością, efektywno-
ścią energetyczną, oddziaływaniem na środowisko produktu są powszechnie już wystę-
pujące w sklepach etykiety energetyczne na lodówkach, pralkach i komputerach. Rów-
nież budynki jako obiekty, których oddziaływanie na środowisko jest znaczące, które są 
przedmiotem handlu lub za utrzymanie których po prostu płacimy w najwyższym stop-
niu, powinny mieć certyfikaty potwierdzające ich jakość. 

 
Na świecie, od wielu już lat, próbuje się wprowadzać różne systemy oceny jakości 

budynków i ich certyfikowania. Przykłady takich etykiet pokazano na rys. 41 i  42. 
 
Za sprawą Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (Dyrek-

tywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 16 grudnia 2002 r.) etykie-
towanie stało się obowiązkowe dla nowych budynków i budynków poddawany kom-
pleksowym remontom, nowa edycja tej dyrektywy z roku 2010 powinna sprawić, że 
etykietowanie budynków stanie się powszechną praktyką w państwach Unii Europej-
skiej. W szczególności dotyczy to budynków publicznych, w których przebywają pra-
cownicy, uczniowie, które są często odwiedzane przez gości i interesantów - budynki 
takie powinny stanowić wzorzec dobrego gospodarowania energią. 
 
Konieczność sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej dla budynku zosta-
ła wprowadzona w polskim ustawodawstwie z dniem 1 stycznia 2009 r. jako wdrożenie 
ww. Dyrektywa 2002/91/WE. 

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku, zwane również etykietą ener-
getyczną budynku Rys. 40, jest dokumentem ważnym przez 10 lat, wystawionym przez 
osobę uprawnioną do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. Doku-
ment ten określa zapotrzebowanie energetyczne budynku lub lokalu niezbędne do za-
spokojenia potrzeb związanych z jego użytkowaniem (tj. zużycie energii na potrzeby 
ogrzewania, przygotowania ciepłej wody, wentylacji, klimatyzacji oraz oświetlenie 
pomieszczeń). Co najważniejsze, świadectwo nie jest sporządzane na podstawie pomia-
ru zużycia energii (które są zmienne ze względu na indywidualne nawyki użytkowni-
ków), ale brane są pod uwagę stałe cechy budynku wynikające z przeznaczenia i jego 
standardu oraz z zastosowanych w nim systemów instalacyjnych.  
Obowiązek sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej budynku obowiązu-
je od 1 stycznia 2009 r. na podstawie ustawy z dnia 19 września 2007 r. o zmianie 
ustawy Prawo Budowlane, a o obowiązku wykonania świadectwa mówi art. 5 Prawa 
Budowlanego.  
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Świadectwo energetyczne budynku zawiera następujące informacje: 
• podstawowe dane dotyczące budynku oraz obliczeniowe zapotrzebowanie na nie-

odnawialną energię pierwotną, energię końcową i energię użytkową (na ogrzewa-
nie, przygotowanie ciepłej wody, wentylację, klimatyzację, oświetlenie) wraz ze 
wskaźnikami porównawczymi (wymagania techniczne WT2008 określone w „Roz-
porządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych jakim po-
winny odpowiadać budynki i ich usytuowanie”). Dane te są prezentowane w formie 
tzw. suwaka, 

• propozycje możliwych usprawnień mających na celu zmniejszenie zużycia energii, 
a w związku z tym przesunięcie suwaka w kierunku niższego zapotrzebowania na 
energię w budynku/lokalu 

• charakterystykę techniczno – użytkową budynku, 
• objaśnienia i informacje dodatkowe. 
  
Korzyści z posiadania świadectwa energetycznego: 
• ułatwienie określenia przyszłego zużycia energii wraz z kosztami eksploatacji bu-

dynku/lokalu 
• świadectwa powinny prowadzić do stałego zmniejszania zużycia energii związanej 

z użytkowaniem budynków 
• umożliwienie wykazania energooszczędności budynku, co pozwoli na uzyskanie 

ceny z ich sprzedaży lub najmu adekwatnej do jednostkowego zapotrzebowania na 
energię, 

• projektanci budynków powinni stosować rozwiązania technologiczne jak najbar-
dziej racjonalizujące koszty użytkowania projektowanego budynku, 

• w świadectwie znajdują się również propozycje dotyczące zmniejszenia zapotrze-
bowania na energię końcową. 

 
Sporządzenie świadectwa energetycznego budynku powinien zapewnić właściciel 
budynku. Dokument ten należy przedstawić nabywcy lub najemcy budynku/lokalu. 
Obowiązek sporządzania etykiety energetycznej nie dotyczy budynków, które nie będą 
wynajmowane nowym najemcom, sprzedawane ani modernizowane. Świadectwo jest 
ważne przez 10 lat od daty jego wystawienia. Nowe świadectwo należy sporządzić po 
wygaśnięciu jego ważności lub w wyniku remontu budynku/lokalu mającego wpływ na 
jego charakterystykę energetyczną (np. termomodernizacja budynku). Obiekty użytecz-
ności publicznej powinny odgrywać ważną rolę w upowszechnianiu wiedzy o certyfika-
tach energetycznych budynków. Powinny one stanowić dobry przykład dla mieszkań-
ców, którzy z nich korzystają i ponoszą koszty ich utrzymania.  
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Rys. 40 Wzór świadectwa charakterystyki energetycznej budynku  
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     Rys. 41. Program DISPLAY                                  Rys. 42. Program Energiepass 
     – realizowany pod patronatem                              realizowany w Dortumndzie 
     Energie-Cités  (www.display-campaign.org) 

   
 
 

8. FINANSOWANIE INWESTYCJI EFEKTYWNE-
GO WYKORZYSTANIA ENERGII 

 
W tym rozdziale dowiesz się o możliwościach finansowania inwestycji efektywne-

go wykorzystania energii. Znasz już swoje potrzeby w zakresie inwestycji i moderniza-
cji dotyczących efektywnego wykorzystania energii. Musisz jeszcze znaleźć odpowied-
nie środki finansowe. 
 

8.1. Ogólne zasady inwestycji 
 

Dla pomyślnego finansowania i wdrażania projektów efektywnego wykorzystania 
energii ważnych jest kilka ogólnych zasad inwestycyjnych. Zasady te dotyczą inwesty-
cji w przypadku rozwiązań podnoszących sprawność energetyczną, jak modernizacje 
budynków, modernizacje oświetlenia ulicznego, instalacje wykorzystujące energie od-
nawialne oraz systemy centralnego ogrzewania i chłodzenia. Przez strategiczne zasto-
sowanie opisanych poniżej zasad kierownicy projektów osiągną maksymalną efektyw-
ność realizowanych przez nich inwestycji: 
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1) Określenie możliwości i celów projektu 
2) Opracowywanie projektów kompleksowych – unikanie „zbierania śmietanki” 
3) Identyfikacja wszystkich strumieni środków pieniężnych 
4) Wybór odpowiedniej metody analizy kosztów i korzyści 
5) Podejmowanie decyzji na podstawie korzyści długoterminowych 
6) Monitorowanie i weryfikacja wyników 

 
Zwracając uwagę na pełny zakres potencjalnych korzyści, które można osiągnąć 

dzięki realizacji danego projektu, unika się krótkowzrocznego patrzenia jedynie na 
koszty początkowe i proste okresy zwrotu, co na ogół prowadzi do niekorzystnych de-
cyzji finansowych. Struktura danego projektu podnoszącego efektywność energetyczną 
jest najważniejsza dla osiągnięcia maksymalnych korzyści finansowych i innych. Ko-
rzyści takie to: lepsza jakość usług, zdrowie, bezpieczeństwo, komfort i funkcjonalność, 
modernizacja infrastruktury oraz lepsze osiągi technologiczne. 
 

8.1.1. Określenie możliwości i celów projektu 
 

Projekty o bardziej kompleksowym zakresie i celach zwiększają zakres możliwo-
ści finansowych i są w stanie osiągać znacznie większe korzyści krótko- i długotermi-
nowe. Podstawowe zalety kompleksowych projektów są następujące: 
 

 Identyfikacja interakcji w systemie budowlanym, które mogą zwiększać 
oszczędności energii i zmniejszać koszty 

 Osiąganie efektu skali przy zakupach potrzebnych urządzeń i usług 
 Unikanie wielokrotnie powtarzających się niedogodności / zakłóceń w toku 

szeregu mniejszych przedsięwzięć 
 Uzyskiwanie znacznie lepszych długoterminowych wyników ekonomicznych 
 Otwieranie większej liczby opcji finansowania i realizacji 

 
Kompleksowe podejście do przedsięwzięć zwiększających efektywność energetyczną. 

 
Duże projekty zwiększające efektywność energetyczną powinny być traktowane ja-

ko jednorazowe możliwości kompleksowej modernizacji i udoskonalenia obiektów oraz 
systemów energetycznych. Inwestycje powinny być przede wszystkim tak zaprojekto-
wane, aby zmniejszać koszty energii. Powinny też dawać jak najwięcej korzyści dodat-
kowych. 
 
Przykłady szerszych celów, które można osiągnąć dzięki projektom poprawy efektyw-
ności energetycznej, są następujące: 

 Lepsza jakość usług: może być osiągnięta dzięki projektom, które wprowa-
dzają większe zmiany w odniesieniu do projektu technicznego systemu i wyko-
rzystania dostępnego miejsca. 

 Poprawa aspektów zdrowotnych, bezpieczeństwa i komfortu: przeprojek-
towywanie instalacji w budynkach pod kątem lepszego wykorzystania energii 
daje również możliwość rozwiązania istniejących od dawna usterek lub pogar-
szania się stanu, co wpłynie na poprawę komfortu i funkcjonalności budynku. 



 82

 Modernizacja infrastruktury: Projekty efektywnego wykorzystania energii 
mogą zmniejszyć, a nawet dotować, koszty modernizacji infrastruktury i stero-
wania w budynku. 

 Niższe koszty eksploatacji i utrzymania: kompleksowe projekty modernizacji 
obiektu, realizowane w celu podniesienia efektywności energetycznej, mogą 
również rozwiązać pewne problemy, które stanowią niepotrzebne obciążenie 
budżetów na eksploatację i utrzymanie. 

 Lepsze osiągi ekologiczne: oprócz zmniejszania emisji gazów cieplarnianych  
i innych substancji szkodliwych, przedsięwzięcia poprawiające efektywność 
energetyczną mogą obejmować działania związane z przejściem na urządzenia 
bezfreonowe w instalacjach chłodniczych lub właściwą gospodarkę potencjal-
nie toksycznymi materiałami. 

 
Kryteria inwestycyjne 
 

Przed określeniem zakresu i celu projektu należy określić źródła kapitału i kryteria 
zapewnienia go. Niezależnie od tego, jaka opcja finansowa zostanie ostatecznie wybra-
na, czy będzie to finansowanie ze środków własnych, kredyt bądź leasing, czy finanso-
wanie w formule ESCO, należy określić kryteria inwestycyjne. Kryteria powinny być 
określone na samym początku jakiegokolwiek projektu poprawy sprawności energe-
tycznej; mogą one być następujące: 

 Zmniejszenie kosztów inwestycyjnych i eksploatacyjnych: redukcja kosztów 
energii, złagodzenie wzrostu kosztów energii lub uniknięcie kosztów inwesty-
cyjnych przy modernizacji infrastruktury. 

