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Przygotowanie przedsiêbiorstwa do audytu energetycznego

S³owa kluczowe:
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nie energi¹

1. Wstêp
Audyt energetyczny przedsiêbiorstwa polega na systema-
tycznym gromadzeniu oraz analizie danych dotycz¹cych
zu¿ycia no�ników energii i procesów wykorzystuj¹cych
energiê, w celu opracowania dzia³añ usprawniaj¹cych jej
u¿ytkowanie. Mo¿na go podzieliæ na kilka rodzajów:
� audyt wstêpny, polegaj¹cy na ogólnej obserwacji proce-

sów produkcyjnych w przedsiêbiorstwie, przeprowadze-
niu podstawowych pomiarów i zaproponowaniu prostych
i niedrogich rozwi¹zañ usprawniaj¹cych,

� audyt pe³ny, bêd¹cy rozszerzeniem audytu wstêpnego
o szczegó³owe pomiary i analizy procesów energetycz-
nych zachodz¹cych w przedsiêbiorstwie oraz dok³adn¹
charakterystykê inwestycyjn¹,

� audyt o ograniczonym zakresie, dotycz¹cy jednej b¹d�
kilku wybranych linii technologicznych.

Przeprowadzenie audytu ma na celu ulepszenie procesu za-
rz¹dzania zak³adow¹ gospodark¹ energi¹. Mo¿e on stano-
wiæ podstawê do sformu³owania programu Efektywnego
Zarz¹dzania Energi¹ (EZE) w przedsiêbiorstwie [1] albo
wdro¿enia normy PN-EN ISO 50001: 2012. Niezale¿nie od
tego, jaki dokument zostanie opracowany po przeprowa-
dzonym audycie, do g³ównych jego zadañ nale¿y wprowa-
dzenie systemu monitorowania oraz analizy wykorzystania
energii w przedsiêbiorstwie. Ma to na celu optymalizacjê
gospodarki energetycznej. W roku 2012 powsta³a norma
PN-EN ISO 50001: 2012 dotycz¹ca systemu zarz¹dzania
energi¹ w przedsiêbiorstwach. Wdro¿enie takiej normy
wi¹¿e siê z uzyskaniem certyfikatów, ale równie¿ z dodat-
kowymi kosztami, dlatego te¿ czêsto wprowadza siê w³a-
sny system zarz¹dzania energi¹ przy wsparciu audytorów.
Czê�æ przedsiêbiorstw tworzy w tym celu oddzielne ko-
mórki organizacyjne zajmuj¹ce siê gospodark¹ energe-
tyczn¹ zak³adu.

2. Audyt energetyczny � czy jest on potrzebny w mojej
firmie?

Wzrost konkurencyjno�ci, poprzez wchodzenie firm zagra-
nicznych na polski rynek, coraz wy¿sze oczekiwania klien-
tów, restrykcyjne wymagania zwi¹zane z ochron¹ �rodowi-
ska powoduj¹, ¿e kadra kierownicza boryka siê z wieloma
problemami optymalizacyjnymi. Stosowanie technologii
starego typu, nadmierna liczba przemian w procesach prze-
mys³owych czy nieracjonalna organizacja produkcji sk³a-
daj¹ siê na zwiêkszenie kosztów wytworzenia i finalnie
ceny danego wyrobu. Wykonanie audytu energetycznego

przedsiêbiorstwa pozwoli na zdefiniowanie strat energii,
wprowadzenie przedsiêwziêæ modernizacyjnych, odzysk
ciep³a odpadowego czy substytucjê no�ników energii.
Przed przyst¹pieniem do audytu energetycznego nale¿y za-
stanowiæ siê nad kilkoma kwestiami. Poni¿ej zaprezento-
wano pytania, jakie powinno zadaæ sobie kierownictwo
przed podjêciem decyzji dotycz¹cej wykonania analizy
energetycznej przedsiêbiorstwa:
1. Co chcieliby�my osi¹gn¹æ przeprowadzaj¹c audyt ener-

getyczny?
Celem audytu energetycznego mo¿e byæ ograniczenie
kosztów eksploatacyjnych urz¹dzeñ, zmniejszenie na-
k³adów na ochronê �rodowiska, zmodernizowanie linii
technologicznej za pomoc¹ dofinansowania czy uzyska-
nie certyfikatu. Mo¿liwo�ci jest wiele. Okre�lenie jasnego
celu pomaga w analizach inwestycyjnych proponowa-
nych ulepszeñ.

