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Streszczenie 
W niniejszym opracowaniu zaprezentowano problematykę i zagadnienia związane z funkcjonowa-

niem systemu zarządzania energią i środowiskiem. Ponieważ realizacja systemu może przynosić wy-
mierne efekty w postaci ograniczenia zużycia energii, dlatego też stanowi istotny obszar polityki ener-
getycznej kraju. Przedstawiono etapu procesu zarządzania energią oraz algorytm działań związanych 
z zarządzaniem energią i środowiskiem, jako ważny element w dążeniu do efektywnego zarządzania 
energią i środowiskiem. 

WSTĘP 

Zarządzanie energią i środowiskiem stanowi bardzo istotny obszar polityki energetycznej 
kraju, którego realizacja przynosi wymierne efekty w postaci ograniczenia zużycia mediów, 
co następnie przekłada się na redukcję kosztów z tego tytułu. Realizacja tego procesu stanowi 
jeden ze sposobów ograniczenia konsumpcji energii i wody bez angażowania zasobów finan-
sowych przy zachowaniu prawidłowych warunków rozwoju cywilizacyjnego. Światowa ten-
dencja nieuchronnie i stale zmierza do wzrostu zużycia energii, dlatego też konieczne jest 
podjęcie działań gwarantujących jej racjonalne użytkowanie. Obowiązki Polski w tym zakre-
sie regulują m.in. krajowe dokumenty strategiczne: 
− Polityka energetyczna Polski do 2025 r. przyjęta przez Radę Ministrów 4 stycznia 2005 r.; 
− Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 ogłoszony 

przez Ministerstwo Gospodarki w czerwcu 2007 r. 
Polityka energetyczna Polski stanowi, że gminna administracja samorządowa jest odpowie-

dzialna za zapewnienie energetycznego bezpieczeństwa lokalnego, w szczególności w zakresie 
zaspokojenia zapotrzebowania na energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe z racjonalnym 
wykorzystaniem lokalnego potencjału odnawialnych zasobów energii i energii uzyskanej z od-
padów.  

Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności energetycznej (EEAP) 2007 stanowi reali-
zację zapisu art. 14, ust. 2 dyrektywy 2006/32/WE z 5.04.2006 r. w sprawie efektywności 
końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych w celu oszczędności zużycia energii 
o 2% do roku 2010, oraz oszczędności zużycia energii o 9% do roku 2016. 
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1. ISTOTA ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

Zarządzanie energią jest to systematyczne wyznaczanie i regulowanie strumieni energii 
zgodnie ze ściśle określonym planem w taki sposób, aby cel funkcjonowania obiek-
tu/przedsiębiorstwa został osiągnięty przy minimalnych kosztach energii.  
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Rys. 1. Tradycyjne podejście do zarządzania a zarządzanie energią i środowiskiem [5] 

Zarządzanie energią i środowiskiem w obiektach i budynkach użyteczności publicznej to: 
− postawienie celu zmniejszenia kosztów i zużycia energii oraz obciążenia środowiska natu-

ralnego, 
− osiągnięcie zadowalającego stanu usług energetycznych, czyli warunków w jakich mają 

uczyć się uczniowie, leczyć pacjenci, załatwiane są sprawy mieszkańców, gdzie ćwiczy-
my, odpoczywamy lub bawimy się, a więc w odpowiednich warunkach komfortu cieplne-
go – temperaturze pomieszczeń, oświetlenia, wentylacji, ciepłej wody do mycia, nagło-
śnienia itp., 

− wyznaczenie odpowiedzialności: kto i czym ma się zająć, jakie będzie miał kompetencje, 
jak będzie oceniany i dobrze osadzać go w strukturach organizacyjnych Urzędu Marszał-
kowskiego, Starostwa i Gminy,  

− stworzenie warunków do rozpoczęcia programowych działań, tak by w długoterminowym 
podejściu zarządzanie mogło się samofinansować z efektów – z oszczędności kosztów pa-
liw, energii i wody [4]. 
Znaczący wpływ na użytkowanie energii ma technika, jej poziom zaawansowania techno-

logicznego i stan techniczny. To jednak od ludzi, czyli od eksploatacji, zależy czy urządzenia 
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działają w sposób efektywny, zapewniając oczekiwany standard czy też nie, wywołując dys-
komfort i niezadowolenie. Etapy procesu zarządzania energią przedstawiono na rys. 2. 