 Przekroczenie stopy progowej w danej organizacji: cele inwestycyjne mogą 
być określone w kategoriach minimalnej wewnętrznej stopy zwrotu.  

 Minimalna wielkość projektu: przedsiębiorstwa leasingowe, kredyto-/ po-
życzkodawcy i ESCO mogą określać minimalne poziomy inwestycji. 

 Utrzymywanie dodatnich przepływów środków pieniężnych: inwestycje 
mogą być traktowane jako jeden ogólny pakiet, który musi osiągnąć neutralne 
lub dodatnie przepływy środków pieniężnych. 

 Finansowanie bilansowe lub pozabilansowe: inwestycje mogą być finanso-
wane ze stosowaniem środków bilansowych lub pozabilansowych 

 

8.1.2. Opracowywanie projektów kompleksowych – unikanie 
„zbierania śmietanki” 

 
Inwestowanie w proste przedsięwzięcia o relatywnie niskich kosztach początko-

wych i krótkim okresie zwrotu może wydawać się atrakcyjne finansowo w krótszych 
okresach, natomiast przez stosowanie tej metody właściciel budynku często opóźnia lub 
uniemożliwia sobie skorzystanie ze znacznie większych korzyści długoterminowych  
i ekonomicznych, które mogą być wynikiem bardziej rozległych i kapitałochłonnych 
modernizacji. Ponadto „zbieranie śmietanki” może zmniejszyć determinację danego 
podmiotu do podejmowania przedsięwzięć bardziej zasadniczych, przez co niektóre, 
znacznie większe oszczędności energii, mogą zostać opóźnione lub w ogóle zaprze-
paszczone. 
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8.1.3. Identyfikacja wszystkich strumieni środków pieniężnych 
 

Aby właściwie ocenić przedsięwzięcie zwiększające efektywność energetyczną  
i zaopiniować pozytywnie jego finansowanie, konieczna jest dokładna analiza przepły-
wów strumieni pieniężnych, identyfikująca wszystkie koszty i oszczędności przez cały 
użyteczny okres życia danego przedsięwzięcia. 
 
Główne elementy kosztów 
 

Główne elementy kosztów związanych zwykle z kompleksowymi przedsięwzię-
ciami przedstawione są w tabeli poniżej. 
 
1) Planowanie i zarządzanie 

 Zakup usług 
 Zarządzanie projektem 
 Honoraria konsultantów 
 Projekt techniczny 
 Monitorowanie i weryfikacja 

wyników 

3) Instalacja i rozruch 
 Urządzenia i materiały 
 Robocizna związana z montażem 
 Programowanie układu automa-

tyki 
 Szkolenie personelu 
 Rozpowszechnianie informacji  

i podnoszenie świadomości 
 Rozruch 
 Gospodarka odpadami 

2) Finansowanie i bezpieczeństwo 
projektu 

 Pozyskiwanie środków finan-
sowych i ulg finansowych 

 Finansowanie odsetek i prowi-
zji 

 Gwarancja dobrego wykonania 
i ubezpieczenie 

 Prowizja za gwarancje 
 Współczynniki inflacji i eska-

lacji 

4) Eksploatacja i utrzymanie 
 Energia i woda 
 Utrzymanie i środki nietrwałe 

Tabela 7. Składniki strumieni pieniężnych kompleksowego przedsięwzięcia komu-
nalnego 
 

8.1.4. Wybór odpowiedniej metody analizy 
 
Prosta analiza okresu zwrotu (tzn. koszty podzielone przez oszczędności) użyteczna jest 
zwykle jako sposób porównywania względnej wartości różnych rozwiązań w ramach 
danego przedsięwzięcia kompleksowego. Ponieważ metoda ta nie uwzględnia kosztów 
odsetek ani wartości pieniądza w czasie, nie jest ona właściwa do oceny dużych inwe-
stycji. 
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Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) 
 

Wewnętrzna stopa zwrotu (IRR) jest metodą, która ocenia zwrot inwestycji kapita-
łowej w danym projekcie przez cały okres użytkowania tego przedsięwzięcia. Określa-
na jest na podstawie wydatków przez cały okres użytkowania (ujemnych strumieni pie-
niężnych) oraz dochodów (dodatnich strumieni pieniężnych) pochodzących z oszczęd-
ności energii i kosztów eksploatacyjnych. IRR często określana jest jako „stopa progo-
wa” wymagana dla zatwierdzenia danej inwestycji. Stopa progowa zwykle jest funkcją 
kosztu, po jakim dany podmiot pozyskuje kapitał lub corocznego zwrotu oczekiwanego 
z inwestycji alternatywnych. Jest to znacznie lepszy sposób oceny konkurujących z so-
bą inwestycji niż analiza prostego okresu zwrotu. 
 
Wartość obecna netto (NPV) 
 

NPV uwzględnia koszt i oszczędności w całym okresie użytkowania, a także stopy 
dyskonta i wartość pieniądza w czasie. NPV obliczana jest poprzez dodanie inwestycji 
początkowych (jest to zawsze ujemny przepływ środków pieniężnych) do bieżącej war-
tości przewidywanych przyszłych strumieni pieniężnych w okresie użytkowania danego 
rozwiązania. Aby zdyskontować wartość przyszłych strumieni pieniężnych do wartości 
bieżącej, obliczenia NPV zwykle stosują stopę dyskonta, która równa jest stopie pro-
gowej dla danego podmiotu. Jeżeli NPV jest dodatnia, inwestycja jest dochodowa i na-
leży ją realizować; jeżeli NPV jest ujemna, projekt należy odłożyć na półkę. Przy oce-
nie rywalizujących propozycji inwestycyjnych NPV jest najskuteczniejszym sposobem 
określenia, która opcja jest najlepsza. 
 

8.1.5. Podejmowanie decyzji strategicznych 
 

Celem przedsięwzięcia modernizacyjnego, podnoszącego efektywność wykorzy-
stania energii, jest zwykle minimalizacja zużycia energii oraz kosztów energii i mak-
symalizacja korzyści  ekonomicznych, a także poprawa stanu obiektów, zgodnie z kry-
teriami inwestycyjnymi właściciela. Wiele przedsięwzięć podejmowanych przez gminy 
nie spełnia tego celu, ze względu na różne przyczyny: 

 brak identyfikacji wszystkich możliwości osiągnięcia oszczędności i po-
prawy, 

 brak określenia całego potencjału oszczędności kosztów eksploatacyjnych  
i uniknięcia kosztów inwestycyjnych, 

 niedocenianie wymagań i kosztów zasobów wewnętrznych, 
 pominięcie wartości pieniądza w czasie, czyli wysokiego kosztu nie robie-

nia niczego, bądź opóźniania realizacji przedsięwzięcia. 
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8.1.6. Monitorowanie i weryfikacja wyników 
 

Wyniki osiągane przez zainstalowane środki i osiągane dzięki temu oszczędności, 
należy wyrażać ilościowo za pomocą odpowiednich metod pomiarów i weryfikacji, 
opracowanych konkretnie dla danego przedsięwzięcia. Jeżeli projekty finansowane  
i realizowane są przez stronę trzecią, zwłaszcza jeżeli gwarancje osiągów stanowią 
część umowy o świadczenie usług energetycznych, wykonawca i właściciel obiektu 
muszą uzgodnić konkretne protokoły. Protokoły te określają sytuację wyjściową, usta-
lają cele do osiągnięcia i odpowiednio uwzględniają wszystkie czynniki warunkowe, 
jak np. zmiany cen mediów lub zmiany sposobu i intensywności użytkowania budyn-
ków, które mogą wpłynąć na pomiary oszczędności w okresie użytkowania projektu. 

 
Podstawowe zasady pomiarów i weryfikacji 
 

Zużycie energii i koszty wynikające z projektu poprawy sprawności energetycznej 
szacowane są jeszcze przed wprowadzeniem udoskonaleń, a następnie, po instalacji, są 
mierzone. Sytuacja „przed” stanowi „sytuację wyjściową”. Sytuacja „po” stanowi „sy-
tuację „poinstalacyjną”. Całkowite oszczędności wyliczane są jako różnica między zu-
życiem a kosztami energii wyjściowymi i poinstalacyjnymi, z uwzględnieniem zmien-
ności pogody i okresów rozrachunkowych za media. Pomiary i raportowanie rzeczywi-
stych oszczędności są istotne w celu tworzenia zaufania do inwestycji w zarządzanie 
energią, co przygotowuje odpowiednie warunki dla realizacji dalszych przedsięwzięć. 
 

Te wielkości, które są mierzone, muszą być również zarządzane. Zaleca się, aby 
zapisywanie, analiza i raporty dotyczące zużycia i kosztów mediów stanowiły część 
ogólnego systemu zarządzania w gminie. Koszty mediów często stanowią największą 
pozycję oprócz kosztów wynagrodzeń, a jednak z powodu braku skutecznego systemu 
śledzenia zmian pogody i cen mediów, często są płacone bez dokładniejszego ich bada-
nia. 
 
 

8.2. Opcje finansowania 
 

Ze względu na szczupłość budżetów eksploatacyjnych i inwestycyjnych, projekty 
zwiększające efektywność energetyczną są często bardziej atrakcyjne, kiedy finanso-
wane są przy pomocy instrumentów finansowania inwestycji. Istnieją liczne opcje łą-
czenia mechanizmów finansowania, a jedynym ograniczeniem jest kreatywna struktura 
danego przedsięwzięcia. 

Dla gmin o ograniczonych budżetach, kapitał na poprawę efektywności energe-
tycznej może pochodzić z szeregu różnych źródeł publicznych i prywatnych, a dostęp 
do niego można uzyskać za pomocą całego zakresu instrumentów finansowych. Nieza-
leżnie od mogących się pojawiać szczegółowych zmian tabela 8 przedstawia ogólne 
mechanizmy finansowania dostępne dla inwestycji w efektywne wykorzystanie energii. 
Są to: finansowanie ze środków własnych, finansowanie dłużne, leasing lub zakup ra-
talny, finansowanie oparte o ubezpieczenie oraz finansowanie w formule ESCO. Opcje 
te często mogą być stosowane łącznie, wzajemnie się uzupełniając. 
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Finansowane przez właściciela 

Finansowa-
ne przez 
ESCO  

Jedno lub 
drugie 

 Środki wła-
sne 

Kredyt / 
pożyczka Leasing Ubezpiecze-

nie ESCO 

Finansowa-
nie w opar-
ciu o ubez-
pieczenie 

Początkowy 
wydatek pie-
niężny 

100% 0-30% 0% 0% 0% 

Stałe raty 1 NIE TAK TAK NIE TAK 
Źródło finan-
sowania Kapitał Kapitał Operacyjne Operacyjne Operacyjne 

Ryzyko bierze 
na siebie Właściciel Właściciel Właściciel ESCO Ubezpieczy-

ciel 
Własność 
urządzeń Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel Właściciel 

Koszt kapitału Prime Prime + Prime ++ Prime +++ Prime ++ 
Zadłużenie  
w bilansie NIE TAK TAK MOŻE MOŻE 

 
(1): W ramach rozwiązań finansowych ESCO płatności są korygowane o rzeczywiste oszczędności po 
każdym uzgodnieniu 
(2: Prime: koszt własny, kolejny znaczek "+" oznacza wyższy koszt 
 
Tabela 8: Przegląd opcji finansowania i realizacji 

 
Biorąc pod uwagę elastyczność, jaką oferują poszczególne opcje, brak kapitału nie 

powinien być ograniczeniem dla właściwie zdefiniowanego projektu poprawy efektyw-
nego wykorzystania energii. Należy zauważyć, że powyższe mechanizmy finansowania 
nie wyłączają się wzajemnie. Najbardziej właściwa kombinacja opcji będzie zależała od 
potrzeb danego podmiotu, wielkości i złożoności przedsięwzięcia, wewnętrznych ogra-
niczeń kapitałowych, wewnętrznej fachowości technicznej i innych czynników. 
 