2. Jakim bud¿etem dysponujemy?
Od nak³adów inwestycyjnych, jakie chcemy b¹d� mo¿e-
my przeznaczyæ na dzia³ania usprawniaj¹ce, zale¿y ro-
dzaj wykonywanego audytu energetycznego. Przy ni-
skich nak³adach, dla których efekty bêd¹ widoczne
w przeci¹gu dwóch lat, zaleca siê przeprowadzenie au-
dytu wstêpnego. Na jego podstawie zostan¹ okre�lone
dzia³ania oszczêdno�ciowe. Dla wiêkszych inwestycji
zaleca siê przeprowadzenie szczegó³owego audytu,
gdzie oprócz podstawowych usprawnieñ, zostan¹ przed-
stawione modernizacje z d³u¿szym okresem zwrotu
kosztów oraz wiêkszymi oszczêdno�ciami.

3. Czy zamierzamy wdro¿yæ system zarz¹dzania energi¹?
Czy zamierzamy utworzyæ dzia³ gospodarowania ener-
gi¹?
Wyznaczenie osoby b¹d� zespo³u odpowiedzialnego za
zarz¹dzanie surowcami energetycznymi w przedsiêbior-
stwie przyczynia siê zarówno do ulepszenia komunikacji
podczas przeprowadzania audytu, jak i do usprawnienia
wdra¿ania zmian. Wprowadzenie systemu zarz¹dzania
energi¹ wp³ywa na poprawê efektywno�ci energetycznej
przedsiêbiorstwa oraz zmniejszenie kosztów energii.

4. Jakie linie technologiczne powinny zostaæ poddane au-
dytowi?
Im wiêcej procesów zostanie poddanych audytowi, tym
wiêksze koszty bêd¹ z nim zwi¹zane. Dlatego wybór
analizowanych linii technologicznych mo¿na przepro-
wadziæ samodzielnie b¹d� wspólnie z audytorem na
podstawie: wieku instalacji, jej energoch³onno�ci czy
przeprowadzonych zdjêæ termowizyjnych. Linie nowe,
najczê�ciej posiadaj¹ce aktualn¹ dokumentacjê tech-
niczn¹, s¹ projektowane w sposób minimalizuj¹cy zu¿y-
cie energii i poddawanie ich badaniu jest nieracjonalne.
Wybór analizowanej linii technologicznej mo¿na powi¹-
zaæ z planowanymi dzia³aniami modernizacyjnymi.
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Podczas wymiany maszyn albo rozbudowy instalacji
niewielkim kosztem mo¿na wprowadziæ technologie
zmniejszaj¹ce ca³o�ciowe zu¿ycie energii.

Wymienione wy¿ej pytania to tylko wstêp do dyskusji, jak¹
powinien podj¹æ zarz¹d przedsiêbiorstwa przed zleceniem
wykonania audytu energetycznego. Czêsto przed przyst¹-
pieniem do prac nad audytem, audytorzy wysy³aj¹ wstêpne
kwestionariusze zawieraj¹ce pytania dotycz¹ce dzia³alno�ci
przedsiêbiorstwa.