8.2.1.  Kapitał własny 
Podnoszenie efektywności energetycznej finansowanej ze środków własnych reali-

zowane jest tak, że płatności następują bezpośrednio z dostępnych środków w budże-
tach eksploatacyjnych lub inwestycyjnych danego podmiotu. Finansowanie ze środków 
własnych jest najprostszym sposobem finansowania przedsięwzięć. Jest ono atrakcyjne 
dlatego, że umożliwia danemu podmiotowi zatrzymanie dla siebie wszystkich osiągnię-
tych oszczędności kosztów energii. Umożliwia również szybszą realizację przedsię-
wzięć, przez uniknięcie negocjowania kontraktów lub opóźniania transakcji, które czę-
sto wiążą się z innymi mechanizmami kontraktowania. Jednakże środki własne często 
ograniczane są przez limity budżetowe oraz rywalizujące potrzeby bieżące i inwesty-
cyjne, które mogą opóźniać wdrożenie przedsięwzięcia. Wewnętrzne środki operacyjne 
najczęściej wykorzystywane są do finansowania mniejszych, krótkoterminowych 
przedsięwzięć, które często mają relatywnie niskie koszty inwestycyjne i krótkie okresy 
zwrotu. 
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Budżety inwestycyjne zwykle finansują przedsięwzięcia modernizacyjne o dłuższych 
okresach modernizacji i wymagają bardziej intensywnych działań kapitałowych. Bu-
dżety inwestycyjne są korzystne, ponieważ pozwalają uniknąć potrzeby corocznego 
poszukiwania środków na przedsięwzięcia zwiększające efektywność energetyczną  
i mogą stanowić część długoterminowej strategii.  
 
Wcześniejsza spłata 

Aby uniknąć odraczania rentownych projektów ze względu na ograniczenia budże-
tu, wielu właścicieli aranżuje finansowanie przez stronę trzecią z wykorzystaniem me-
chanizmów opisanych w tym rozdziale z zastosowaniem postanowień o wcześniejszej 
spłacie, które można tak wykorzystać, że kary są ograniczone lub nie ma ich wcale. 
Często oznaczają one zwrot określonego procentu w stosunku do kapitału, bez kar 
umownych, w każdym roku i ustaloną opłatę za zwroty powyżej tej kwoty. 
 
Odnawialne fundusze inwestycyjne 

Aby skorzystać z długoterminowych korzyści wynikających z inwestycji energo-
oszczędnych, niektóre podmioty utworzyły odnawialne (rewolwingowe) fundusze in-
westycyjne (lub pożyczkowe), które mogą stanowić istotną dźwignię finansową dla 
projektów finansowanych ze środków własnych. Przy tej metodzie jedną lub kilka in-
westycji finansuje się początkowo ze środków własnych. W miarę, jak dzięki zmniej-
szonym kosztom energii zaczynają narastać oszczędności, część tych oszczędności 
przeznaczana jest na wpłaty do funduszu odnawialnego, co uzupełnia inwestycję po-
czątkową. Wszelkie dodatkowe oszczędności kosztów umożliwiają dalsze powiększa-
nie funduszu; można je reinwestować w kolejne projekty efektywnego wykorzystania 
energii. W miarę, jak przyrastają oszczędności energii, przyrastają również wpłaty do 
funduszu oraz zyski, które można reinwestować. Główną wadą funduszów odnawial-
nych jest relatywnie długi okres, wymagany na realizację działań i pełną materializację 
oszczędności. 
 
Zalety: 

 Łatwe zarządzanie, 
 Nie ma kosztów finansowania (tzn. prowizji i odsetek), 
 Zatrzymanie wszystkich oszczędności pochodzących ze zwiększenia efektyw-

ności energetycznej 
 Szybkie wdrażanie możliwości pojawiających się w danym projekcie i szybsze 

wyniki. 
 
Wady: 

 Możliwe opóźnienie realizacji projektu, jeżeli środki nie są natychmiast do-
stępne, 

 Możliwe ograniczenie oszczędności energii i pieniężnych (jeżeli realizuje się 
przedsięwzięcia, które nie są kompleksowe), 

 Konkurencja z innymi potrzebami eksploatacyjnymi i inwestycyjnymi. 
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8.2.2. Pożyczki / kredyty 
 

W najprostszej postaci jest to pożyczka od instytucji, zajmującej się pożyczaniem 
pieniędzy, którą można wykorzystać na finansowanie inwestycji energetycznych, prze-
kraczających rozmiarami i wartością wielkość środków własnych. 
 

Finansowanie środkami obcymi na ogół działa na jeden z dwóch opisanych poniżej 
sposobów: 

1) Podmiot wykorzystuje nowe lub istniejące relacje z instytucją finansową, które 
prowadzą do umowy kredytu/pożyczki między jednym pożyczko-/ kredyto-
dawcą  a jednym pożyczko-/ kredytobiorcą. 

2) Dług zaciągany jest w postaci obligacji sprzedawanych inwestorom.  
 
W odniesieniu do projektów efektywnego wykorzystania energii, finansowanie długiem 
ma kilka specyficznych cech charakterystycznych: 

 Inwestycje muszą mieć odpowiednią wielkość i koszty transakcyjne, aby warto 
było pozyskiwać środki w taki sposób. 

 Przedsięwzięcia muszą mieć odpowiedni poziom ryzyka. 
 Finansowanie dłużne przedsięwzięć efektywności energetycznej może być tak 

zaprojektowane, że zaciągnięty dług przeznaczany jest na szereg przedsięwzięć 
inwestycyjnych, z których poprawa efektywności energetycznej stanowi jedy-
nie część. 

 Finansowanie dłużne wymaga gwarancji zwrotu, którą pożyczko-/ kredytodaw-
ca jest w stanie zaakceptować. Gwarancja oparta jest na sumie czynników, ta-
kich jak wiarygodność kredytowa dłużnika, ryzyko projektu i źródła przycho-
dów, bądź majątek, zabezpieczone na zaspokojenie roszczenia dłużnego.  

 
Zalety: 

 Mniejsze obciążenie dla wewnętrznego budżetu bieżącego lub inwestycyjnego, 
 Koszty finansowania spłacane są z oszczędności energii, 
 Umożliwia takie opracowanie warunków spłaty, aby uzyskać neutralny lub do-

datni przepływ środków pieniężnych, 
 Nadaje się zwłaszcza do finansowania dużych pojedynczych projektów lub 

większej liczby mniejszych projektów, 
 Gminy mają możliwość uzyskiwania niższych stóp oprocentowania niż firmy 

prywatne. 
 

Wady: 
 Bardziej skomplikowana administracja niż w przypadku finansowania ze środ-

ków własnych, 
 Eliminuje mniejsze projekty ze względu na złożoność i koszty transakcji, 
 Zmienne koszty finansowania w zależności od wiarygodności kredytowej i ry-

zyka projektu, 
 Wymaga dobrej znajomości zagadnień finansowych przez pracowników. 
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8.2.3. Finansowanie przez Spółkę Usług Energetycznych (ESCO)  
 

ESCO są to wyspecjalizowane firmy, które oferują projektowanie techniczne oraz 
zarządzanie przedsięwzięciem, a także dostęp do źródeł finansowania. W kontrakcie 
typu „pod klucz” ESCO aranżuje finansowanie przedsięwzięcia, przeprowadza studium 
wykonalności, instaluje efektywne energetycznie urządzenia oraz monitoruje i weryfi-
kuje oszczędności energii. ESCO może również organizować szkolenie dla użytkowni-
ków obiektów i budynków, aby zagwarantować oszczędności energii przez cały okres 
życia przedsięwzięcia. Rozwiązanie finansowe gwarantuje, że koszty usług świadczo-
nych przez ESCO oraz efektywnych energetycznie urządzeń są pokrywane z oszczęd-
ności energii pochodzących z udoskonaleń w zarządzanych budynkach. 
 

ESCO może przedstawić gwarancję dobrego wykonania, która jest równocześnie 
gwarancją osiągnięcia oszczędności energii. Może ona określać poziom oszczędności  
w danym projekcie lub stanowić, że oszczędności energii będą pokrywały miesięczne 
koszty obsługi zadłużenia w uzgodnionym okresie gwarancyjnym. 

 
Zalety: 

 Wygoda – pakiet ESCO oferuje załatwienie wszystkiego w jednym miejscu  
z jednym kontrahentem, 

 Może być wyłączony z bilansu i nie powinien mieć wpływu na wskaźniki ob-
sługi zadłużenia, 

 Umożliwia gminom o niewielkim kapitale podejmowanie dużych przedsię-
wzięć, 

 Zmniejsza ryzyko po stronie gminy. 
 
Wady: 

 Koszty odsetek, gwarancje manipulacyjne są zwykle wyższe niż w przypadku 
innych opcji finansowania. 

 

8.2.4. Finansowanie w oparciu o ubezpieczenie 
Finansowanie w oparciu o ubezpieczenie jest jedną z metod minimalizacji ryzyka 

ponoszonego przez właściciela lub ESCO. Firma ubezpieczeniowa gwarantuje, że pro-
gram efektywnego wykorzystania energii z całą pewnością osiągnie oszczędności. 
Ubezpieczyciel ubezpiecza dane przedsięwzięcie, aby zagwarantować osiągnięcie 
przewidzianych oszczędności. W zależności od  rozwiązań finansowych, ubezpieczenie 
może zostać wykupione przez gminę bądź przez ESCO. Koszt oszczędności opartych 
na ubezpieczeniu wynosi na ogół 5-6 % całkowitych kosztów przedsięwzięcia, przy 
czym zakres ubezpieczenia obejmuje całkowity okres gwarantowanych oszczędności. 
Instrument ten jest najbardziej odpowiedni dla większych przedsięwzięć lub większej 
liczby związanych ze sobą małych przedsięwzięć, które można połączyć jako jedno 
rozszerzone przedsięwzięcie. Daje on gwarancję, że oszczędności będą wystarczające, 
aby obsłużyć finansowanie wszystkich faz łącznego przedsięwzięcia. 
 



 90

Na ogół ubezpieczyciele badają trzy kryteria, aby określić czy w danym przedsię-
wzięciu można zastosować finansowanie oparte o ubezpieczenia: 

 Przedsięwzięcie musi być oparte na wypróbowanej technologii i realnych ocze-
kiwaniach efektów ekonomicznych, 

 Wykonawcy i inni partnerzy w projekcie muszą mieć odpowiednio udowod-
nione referencje w zakresie modernizacji zmierzających do efektywnego wyko-
rzystania energii, 

 Właściciele obiektów muszą wykazać się stabilnością finansową i stosowaniem 
bieżących systemów i procedur utrzymywania obiektów. 

 
Zalety: 

 Zmniejsza ryzyko projektu, 
 Użyteczne dla mniejszych gmin, którym brakuje środków, aby samemu się 

ubezpieczać. 
 

Wady: 
 Jest to dodatkowe obciążenie projektu kosztem zarówno po stronie kosztów 

bezpośrednich, jak i dodatkowych kosztów administracyjnych, 
 Może prowadzić do sporów i opóźnień w odniesieniu do potencjalnych lub rze-

czywistych oszczędności. 
 

8.3. Realizacja przedsięwzięć 
 
Na potrzeby specyficznej sytuacji gmin dostępnych jest szereg zasobów do realiza-

cji kompleksowych działań modernizacyjnych. Ta sekcja zawiera przegląd trzech róż-
nych opcji: wykonawstwa wewnętrznego, usług konsultingowych świadczonych przez 
stronę trzecią i kontraktów opartych na efektach energetycznych. 
 
W procesie decyzyjnym powinny być stosowane dwie główne zasady: 

 Komunikacja / wymiana informacji ma kluczowe znaczenie. Zaangażowa-
nie wszystkich stron zainteresowanych już na samym początku, a następnie in-
formowanie ich przez cały proces realizacji, wyeliminuje nieporozumienia  
i kosztowne opóźnienia, które mogą powstać w przebiegu długoterminowych  
i względnie złożonych przedsięwzięć. 

 Czas to pieniądz. Dobre zaplanowanie i realizacja projektu może skrócić har-
monogram realizacji o pół roku, a nawet więcej. Zwykle takie oszczędności 
czasu prowadzą do zmniejszonych kosztów realizacji i osiągnięcia dodatko-
wych oszczędności energii, równych znacznej części kosztów przedsięwzięcia. 
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8.3.1. Zaangażowanie i komunikacja 
 

Zaangażowanie i sprawne informowanie głównych aktorów zainteresowanych 
w przedsięwzięciu ma podstawowe znaczenie. Po określeniu zakresu, celów i sposobów 
finansowania kompleksowego przedsięwzięcia, sprawne przekazywanie informacji wie-
lu stronom zainteresowanym ma ogromne znaczenie dla sprawnej realizacji i długoter-
minowego sukcesu: 

 Rada: oczekuje się, że Rada zatwierdza większość projektów efektywnego 
wykorzystania energii oraz ich finansowanie. Korzyści ekonomiczne i ekolo-
giczne są często bardzo ważne dla niektórych radnych, którzy mogą stać się ak-
tywistami danego projektu. Skuteczna długoterminowa strategia komunikacji 
jest istotna dla pozyskania poparcia Rady 

 Administracja: wyższe poziomy administracji muszą być dobrze poinformo-
wane o charakterze i korzyściach wynikających z przedsięwzięcia, a także na 
bieżąco informowane o postępie i wynikach technicznych oraz finansowych. 

 Finansowanie: mechanizmy finansowania projektów poprawy efektywności 
energetycznej, które mogą być czymś nowym dla personelu finansowego gmi-
ny, często opierają się na spłacie początkowej inwestycji kapitałowej przy-
szłych oszczędności energii przez wiele lat. Przez regularne prowadzenie rapor-
tów finansowych i dopilnowanie, aby budżety roczne uwzględniały za każdym 
razem istniejące zobowiązanie finansowe aż do zakończenia spłaty. Dzięki te-
mu można uniknąć wielu poważnych problemów. 

 Aspekty prawne: dział prawny musi zatwierdzić wszystkie umowy z konsul-
tantami lub z ESCO oraz wszystkie dokumenty finansowe. Zaangażowanie go 
od samego początku w proces wyboru i negocjacji pozwala uniknąć przyszłych 
trudności  
i opóźnień. 

 Planowanie: w budynkach mogą zajść różne zmiany, jeśli chodzi o ich użyt-
kowanie i modernizację w czasie trwania projektu efektywności energetycznej. 
Uwzględnienie istniejących już planów w planach projektu może doprowadzić 
do oszczędności kosztów i innych korzyści. 

 Eksploatacja : przy przypisywaniu pracownikom jakiejkolwiek roli przy reali-
zacji projektu, niezbędne jest, aby rozumieli oni na czym polega eksploatacja  
i utrzymanie nowych i zmodyfikowanych urządzeń oraz systemów, i aby byli  
w ten proces zaangażowani od samego początku. Wczesne zaangażowanie przy 
planowaniu przedsięwzięcia może być pomocne dla osiągnięcia długotermino-
wego sukcesu. 

 Zachęty: ważne jest zapewnienie, aby personel gminny, który musi współpra-
cować ze sobą na rzecz powodzenia projektu, osiągał z tego tytułu jakieś ko-
rzyści, albo przynajmniej otrzymywał publiczne wyrazy uznania. 
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 Dostawcy mediów: pozyskiwanie na czas odpowiednich danych dotyczących 
mediów, w takiej postaci, którą będzie można łatwo wykorzystać, często jest 
jednym z największych problemów dla kierowników prowadzonych przez 
gminy projektów efektywnego wykorzystania energii. Informacje, które uzy-
skiwane są z danych dotyczących mediów są niezbędne do oszacowania poten-
cjalnych możliwości, ustalenia  planu wyjściowego oraz monitorowania osz-
czędności. 

 

8.3.2. Planowanie realizacji 
 

Alternatywne podejścia do realizacji projektu są określone na podstawie skali, cha-
rakteru i złożoności prac, a także możliwości zasobów wewnętrznych. Opcje są nastę-
pujące: 

1) Pracownicy gminy mają doświadczenie w zakresie planowania i modernizacji 
budynków i innych projektów infrastrukturalnych, a zatem drobniejsze, mniej 
złożone przedsięwzięcia, jak modernizacja oświetlenia i ulepszanie skorupy 
budynków, można prowadzić własnymi siłami. 

2) Konsultanci ds. energii posiadający odpowiednie kwalifikacje i doświadcze-
nie w zakresie audytów energetycznych, zarządzania projektem oraz pomiarów 
i oceny oszczędności, mogą skutecznie wspomagać zasoby wewnętrzne przy 
podejmowaniu znaczniejszych przedsięwzięć. 

3) ESCO zajmują się technicznym projektowaniem oraz realizacją komplekso-
wych inwestycji efektywnego wykorzystania energii, a ponadto oferują gwa-
rancje oszczędności oraz finansowanie przedsięwzięć. 

 
Należy starannie ocenić poziom wysiłku wymaganego do przeprowadzenia kom-

pleksowego projektu – są to złożone długoterminowe przedsięwzięcia, wymagające 
specyficznych kwalifikacji i doświadczenia. Niewystarczające zasoby powodują opóź-
nienia i prowadzą do niepotrzebnych problemów. 
 

8.3.3. Zasoby wewnętrzne 
 

Silny kierownik projektu jest  niezwykle ważny dla powodzenia długoterminowego 
przedsięwzięcia. Niezależnie od tego, czy zaangażowany jest wykonawca bądź konsul-
tant, czy też część prac wykonywana jest własnymi siłami, kierownik projektu, który 
jest w stanie docenić wzajemnie ze sobą powiązane wymagania techniczne, finansowe  
i informacyjne, będzie w stanie oszczędzić czas i pieniądze, a także uniknąć proble-
mów. Kierownik projektu powinien być wyznaczony (lub nowozatrudniony), wynagra-
dzany, szkolony i wspierany tak, aby był w stanie spełnić te wymagania. 
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Jeżeli pracownicy mają również częściowo zajmować się realizacją przedsięwzięcia, 
wymagana jest realistyczna ocena ich możliwości w stosunku do wymagań danego 
przedsięwzięcia. Umiejętność przeprowadzania audytów energii, oceny wykonalności, 
pomiarów i oceny oszczędności, a także wykonywania projektów technicznych i zarzą-
dzania przedsięwzięciami są niezbędnymi kwalifikacjami zapewniającymi powodzenie 
projektu. 
 

O ile tylko pracownicy mają niezbędne kwalifikacje, i zapewniona jest ich dyspozy-
cyjność, prace można często wykonać szybciej z wykorzystaniem pracowników wła-
snych, niż z zastosowaniem innych opcji, które wymagają zastosowania procedury za-
mówień publicznych. Korzystanie bezpośrednio z pracowników własnych ułatwia rów-
nież uzyskanie ich zaangażowania i zrozumienia, co może zwiększyć długoterminowe 
oszczędności energii. 

 
Zalety: 

 Zmniejszenie kosztów realizacji, 
 Szkolenie zwiększy potencjał personelu do przeprowadzania przyszłych projek-

tów modernizacyjnych , 
 Poczucie własności, 
 Personel może nabyć szczegółową wiedzę dotyczącą systemów, 
 Gminy mają możliwość wybrania tylko pewnych usług ESCO lub konsultanta 

ds. energii, które będą wspierały lub uzupełniały kwalifikacje pracowników 
własnych. 

Wady: 
 Czas to pieniądz – realizacja może trwać dłużej i może zniwelować oszczędno-

ści  kosztów, 
 Personel własny wymaga czasu i odpowiednich kwalifikacji (szkolenia), aby 

przeprowadzać szczegółowe analizy obiektów i urządzeń, 
 Pewne możliwości mogą umknąć, 
 Zarządzanie i odpowiedzialność – planowanie i kierowanie własnymi zasobami 

przy pracach, które mogą być dla nich nowe, wymaga zwrócenia szczególnej 
uwagi na szkolenie, jakość, harmonogram i budżet. 

 

8.3.4. Konsultanci ds. energii 
 

Konsultanci ds. energii, którzy mogą oszacować zużycie energii, oszczędności 
energii i koszty przedsięwzięcia, specjalizują się w ocenianiu i rekomendowaniu pro-
jektów poprawy efektywności energetycznej budynków gminnych. Mogą oni świad-
czyć dodatkowe usługi, jak np. przygotowywanie specyfikacji projektowych lub zało-
żeń bądź szczegółowych projektów technicznych. Niektórzy konsultanci ds. energii 
mogą być również pomocni przy zawieraniu umów z dostawcami, zarządzaniu wyko-
nawcami oraz analizie ofert, w tym ofert ESCO i instytucji finansowych. 
 