3. Samodzielne przeprowadzenie audytu energetycznego
� czy jest to mo¿liwe?

Ograniczenie kosztów zu¿ycia energii zwi¹zane jest z po-
niesieniem kosztów przeprowadzenia audytu energetycz-
nego. Istnieje mo¿liwo�æ oddelegowania kilku pracowni-
ków firmy i samodzielnego wykonania analizy energetycz-
nej przedsiêbiorstwa. Czy jest to decyzja uzasadniona?
Samodzielne przeprowadzenie audytu energetycznego nie
przyniesie takich samych korzy�ci jak wynajêcie firmy ze-
wnêtrznej. Do�wiadczenie audytorów, styczno�æ z wieloma
procesami technologicznymi oraz brak powi¹zañ z pracow-
nikami firmy powoduj¹, ¿e bêd¹ oni niezale¿nie oraz efek-
tywnie wykonywaæ swoj¹ pracê. Wszelkie napotkane nie-
prawid³owo�ci wyszczególni¹ w raporcie, a ich interdyscy-
plinarna wiedza pozwoli na zastosowanie najlepszych
rozwi¹zañ. Dlatego zlecenie tego zadania firmie zewnêtrz-
nej jest najlepszym wyj�ciem. Niemniej jednak nawet naj-
bardziej do�wiadczona firma nie jest w stanie przeprowa-
dziæ poprawnego audytu energetycznego, je¿eli nie bêdzie
mia³a dostêpu do niezbêdnych dokumentów.
Od wspó³pracy kierownictwa przedsiêbiorstwa i audyto-
rów zale¿y, czy stworzony raport bêdzie wyczerpuj¹cy.

4. Co mo¿e wymagaæ od nas audytor?
Audytor nie zna przedsiêbiorstwa oraz wszystkich proce-
sów technologicznych w nim zachodz¹cych. W pierwszej
kolejno�ci bêdzie chcia³ zapoznaæ siê z wszystkimi instala-
cjami. Odbywa siê to poprzez wizytê wstêpn¹ oraz przes³a-
nie do kierownictwa firmy ankiety. Najczê�ciej pyta w niej
o wiek i stan techniczny instalacji, moce oraz zapotrzebowa-
nie na surowce energetyczne, wielko�ci przep³ywów i pro-
dukcji oraz harmonogram prac i planowanych konserwacji.

Wa¿ne jest, aby dokumentacja techniczna by³a kompletna,
a pracownicy gotowi do wype³nienia przygotowanych
kwestionariuszy. W tabeli poni¿ej przedstawiono to, co
mo¿e siê w nich znale�æ.
Wiêkszo�æ zagadnieñ wymienionych w tabeli 1 zwi¹zana
jest z dokumentacj¹ techniczn¹ instalacji. Dziêki niej audy-
torzy bêd¹ w stanie przeanalizowaæ wystêpuj¹ce w przed-
siêbiorstwie procesy. Dlatego te¿ dokumentacja techniczna
instalacji powinna byæ regularnie aktualizowana. Nat³ok
obowi¹zków oraz czêsty niedobór wykwalifikowanej ka-
dry powoduj¹, ¿e jest ona niekompletna. Na rysunkach 1 i 2
przedstawiono uogólniony schemat pytañ, jakie powinno
zadaæ sobie kierownictwo w celu identyfikacji braków
i nie�cis³o�ci. Jako przyk³ad wybrano instalacjê transportu-
j¹c¹ wodê wykorzystywan¹ w ró¿nych procesach technolo-
gicznych oraz sieæ elektryczn¹.
Dla obu przypadków pytania s¹ podobnie skonstruowane.
Schemat dzia³ania pozosta³ych instalacji wygl¹da podobnie.
Nale¿y pamiêtaæ o tym, ¿e tylko aktualna dokumentacja
techniczna pozwoli audytorowi na sprawne i szczegó³owe
przeprowadzenie analizy energetycznej przedsiêbiorstwa.