Konsultant ds. energii może zostać zaangażowany, aby pomóc gminie na następujących 
etapach: 
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1) Warsztat podnoszenia świadomości: przed rozpoczęciem realizacji kontrak-
tu opartego o efekty energetyczne, gmina może chcieć zorganizować warsztat 
dla pracowników. Konsultant reprezentujący stronę trzecią mógłby taki warsz-
tat poprowadzić. 

2) Ustalanie celów: po podjęciu decyzji o zawarciu kontraktu opartego na efek-
tach energetycznych (EPC), gmina musi najpierw ustalić cele dla tego procesu. 
Pomoc strony trzeciej mogłaby mieć postać zorganizowania i przeprowadzania 
spotkania grupy, która ustalałaby te cele. 

3) Przygotowanie przetargu: przetarg na kontrakt oparty o efekty energetyczne 
różni się od standardowego przetargu na usługi konsultanta. Zamiast ryzyko-
wać stratę czasu, wysiłku i pieniędzy wiele gmin woli zaangażować eksperta, 
reprezentującego stronę trzecią, który albo przygotuje kontrakt, albo będzie 
pomocny przy przygotowaniu tego rodzaju przetargu. 

4) Przeprowadzenie przetargu: biorąc pod uwagę aspekty techniczne kontraktu 
opartego o gwarantowane efekty energetyczne oraz różne aspekty kontraktowe 
gminy mogą skorzystać z pomocy strony trzeciej, o ile zajdzie taka potrzeba, 
w czasie zbierania ofert. 

5) Ocena ofert: ocena ofert jest istotnym krokiem. Mimo, że pracownicy gminy 
mogą mieć doświadczenie w ocenianiu ofert, większość z nich może nie wie-
dzieć, jak oceniać EPC, a zatem rozsądne byłoby skorzystanie z usług strony 
trzeciej. Ekspert nie musiałby uczestniczyć jako oceniający, ale może udzielać 
wskazówek, aby pracownicy gminy wybrali odpowiednią firmę ESCO dla da-
nego kontraktu. 

6) Interpretacja studium wykonalności: wybrane ESCO przeprowadzi szcze-
gółowe studium wykonalności, które określi dokładnie, budynek po budynku, 
co dane ESCO zamierza wprowadzić. Gminom często potrzebna będzie po-
moc strony trzeciej przy ocenianiu jakości studium wykonalności oraz jego za-
leceń. 

7) Wzór kontraktu ESCO: wzór kontaktu ESCO publikowany jest w ogłoszo-
nym przetargu, kiedy ESCO wyrażają zainteresowanie przedsięwzięciem. 
Niewątpliwie będą miały miejsce pewne negocjacje między ESCO a gminą,  
w wyniku których kontrakt się zmieni w stosunku do wzoru. 

8) Realizacja przedsięwzięcia: ESCO zaczyna wykonywać projekt techniczny,  
a następnie realizować poszczególne działania. Wiele gmin ma na ogół wy-
starczające doświadczenie, aby ten etap przeprowadzić samodzielnie. 

9) Monitorowanie i weryfikacja: Weryfikowanie oszczędności może być trud-
ne, zwłaszcza jeżeli metodologia monitorowania i weryfikacji nie została usta-
lona na wczesnych etapach procesu modernizacji. Trzecia strona może przej-
rzeć wszelkie raporty i wykresy wygenerowane przez ESCO, i poinformować 
gminę, na ile są one przydatne. 

 
Zalety: 

 Elastyczność świadczenia usług, uzupełniających zasoby wewnętrzne, 
 Potwierdzenie wykonalności projektu, 
 Doświadczenie w zakresie informacji technicznych i ekonomicznych, 
 Szybsze przeprowadzanie projektu – czas to pieniądz. 
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Wady: 
 Czas i zasoby związane z zamawianiem, zaangażowaniem i zarządzaniem, 
 Niezgodność z zasobami wewnętrznymi lub z ESCO może prowadzić do roz-

bieżności zdań i utraty czasu. 
 

8.3.5. Kontrakty oparte o gwarantowane efekty energetyczne 
(ESCO) 

 
ESCO specjalizują się w opracowywaniu, projektowaniu i realizacji przedsięwzięć 

poprawy sprawności energetycznej w istniejących budynkach. Zakres ich usług zwykle 
obejmuje: 

1) Audyty energetyczne, 
2) Zarządzanie projektami, 
3) Usługi zarządzania realizacją projektu, w tym przygotowanie specyfikacji re-

alizacyjnych, projektu technicznego i odbioru, 
4) Finansowanie projektu, 
5) Monitorowanie projektu i gwarantowanie oszczędności energii, 
6) Programy komunikacji, podnoszenia świadomości i szkolenia, 
7) Eksploatacja i utrzymanie urządzeń. 

 
Systemy pracy ESCO dostosowane są do konkretnych wymagań analiz energii, za-

rządzania projektem, realizacją projektu oraz sprawozdawczości finansowej związanej 
z tego rodzaju działaniami. ESCO mają programy podnoszenia świadomości i szkole-
nia, które są istotne dla osiągnięcia i podtrzymania optymalnych poziomów oszczędno-
ści. Firmy te mają doświadczenie we współpracy z klientami przy realizacji umów dłu-
goterminowych. 

 
Zalety: 

 Dana firma ESCO zrealizowała wiele projektów w przeszłości i powinna udo-
stępnić doświadczony zespół ds. realizacji projektu, ustalone procedury i spra-
wozdawczość, a także korzyści ekonomiczne związane z zakupami i zatrudnia-
niem podwykonawców na dużą skalę, 

 Wykonawca jest jedyną stroną odpowiedzialną finansowo i technicznie za  
wszelkie działania realizowane w projekcie, 

 Zmniejszenie ryzyka: przez zagwarantowanie minimalnego poziomu efektów 
energetycznych wykonawca przejmuje na siebie wielką część ryzyka nieosią-
gnięcia parametrów projektu, uwalniając od niego właściciela budynku lub 
obiektu, 

 Firma ESCO może zorganizować finansowanie, przez co projekty mogą się 
rozpoczynać bez konieczności zatwierdzania budżetów inwestycyjnych. Nakła-
dy inwestycyjne są finansowane przez oszczędności w budżecie bieżącym. 

 
Wady: 

 Kontrakt oparty na efektach energetycznych jest złożony, a jego zamawianie  
i negocjowanie może trwać nawet pół roku, – a czas to pieniądz! 
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 O ile gmina nie zarządza kontraktem silnie i zdecydowanie, mogą pojawić się 
spory i opóźnienia. 

 Kontrakt oparty na efektach energetycznych wymaga partnerskiej relacji mię-
dzy firmą a gminą. Jego powodzenie jest mało prawdopodobne, jeżeli pomię-
dzy osobami po obu stronach nie będzie dobrego porozumienia 

 
 

8.3.6. Zamawianie kontraktu opartego o gwarantowane efekty 
energetyczne 

 
Energy Performance Contracting (umowa o gwarantowany efekt energetyczny) jest 
jedną z form zaangażowania trzeciej strony w proces finansowania inwestycji. Wiele 
przedsiębiorstw o słabej kondycji ekonomicznej zainteresowanych poprawą energo-
chłonności bądź gruntowną modernizacją infrastruktury energetycznej nie jest w stanie 
wygospodarować środków na przeprowadzenie stosownych inwestycji. Bardzo często 
nie dysponują one również kadrą o odpowiednich kwalifikacjach, pozwalających na 
profesjonalne przygotowanie projektu. Podmiotom borykającym się z problemami tego 
typu wychodzą naprzeciw wyspecjalizowane firmy zwane Energy Service Company, 
świadczące usługi zarówno w zakresie projektowania, przygotowania, jak i wykonaw-
stwa, przy jednoczesnym zapewnieniu finansowania inwestycji. Kontrakt oparty o gwa-
rantowane efekty energetyczne (EPC) stanowi umowę między właścicielem budynku  
a ESCO. Modernizacja jest projektowana i realizowana przez ESCO, które zwykle daje 
również gwarancje na efekty energetyczne. Właściciel budynku, ESCOlub trzecia stro-
na, udostępniają środki finansowe z wykorzystaniem wyżej opisanych opcji. Kontrakty 
EPC mają taką strukturę, że koszt realizacji przedsięwzięcia odzyskiwany jest  
z oszczędności w okresie z góry ustalonym – zwykle od 5 do 10 lat, czasami więcej. 
Umowa „dzielenia oszczędności” lub „bodźców opartych na efektach energetycznych” 
jest takiego rodzaju kontraktem EPC, w którym oszczędności kosztów, wywodzące się 
z poprawy efektywności energetycznej, dzielone są między właściciela budynku a wy-
konawcę, zgodnie z wzorem ustalonym w czasie negocjowania umowy. Kontrakty EPC 
mogą również dotyczyć stałej obsługi i utrzymania. 
 

Większość wykonawców świadczy podobne usługi, choć ich oferty mogą się różnić, 
jeśli chodzi o zakres i podejście, a zwłaszcza co do uwzględnienia jakichkolwiek szcze-
gólnych wymagań właściciela. Na ogół firmy ESCO są elastyczne przy negocjowaniu 
kontraktów, dzięki czemu właściciele budynków mogą zaspokajać swoje potrzeby 
zgodnie ze specyfiką obiektów. Należy zauważyć, że kontrakt oparty na efektach ener-
getycznych stwarza długoterminowy stosunek, który bardziej przypomina model part-
nerstwa niż relację transakcyjną. 
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Główne kryteria wyboru dla danego przedsięwzięcia są następujące: 
1) Doświadczenie: Ile przedsięwzięć o podobnej wielkości i w podobnych bu-

dynkach wykonała firma w przeszłości? W ilu z tych przedsięwzięć uczestni-
czyły osoby z proponowanego zespołu realizacyjnego?  

2) Podejście do działalności: Jakie procedury są stosowane  w celu usprawnie-
nia realizacji i zmniejszenia zakłóceń/niedogodności? W jaki sposób uwzględ-
nione są zagadnienia zdrowia, bezpieczeństwa i środowiska? Jakie są oczeki-
wania i ograniczenia czasowe personelu właściciela? W jaki sposób rozwią-
zywane są problemy i spory? Jakie raporty są składane i jak często?  
W jaki sposób raportuje się i zatwierdza odstępstwa od zakresu projektu, kosz-
tów i oszczędności? 

3) Elementy kosztowe: Jaka jest struktura cen ESCO? Jakie rabaty u dostawców 
lub podwykonawców zostaną udostępnione? Jakie jest oprocentowanie i pro-
wizja dla środków finansowych? Jaki jest charakter i koszt gwarancji dobrego 
wykonania i ubezpieczeń? 

4) Pomiary i weryfikacja: Jak będzie wyglądał monitoring, sprawozdawczość  
i uzgadnianie oszczędności? W jaki sposób traktowane będą zmiany sytuacji 
wyjściowej? Jakie taryfy za media są stosowane?  

5) Oferta usług: Jaki jest pełny zakres dostępnych usług? W jaki sposób trakto-
wane są zagadnienia szkolenia, podnoszenia świadomości  i komunikacji? Jaki 
jest charakter i zakres gwarancji dobrego wykonania?  

6) Dopasowanie: Na ile filozofia ESCO zgodna jest z kulturą i oczekiwaniami 
właściciela? Jak dobrze pracownicy ESCO i właściciela będą współpracować, 
aby rozwiązywać problemy?  

7) Początkowy zakres projektu: Jakie są początkowe szacunki zakresu projek-
tu, ram czasowych, kosztów, oszczędności energii i innych kosztów oraz okre-
su spłaty? 

8) Referencje: Jakie były doświadczenia innych klientów współpracujących  
z ESCO oraz poszczególnych pracowników w odniesieniu do podstawowych 
parametrów selekcji? 

 

8.3.7. Pozyskanie ofert i selekcja 
 
Dokumentacja przetargowa 

Proces przetargowy stanowi istotne przedsięwzięcie, które może być kosztowne  
i czasochłonne dla właściciela i uczestniczących w nim ESCO. Dokument RFQ – Zapy-
tanie o Kwalifikacje - pomoże zawęzić wybór firm ESCO. Dokument RFQ powinien 
badać doświadczenie, podejście do prowadzonej działalności oraz ofertę usług każdej 
ocenianej firmy, plus jakiekolwiek inne kryteria, które są istotne dla właściciela. Na-
stępnie RFP jest wysyłany do wybranych oferentów. 
 
Dokumentacja przetargowa zawiera: 

 Wymagania ogólne: opisują ogólny zakres wymaganych usług oraz procesu 
zamówienia publicznego. Załączniki opisują kryteria oceny, harmonogram oce-
ny i procesu selekcji, a także wszelkie szczególne warunki. 
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 Kwalifikacje i podejście wykonawcy: w dokumencie zawarte są szczegółowe 
wymagania, które pomagają wykonawcom opisać własne kwalifikacje, do-
świadczenie i fachowość w zakresie realizacji celów opisanych w dokumentacji 
przetargowej. Wykonawcy mają również opisać proponowaną metodologię 
projektowania, finansowania, montażu, gwarancji, dobrego wykonania przed-
sięwzięcia. 

 Charakterystyki budynków: charakterystyki budynków zawarte są w załącz-
niku technicznym do RFP. Załącznik ten zawiera charakterystyki fizyczne, 
eksploatacyjne oraz informacje dotyczące zużycia energii, opisy systemów 
energetycznych, a także znane już plany renowacji dla każdego budynku. 

 
 

8.3.8. Pomiary i weryfikacja 
 

Niezależnie od tego, jakie opcje realizacyjne zostaną wybrane, pomiary i weryfika-
cja rzeczywistych oszczędności wynikających z realizacji Projektu Efektywnego Wy-
korzystania Energii są najważniejsze dla potwierdzenia czy zostały osiągnięte korzyści 
ekonomiczne, czy też wymagane są niezwłoczne działania naprawcze. 

Pomiary i sposób wyznaczania oszczędności oraz zakres i kształt raportów powinny 
być szczegółowo zaplanowane oraz uzgodnione przed uruchomieniem inwestycji i zre-
alizowane zgodnie z tym planem. Należy pamiętać, że określenie oszczędności wymaga 
nie tylko pomiarów po zrealizowaniu inwestycji ale kluczową rolę odgrywa dokładna 
identyfikacja stanu bazowego, czyli stanu, od którego będziemy liczyć oszczędności.   
P 

8.3.9. Podsumowanie 
 

Samorządy mogą w różny sposób realizować modernizację budynków. Aby zagwa-
rantować sukces, gmina musi zrozumieć te opcje realizacyjne i dopasować je do wła-
snych konkretnych potrzeb lub ograniczeń. Najbardziej efektywnym ekonomicznie 
rozwiązaniem jest zawsze to, które daje największą wartość obecną netto, a wyższy 
zwrot finansowy i szerszy zakres korzyści uzasadniają rygorystyczną analizę ekono-
miczną kompleksowych opcji modernizacji budynków. 
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9. MONITORUJ TO CO ROBISZ I OSIĄGASZ 
 

9.1.  Jak monitorować koszty i zużycie energii w obiekcie i bu-
dynku? 

 
Inwentaryzacja została już wykonana i podstawowe informacje o stanie obiektów 

są znane. Na podstawie uzyskanych informacji podjęliśmy odpowiednie działania. Te-
raz chcemy poznać efekty naszej pracy, czyli musimy zaktualizować posiadane infor-
macje. To jest pierwszy krok do wprowadzenia nowego procesu – monitoringu sytuacji 
energetycznej budynku. Jeżeli informacje o zużyciu nośników energii i zmianie sytuacji 
energetycznej aktualizowane są okresowo, możliwie często, to pojawiają się nowe moż-
liwości w zakresie identyfikacji przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii. 

 
Monitoring jest to proces, którego celem jest gromadzenie informacji, głównie  

o zużyciu i kosztach mediów w odstępach miesięcznych, które będą pomocne w bieżą-
cym zarządzaniu tymi obiektami. Innymi słowy, obserwując na bieżąco zmiany wielko-
ści zużywanych mediów oraz ponoszone koszty będziesz mógł oceniać stan wykorzy-
stania energii oraz budżetu, wykrywać wszelkie nieprawidłowości w funkcjonowaniu 
obiektu i bezzwłocznie reagować, minimalizując swoje straty. 
 
W szczegółach korzyści z prowadzonego monitoringu to: 

 ocena bieżącego zużycia nośników energetycznych, 
 ocena bieżących kosztów zużycia nośników energetycznych i wody, 
 ocena stopnia wykorzystania budżetu, 
 wykrywanie stanów awaryjnych i nieprawidłowości w funkcjonowaniu obiek-

tu, 
 bieżące określenie wpływu realizowanych przedsięwzięć i podejmowanych 

działań. 
 

Obrazowo schemat postępowania w trakcie prowadzenia monitoringu przedstawio-
no na poniższym diagramie (rys. 40). Docelowo, przy dużej ilości obiektów monitoring 
powinien być prowadzony przy pomocy systemów automatycznego zbierania danych 
bezpośrednio do systemów informatycznych.  
 



 100 

 
 

Rys. 40. Algorytm monitoringu 
 

Na kolejnych rysunkach (rys. 41, 42) przedstawiono dwa przykłady wyników pro-
wadzonego monitoringu zużycia nośników energetycznych. Rysunek 41 przedstawia 
zużycie ciepła w relacji do ilości stopniodni ogrzewania. Na pierwszy rzut oka widać 
poprawne zachowanie sytemu, czyli proporcjonalne zmiany zużycia energii i ilości 
stopniodni (świadczących o „chłodności” danego miesiąca), jeżeli jednak przyjrzymy 
się przebiegowi dokładniej, to możemy zauważyć pewne przesłanki świadczące o nie-
prawidłowościach: 

 
 w „miesiącach ciepłych” - wrzesień, październik relacja zużycia do ilości stop-

niodni jest inna niż w „miesiącach zimnych” - grudzień, styczeń. Jeżeli nie 
mamy sygnałów, że w miesiącach zimnych budynek był niedogrzany, to mo-
żemy stwierdzić złe funkcjonowanie automatyki pogodowej w miesiącach cie-
płych skutkujące nadmiernym zużyciem energii; 
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 ponieważ monitoring dotyczy budynku szkolnego, w którym w lutym była 
dwutygodniowa przerwa w pracy obiektu – ferie, to odpowiednie zużycie cie-
pła w miesiącu lutym w relacji do ilości stopniodni powinno być wyraźnie niż-
sze, czyli obserwowany przebieg wskazuje na niezastosowanie osłabień grzania 
w okresach, w których obiekt jest nieczynny. 
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Rys. 41. Przykładowy wynik prowadzonego monitoringu zużycia ciepła 

 
 
Na kolejnym rysunku (rys. 42) widać przebieg zużycia wody w kilku obiektach 

szkolnych, w dwóch z monitorowanych obiektów wystąpiły wyraźne zmiany zużycie, 
których przyczyną były awarie. Prowadzony monitoring pozwala na szybką identyfika-
cję takich stanów, co jest szczególnie istotne, gdy awarie nie są widoczne dla osób zaj-
mujących się bieżącą eksploatacją obiektu.  

 
Odpowiednio szybko podjęte działania mogą skutecznie przyczynić się do poprawy 

komfortu użytkowania obiektów, likwidacji niepotrzebnych strat i co za tym idzie obni-
żenia rachunku za nośniki energii. 
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Rys. 42. Przykładowy wynik prowadzonego monitoringu zużycia wody 
 
 

9.2.  W jaki sposób ułatwić sobie pracę, czyli narzędzia informa-
tyczne wspomagające proces inwentaryzacji i monitoringu 

 
Prowadząc inwentaryzację i monitoring sytuacji energetycznej w obiektach możemy 

posługiwać się ankietami w wersji papierowej, segregatorami umieszczonymi w sza-
fach, a wszystkie analizy prowadzić ręcznie. Jednak w obecnych czasach bardzo po-
mocne do tego celu okazują się narzędzia informatyczne w postaci baz danych i pro-
gramów do analizy zgromadzonych informacji. W przypadku, gdy mamy do czynienia 
z kilkoma lub kilkunastoma obiektami wystarczającym narzędziem jest arkusz kalkula-
cyjny. W przypadkach analiz dotyczących większej grupy obiektów lub monitoringu 
prowadzonego z dużą częstotliwością potrzebne są jednak bardziej rozbudowane narzę-
dzia informatyczne, najczęściej w postaci specjalnych aplikacji i baz danych. Kolejne 
„komplikacje” pojawiają się, gdy zaczynamy pracę w wieloosobowym zespole lub dane 
do systemu zaczynamy pobierać automatycznie z liczników.  

 
W tych przypadkach może zaistnieć konieczność utrzymywania stałego serwisu 

technicznego. Dla wszystkich tych, którzy nie mają lub nie chcą tworzyć odpowiednio 
wykształconego zespołu, nie chcą ponosić kosztów związanych z wdrażaniem i utrzy-
maniem nowych programów i baz danych rozsądną propozycją jest zlecenie usług  
w zakresie utrzymania baz danych, prowadzenia niezbędnych analiz i generowania ra-
portów na zewnątrz i zdalne korzystanie z systemu za pośrednictwem  Internetu. 

 
System o nazwie „Baza Danych Systemu Zarządzania Energią” (w skrócie BDSZE), 

działający poprzez przeglądarkę internetową, oparty na ręcznym wpisywaniu danych  
z faktur rozliczeniowych za media, został szerzej przedstawiony w rozdziale 5.3. 
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Warto jeszcze raz przypomnieć, że system BDSZE pozwala na gromadzenie szero-

kiego zakresu informacji o budynkach, wykorzystywanych mediach, zużyciu i kosztach 
nośników energii. Dane wprowadzane mogą być bezpośrednio przez administratora 
systemu lub pośrednio przez administratorów i użytkowników obiektów. 