5. Audyt i co dalej?
Wizyty i analizy audytorów zakoñczone s¹ raportem, obej-
muj¹cym m.in.:
� opis i uporz¹dkowanie stanu obecnego instalacji,
� wykazanie nie�cis³o�ci w funkcjonowaniu instalacji

energetycznych, dokumentacji technicznych czy doboru
mocy do zapotrzebowania,

� bilans energetyczny przedsiêbiorstwa,
� analizê przedsiêwziêæ oszczêdno�ciowych wraz z nak³a-

dami inwestycyjnymi.
W zale¿no�ci od przedsiêbiorstwa raport mo¿e zostaæ roz-
szerzony o zdjêcia kamer¹ termowizyjn¹, analizê emisji
szkodliwych gazów do otoczenia, mo¿liwo�æ wdro¿enia
recyklingu czy wydanie �wiadectwa charakterystyki ener-
getycznej dla budynków.
W spotkaniu podsumowuj¹cym raport powinny wzi¹æ
udzia³ osoby decyzyjne w danym przedsiêbiorstwie. Dziêki
temu wspólnie z audytorem zostan¹ ustalone kolejne kroki
zwi¹zane z wdra¿aniem ulepszeñ usprawniaj¹cych. Naj-
czê�ciej powo³ywany jest zespó³ odpowiedzialny za prze-
prowadzenie zmian, a po zakoñczeniu prac przeprowadza

Tab. 1. Zagadnienia poruszane w ankietach audytorów energetycznych
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siê kolejny audyt sprawdzaj¹cy. Wiele audytorów proponuje
te¿ swoj¹ pomoc podczas nadzoru dzia³añ modernizacyjnych.
Audyt energetyczny przedsiêbiorstwa jest pierwszym
krokiem we wdra¿aniu dzia³añ usprawniaj¹cych wyko-
rzystanie energii. Redukcja zapotrzebowania na surowce
energetyczne wi¹¿e siê z obni¿eniem kosztów. Mo¿na to
prze³o¿yæ na wiêksze zyski firmy b¹d� obni¿enie ceny pro-
duktów. Nie jest mo¿liwe idealne przygotowanie siê do au-
dytu energetycznego. Niemniej jednak nale¿y jak najlepiej
przygotowaæ pracowników i dokumenty do wizyty audytora.
Wykwalifikowanemu audytorowi równie¿ zale¿y na stwo-
rzeniu wyczerpuj¹cego raportu, który przyniesie przedsiê-
biorstwu wiele korzy�ci.
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Abstract:
The main objective of energy audit is
to present any irregularities in work
of energy facilities and show possibi-
lities of increasing energy efficiency.
There is possibility to perform diffe-
rent types of energy audits: basic
energy audit (presents basic and che-
ap improvements), full energy audit
(contains a lot of measurements and
full economical analysis) or individu-
al energy audit (analyzes selected
part of the production process or
energy installation).
First part of article contains question,
which management should discuss
before decision on preparing energy
audits. This issues helps choose type
of report and processes to analyze.
Additionally management can plan
the amount of financed expenses re-
lated to energy modernization and
connected profits.
There is possibility to delegate per-
son from company to prepare an
energy audit. Is this a reasonable de-
cision? Auditor has an experience
and has worked with a lot of different
energy problems. This means that
proposed solutions will be more vary

and economic analyzes will include more aspects. Further-
more auditor will evaluate objective with comparison to
employees.
Auditor needs a lot of data to prepare reliable report. There-
fore cooperation between company staff and auditors sho-
uld proceed properly. Article contains examples of qu-
estions, which can be included in the questionnaire, and
steps of updating documents. Finished report is discussed
on a final meeting, where management decides which im-
provement will be implementing. After modification it is
recommended to prepare another energy audit.
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Rys. 2. Schemat dzia³ania w celu aktualizacji dokumentacji technicznej
przedsiêbiorstwa na przyk³adzie sieci elektrycznej

Rys. 1. Schemat dzia³ania w celu aktualizacji dokumentacji technicznej
przedsiêbiorstwa na przyk³adzie wody sieciowej