 
System monitoringu posiada następujące funkcje i właściwości: 

 gromadzenie danych technicznych oraz architektonicznych budynków, 
 gromadzenie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych oraz 

wody na podstawie faktur rozliczeniowych, 
 generowanie zestawień i wyznaczanie wskaźników umożliwiających dalsze 

tworzenie rankingów, zestawień porównawczych w grupie współużytkowni-
ków systemu (benchmarking), określenie potencjału możliwych oszczędności, 

 eksport zgromadzonych danych w celu dalszej analizy, 
 opcjonalne włączanie systemów ciągłego monitoringu zużycia energii, zbudo-

wanych w oparciu o autonomiczny system pomiarowy, 
 dostęp do bazy realizowany jest drogą internetową, dane wprowadzane są za 

pomocą dowolnej przeglądarki internetowej, 
 dostęp do bazy ograniczony jest nadawanymi prawami dostępu, dla administra-

tora zapewniany jest dostęp do wszystkich danych, 
 posługiwanie się bazą i systemem nie wymaga zakupu dodatkowego oprogra-

mowania, 
 system zainstalowany jest na serwerze FEWE i obsługiwany przez FEWE 
 baza danych została stworzona w systemie PostgreSQL (open source), formula-

rze i raporty przygotowane w oparciu o HTML / PHP. W celu prowadzenia 
rozszerzonej analizy istnieje możliwość eksportu danych do tabel i dalszej ob-
róbki w arkuszach kalkulacyjnych. 
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Informacje gromadzone i analizowane w sposób ciągły pozwalają na przygotowanie 

zróżnicowanych raportów dla: użytkowników obiektów, zarządców obiektów, admini-
stratora systemu. Raporty mogą zawierać m.in.: analizę sytuacji energetycznej obiek-
tów, oszacowanie potencjału oszczędności, rekomendacje dalszych działań i określenie 
kolejności ich podejmowania. Jeżeli istnieją informacje na temat szerszej populacji 
obiektów możliwa jest prezentacja zestawień porównawczych w grupie współużytkow-
ników systemu (benchmarking). 

 
Bieżący monitoring sytuacji energetycznej obiektów stanowi jedno z narzędzi tzw. 

zarządzania energią i środowiskiem i obejmuje wszystkie zadania związane z tworze-
niem i eksploatacją bazy danych systemu zarządzania energią (w skrócie BDSZE). Ist-
nienie kompletnej i aktualnej bazy danych z informacjami o sytuacji energetycznej  
w budynkach miejskich oraz posiadanie narzędzi pozwalających efektywnie korzystać 
ze zgromadzonej wiedzy jest elementem koniecznym dla realizacji wszystkich zadań 
systemu zarządzania energią. 

 
Opcjonalnie system gromadzenia danych może być rozszerzony o automatyczny 

system monitoringu, zbudowany w oparciu o przetworniki pomiarowe i liczniki energii, 
sprzęgnięte poprzez system transmisji (system bezprzewodowy i Internet) z bazą da-
nych.  
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Przykładowy wygląd panelu prezentacji danych z monitoringu on-line dla pomiaru 
ciepła oraz energii elektrycznej w budynku oświatowym przedstawiono na poniższych 
rysunkach. 

 

 

 
Rys. 43. Przykładowy wygląd z monitoringu on-line – emisja CO2 i kosztów energii 
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Błąd! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rys. 44. Przykładowy wygląd z monitoringu on-line – moc budynku w poszczegól-
nych dniach 
 
Możliwy jest również pomiar on-line kolektorów słonecznych. Poniżej zaprezentowano 
przykład dla układu 18 kolektorów słonecznych współpracujących z wymiennikiem 
ciepła I stopnia typu JAD (poniżej zamieszczono schemat układu). 
 
 

 
Rys. 45. Schemat układu kolektorów słonecznych 
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Rys. 46. Usytuowanie kolektorów słonecznych na dachu budynku 
 
 

 
 

 

Linia czerwona moc cieplna w [kW] odbierana z kolektora 

 
Pole żółte całkowita moc w [kW] promieniowania padającego na po-

wierzchnię poziomą 

 
Rys. 47. Wykres mocy odbieranej z kolektora i całkowitej mocy promieniowania 
padającego na powierzchnię poziomą 
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9.3.  Jak monitorować efektywność zarządzania energią i śro-
dowiskiem w samorządzie? 

 
Przyjmij okres rozliczeniowy 1 roku i monitoruj z taką częstotliwością: 

 koszty ogółem i jednostkowe w obiektach z rozbiciem na typy obiektów i bu-
dynków, 

 jak wyżej zużycie paliw i energii ogółem, strukturę zużycia oraz jednostkowe 
wskaźniki, 

 jak wyżej emisje zanieczyszczeń, głównie CO2, 
 efektywność nakładów na zmniejszenie kosztów paliw, energii; osobno dla na-

kładów na utrzymanie Sekcji zarządzania energią i efektów ich działań  
w bieżącym gospodarowaniu, a osobno dla przedsięwzięć inwestycyjnych: na-
kłady a efekty, 

 rzeczowe wykonanie programu zmniejszenia kosztów i zużycia energii. 
 

Wyniki ostatniego roku porównaj historycznie od początku okresu dla którego masz 
informacje. Oceń i przedstaw przyczyny lepszych czy gorszych wyników oraz zapro-
ponuj dalsze działania. Przygotuj raport z monitorowania i rozpowszechnij go wśród 
samorządu. Zainteresowane podmioty już znasz. 
 
 

9.4.  Lekcje z monitorowania 
 
Dlaczego i jak monitorować? 

 
LEKCJA 10 

 
 Monitorowanie weryfikuje nasze działania, bez niego nie wiemy czy robimy 

dobrze czy źle . 
 Monitorowanie nie musi być pracochłonne i trudne, można sobie upraszczać 

życie przez informacje o kosztach i zużyciu energii w formie elektronicznych 
rachunków od dostawców i proste programy obliczeniowe. 

 Wyniki monitorowania pozostawione same sobie są bezużyteczne, jeżeli nie 
dotrą do zarządzających, odpowiedzialnych i władz. Twórz raporty i wywołuj 
reakcję decydentów. 
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10. CO DALEJ? 
 

Przedstawiliśmy minimum informacji, które pomogą Ci wdrożyć system zarządza-
nia energią i środowiskiem w samorządzie terytorialnym. Krok po kroku umiesz to zro-
bić sam. Żeby nie pozostawić Cię samego stworzyliśmy portal 
www.energiaisrodowisko.pl, który pozwoli osobom zajmującym się zarządzaniem 
energią i środowiskiem uzupełnić wiedzę, wymienić doświadczeń, skorzystać z facho-
wych porad i narzędzi.   

 

10.1.  WWW.ENERGIAISRODOWISKO.PL – portal dla zarzą-
dzających energią i środowiskiem  

 
Portal www.energiaisrodowisko.pl przeznaczony jest zarówno dla osób, które już za-
rządzają energią i środowiskiem jak i tych, którzy takie działania dopiero zamierzają 
podjąć. Celami portalu są: pokazanie jak dobrze zarządzać energią w jednostkach sa-
morządu terytorialnego, stworzenie i udostępnienie narzędzi, które będą przydatne  
w bieżącym zarządzaniu, udostępnienie platformy wymiany doświadczeń i informacji 
dla wszystkich zainteresowanych. Serwis www.energiaisrodowisko.pl powstał w ra-
mach projektu finansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego. Do jego stwo-
rzenia wykorzystano wieloletnie doświadczenia FEWE i naszych partnerów, którzy  
w swoich samorządach zarządzają energią, wdrażają przedsięwzięcia energooszczędne, 
promują efektywność energetyczną oraz tworzą i rozwijają systemy zarządzania energią 
i środowiskiem.  
Zawartość portalu to w szczególności:  

 bazy danych (dane meteorologiczne, monitoring powietrza),  
 monitoring on-line wybranych obiektów,  
 benchmarking,  
 porady ekspertów,  
 serwisy informacyjno-promocyjne dla miast,  
 platforma e-learningowa 
 przykłady dobrych praktyk. 

 
W ramach portalu powstają również serwisy miejskie, będące platformami edukacyj-
no-informacyjnymi na rzecz zrównoważonego gospodarowania energią. Bezpośrednimi 
odbiorcami portali są mieszkańcy gminy, gospodarstwa domowe, małe i średnie przed-
siębiorstwa produkcyjne i usługowe, zarządcy, deweloperzy i właściciele budynków, 
nauczyciele i uczniowie oraz decydenci i administracja gminy. Celem tworzenia takich 
portali edukacyjnych jest: 

 podniesienie świadomości odbiorców portalu w zakresie ograniczania zużycia 
energii, poprawy jakości środowiska lokalnego, ograniczania emisji gazów cie-
plarnianych  

 kształtowanie postaw proekologicznych 
 informowanie o bieżących działaniach podejmowanych przez gminę 
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 promocja gminy w grupie przodujących miast Unii Europejskiej zaangażowa-
nych w zrównoważone gospodarowanie energią i ochronę klimatu Ziemi. 

 realizacja polityki energetycznej państwa w zakresie efektywności energetycz-
nej, zrównoważonego gospodarowania energią  

 budowanie zdolności komunikowania się decydentów/samorządu terytorialne-
go ze społeczeństwem. 

 
Do tej pory (stan na czerwiec 2010) funkcjonują już trzy portale miejskie: 

 dla Miasta Częstochowa (www.czestochowa.energiaisrodowisko.pl) 
 dla Miasta Katowice (www.katowice.energiaisrodowisko.pl) 
 dla Miasta Jaworzno (www.jaworzno.energiaisrodowisko.pl). 

 
Ważnym narzędziem udostępnianym w ramach portalu jest System monitorowania 
kosztów i zużycia nośników energii i wody - www.energiaisrodowisko.pl/monitoring  
 
System zbudowany jest w oparciu o serwis internetowy i bazę danych, pozwalający na 
ręczne wprowadzanie danych o zużyciu oraz kosztach mediów energetycznych i wody 
na podstawie faktur rozliczeniowych. Dane z faktur wpisywane są do przeglądarki in-
ternetowej, a wprowadzone informacje są przechowywane na serwerze. Opcjonalnie 
może być rozszerzony o automatyczny system monitoringu on-line, zbudowany  
w oparciu o przetworniki pomiarowe i liczniki energii, sprzęgnięte poprzez system 
transmisji (system bezprzewodowy i  Internet) z bazą danych. System automatyczny 
może również pracować autonomicznie (system ten został opisany w rozdziale 10). 
 
Na poniższym schemacie przedstawiono ogólną zasadę funkcjonowania omawianego 
systemu. 

 
Rys. 48  System monitorowania kosztów i zużycia nośników energii oraz wody  
w budynkach 
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Poniżej przedstawiono krótki poradnik w jaki sposób, „krok po kroku” posługiwać się 
ww. wymienionym systemem. Przydatne mogą się okazać również materiały szkole-
niowe zamieszczone na stronie http://energiaisrodowisko.pl/monitoring/materialy-
szkoleniowe/ oraz informacje gromadzone na bieżąco na pod adresem 
http://energiaisrodowisko.pl/monitoring/FAQ. 
 
Krok 1. Logowanie do systemu monitoringu. 
 
Logowanie do systemu polega na wpisaniu nazwy użytkownika i hasła w pola formula-
rza znajdującego się pod poniższym adresem: http://monitoring.energiaisrodowisko.pl/  
 

 
 
W zależności od nadanych danemu użytkownikowi uprawnień po zalogowaniu będzie 
można: 

 definiować podmioty (dostawcy mediów), obiekty i budynki, 
 wprowadzać dane opisowe i techniczne o obiektach i budynkach, 
 tworzyć taryfy, przyłącza, liczniki z możliwością wprowadzania zmian w ich 

strukturze i historii, 
 definiować wirtualne faktury i wprowadzać do nich dane z faktur "papiero-

wych", 
 tworzyć zestawienia wprowadzonych informacji z możliwością eksportu w celu 

dalszych analiz. 
 
Opisane poniżej kroki 2 - 5 trzeba wykonać na początku pracy z systemem. W póź-
niejszym okresie można już tylko wprowadzać zmiany np.: 

 taryf w przypadku wzrostu lub spadku cen jednostkowych, 
 definicji licznika w przypadku jego wymiany, 
 definicji przyłączy w przypadku zmiany użytkowanych nośników lub wprowa-

dzania danych historycznych. 
 
Krok 2. Definiowanie obiektów i budynków oraz podmiotów dostarczających me-
dia 
W systemie należy utworzyć podmiot, będący właścicielem (jednostką zarządzającą) 
obiektów i budynków oraz podmioty dostarczające nośniki energii i wodę. 
Definiowanie obiektów i budynków polega na utworzeniu w systemie elementu 
"Obiekt" i scharakteryzowaniu go parametrami opisowymi: 

 symbol i nazwa, 
 adres 

 
W ramach obiektu należy zdefiniować budynki i opisać je następującymi parametrami 
(przykład): 

 powierzchnia i kubatura całkowita oraz ogrzewana, 
 ilość kondygnacji, 
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 podział powierzchni na niemieszkalną i mieszkalną, 
 ilość użytkowników oraz ilość miejsc, 
• doprowadzone media i ich przeznaczenie. 

 
Krok 3. Stworzenie historii taryf 
Dla każdego nośnika należy utworzyć taryfę rozliczeniową, która jest związana również 
z definiowanym podmiotem dostarczającym ten nośnik. Podstawowe elementy taryfy 
to: 

 początkowa data obowiązywania, 
 składniki taryfy typu: opłata zmienna, stała, okresowa i dodatkowa. 

System umożliwia zbudowania taryfy o dowolnej liczbie składników. Aby stworzyć 
historię taryf w ramach jednego przyłącza i zachować jej ciągłość, należy zacząć od 
danych najstarszych! 
 
Krok 4. Zdefiniowanie przyłączy 
Przyłącze należy rozumieć jako powiązanie taryfy, a więc konkretnego nośnika i jego 
przeznaczenia (w rozumieniu wykorzystania) z licznikiem. 
 
Krok 5. Zdefiniowanie liczników 
Liczniki, a w zasadzie wirtualne liczniki, stanowią powiązanie medium, taryfy i jej 
składnika oraz przyłącza z rzeczywistymi licznikami oraz/lub z fakturami wprowadza-
nymi w kroku nr 6. Podstawowe elementy definicji licznika to: 

 medium, przyłącze, 
 data montażu, 
 stan początkowy. 

System umożliwia, podobnie jak w przypadku taryf, stworzenie historii liczników, czyli 
zapisanie chronologicznych informacji o wymianach licznika. Aby stworzyć historię 
liczników w ramach jednego przyłącza i zachować jej ciągłość należy zacząć od liczni-
ków zainstalowanych najwcześniej! 
 
Krok 6. Definiowanie faktur i wprowadzanie danych o zużyciach i kosztach 
Krok ten jest zasadniczym, cyklicznym działaniem podczas pracy z bazą. To na tym 
etapie wprowadzane są informacje o wielkościach zużycia poszczególnych mediów 
energetycznych oraz wody i ponoszonych kosztach. 
 
Podstawowe elementy definicji faktury to: 

 numer faktury, nr identyfikacyjny klienta, 
 data sprzedaży, 
 początek i koniec okresu rozliczeniowego. 

 
Fakturę po jej zdefiniowaniu buduje się ze składników wcześniej zdefiniowanych dla 
danego medium w taryfie. Składniki opisuje się następującymi parametrami: 

 okres rozliczeniowy (zazwyczaj ten sam co w definicji faktury), 
 stan początkowy i końcowy licznika, 
 zużycie, 
 wartość netto i brutto 
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W bazie mogą być zapamiętywane również dodatkowe informacje, np. rzeczywisty po-
ziom mocy jaka wystąpiła w danym okresie rozliczeniowym – jest to informacja przy-
datna podczas optymalizacji zamówienia mocy. 

 
 

10.2.  Przegląd narzędzi wsparcia, dostawcy usług i urządzeń  
 

Inteligentna Energia dla Europy (IEE) / ManagEnergy 
Program Unii Europejskiej Inteligentna Energia dla Europy finansuje szereg projek-

tów m.in. związanych z oszczędzaniem energii i wykorzystaniem odnawialnych źródeł 
energii, w tym wspierających zarządzanie energią w samorządach. Wyniki i doświad-
czenia projektów IEE skierowanych na sektor publiczny są omawiane i prezentowane  
w serwisie ManagEnergy (www.managenergy.net). Przykłady projektów, których wy-
niki zainteresują zarządzających energią to:  

 Miasta/gminy zrównoważonej energii – benchmarking wskaźników energii  
i ochrony klimatu Ziemi na portalu internetowym - SEC-BENCH (www.sec-
bench.eu),  

 Efektywne energetycznie urządzenia powszechnego użytku – EUROTOPTEN 
(www.topten.info),  

 Partnerstwo w planowaniu energetycznym - PEPESEC (www.pepesec.eu),  
 Europejski manager ds. energii – EUREM (www.energymanager.eu),  
 Szacowanie efektów projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej 

- PERMANENT (www.permanent-project.eu).  
 

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej  
Fundusz wspiera projekty z zakresu ochrony środowiska, obejmujące oszczędzanie 

energii i stosowanie odnawialnych źródeł energii, jednym z wielu produktów Funduszu 
stworzonych w ramach Systemu Zielonych Inwestycji (GIS) jest konkurs Zarządzanie 
energią w budynkach użyteczności publicznej.  

 
European Local Energy Assistance ELENA  

Europejski Bank Inwestycyjny EBI uruchomił fundusz finansowany ze środków 
IEE, którego celem jest finansowanie prac przygotowawczych niezbędnych dla uru-
chomienia inwestycji i wdrożenia projektów z zakresu zrównoważonej gospodarki 
energetycznej. Fundusz skierowany jest do samorządów szczebla lokalnego i regional-
nego, szczegóły: www.eib.org/products/technical_assistance/elena. 

 
Poszukujący informacji i wsparcia we wdrażaniu systemów zarządzania energią  

i środowiskiem mogą również zwracać się do krajowych agencji poszanowania ener-
gii, każda z wymienionych niżej instytucji ma bogate doświadczenie w tym zakresie  
i może udzielić profesjonalnych porad. 

 Krajowa Agencja Poszanowania Energii KAPE (www.kape.gov.pl)  
 Stowarzyszenie Poszanowanie Energii i Środowiska SAPE (www.sape.org.pl)  
 Narodowa Agencja Poszanowania Energii NAPE oraz Fundacja Poszanowania 

Energii (www.nape.pl)  
 Bałtycka Agencja Poszanowania Energii BAPE (www.bape.com.pl)  
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 Dolnośląska Agencja Energii i Środowiska DAEiŚ (www.cieplej.pl)  
 
Stowarzyszenie Gmin Polska Sieć „Energie Cités” PNEC 

Stowarzyszenie należy do Europejskiej Sieci „Energie Cités”, członkami stowarzy-
szenia są gminy, których szczególnym priorytetem jest energia, większość z nich wdro-
żyła zarządzanie energią w swoich budynkach. Członkowie stowarzyszenia stanowią 
najliczniejszą reprezentację polskich gmin sygnatariuszy Porozumienia Burmistrzów. 
Szczegóły w serwisie: www.pnec.org.pl   

 
Europejskie Porozumienie Burmistrzów Covenant of Mayors 

Porozumienie miast, których cele w zakresie redukcji emisji CO2 są ambitniejsze 
niż cele Unii Europejskiej. Warunkiem przystąpienia do porozumienia jest podjęcie 
przez miasto działań dla redukcji emisji CO2 poprzez poprawę efektywności wykorzy-
stania energii, zwiększenie udziału energii pochodzących z czystych i odnawialnych 
źródeł. Bez sprawnego systemu zarządzania energią i środowiskiem na poziomie samo-
rządu te ambitne cele nie mogą być osiągnięte. Szczegóły dotyczące inicjatywy oraz 
poradniki jak planować i realizować działania w zakresie zrównoważonej gospodarki 
energetycznej w serwisie: www.eumayors.eu  

 
Narzędzia Oceny Projektów Energetycznych RETScreen  

RETScreen jest bezpłatnie udostępnianym pakietem narzędzi pozwalających 
wszechstronnie analizować projekty z zakresu poprawy efektywności energetycznej, 
stosowania czystych i odnawialnych źródeł energii. Z pomocą programu można np. 
szacować ilości wytwarzanej energii, określać koszty w cyklu życia oraz redukcję emi-
sji gazów cieplarnianych. Oprogramowanie zawiera także bazy urządzeń, kosztów  
i danych klimatycznych oraz szczegółowe podręczniki użytkownika. Szczegóły w ser-
wisie: www.retscreen.net. 
 
Efficiency Valuation Organization EVO - www.evo-world.org  

Organizacja stworzyła i rozwija narzędzia służące pomiarom i weryfikacji efektów 
projektów z zakresu poprawy efektywności energetycznej i stosowania odnawialnych 
źródeł energii. EVO upowszechnia międzynarodowe, dobrowolne standardy dla tego 
rodzaju przedsięwzięć. Ze stron EVO można pobrać szereg dokumentów, w tym flago-
wy Międzynarodowy Protokół Pomiarów Eksploatacyjnych i Weryfikacji (IPMVP In-
ternational Performance Measurement and Verification Protocol) Międzynarodowy 
Protokół oraz Protokół Finansowania Efektywności Energetycznej (IEEFP International 
Energy Efficiency Financing Protocol). 

 
 

Efektywne energetycznie urządzenia powszechnego użytku – EuroTopTen Polska 
 

 Serwis www.topten.info.pl jest częścią europejskiej inicjatywy Eu-
ro-TopTen Plus . Został stworzony w 2006 i jest rozwijany w ramach projektu EURO-
TOPTEN finansowanego z europejskiego programu Inteligenta Energia dla Europy.  
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TOPTEN oznacza najbardziej efektywną energetycznie 10-tkę produktów w różnych 
kategoriach z pośród bogatej oferty urządzeń dostępnych na naszym rynku. Szczegóły 
w serwisie: www.topten.info.pl  
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