Dla osiągnięcia znaczących efektów w racjonalizowaniu użytkowania energii niezbędne 
jest kompleksowe podejście, uwzględniające technologię, organizację i zachowania. 
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Rys. 2. Etapy procesu zarządzania energią 
Źródło: Opracowanie własne. 
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Rys. 3. Algorytm działań związanych z zarządzaniem energią i środowiskiem 
Źródło: Opracowanie własne. 

2. PRZEDMIOT I KORZYŚCI ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
I ŚRODOWISKIEM 

Zarządzanie stało się bardzo ważnym i nieodłącznym elementem niemalże wszystkich 
dziedzin naszego życia. Popularność jaką zdobyło związana jest ściśle z kryzysem ekono-
micznym, który objął cały świat. Niekorzystne efekty kryzysu mogą być łagodzone poprzez 



342      AUTOBUSY 

wdrażanie przedsięwzięć powodujących obniżenie kosztów, a to związane jest ściśle z mą-
drym i efektywnym zarządzaniem.  

Oszczędne gospodarowanie energią w sektorze publicznym wymaga podjęcia czynności 
związanych z określonymi działaniami: 
− podnoszenie świadomości pracowników sektora publicznego w zakresie oszczędnego go-

spodarowania energią; 
− stosowanie energooszczędnych urządzeń i sprzętu stanowiącego wyposażenie obiektów 

sektora publicznego;  
− uwzględnienie w inwestycjach publicznych kryterium efektywności energetycznej; 
− zachęcanie do inwestowania w rozwój rynku usług energetycznych, w tym koordynacja 

działań i stworzenie bazy kontaktów między specjalistami, decydentami, głównymi 
uczestnikami działającymi na rynku energetycznym [1]. 
Polityka energetyczna Polski do 2030 roku stawia na uczestnictwo w tworzeniu wspólno-

towej polityki energetycznej i wdrożenia jej głównych celów i są to : 
− poprawa efektywności energetycznej, 
− wzrost bezpieczeństwa dostaw paliw i energii, 
− dywersyfikacja struktury wytwarzania energii elektrycznej poprzez wprowadzenie energe-

tyki jądrowej, 
− rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw, 
− rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii, 
− ograniczenie oddziaływania energetyki na środowisko [2]. 

Głównymi celami w zakresie poprawy efektywności energetycznej są: 
− dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki 

następującego bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną, 
− konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej gospodarki do poziomu UE-15. 

Szczegółowymi celami w tym obszarze są: 
− zwiększenie sprawności wytwarzania energii elektrycznej, poprzez budowę wysokospraw-

nych jednostek wytwórczych, 
− dwukrotny wzrost do roku 2020 produkcji energii elektrycznej wytwarzanej w technologii 

wysokosprawnej kogeneracji, w porównaniu do produkcji w 2006 r., 
− zmniejszenie wskaźnika strat sieciowych w przesyle i dystrybucji, m.in. poprzez moderni-

zację obecnych i budowę nowych sieci, wymianę transformatorów o niskiej sprawności 
oraz rozwój generacji rozproszonej, 

− wzrost efektywności końcowego wykorzystania energii, 
− zwiększenie stosunku rocznego zapotrzebowania na energię elektryczną do maksymalnego 

zapotrzebowania na moc w szczycie obciążenia, co pozwala zmniejszyć całkowite koszty 
zaspokojenia popytu na energię elektryczną. 
Do osiągnięcia wskazanych celów określone zostały działania w kierunku poprawy efek-

tywności energetycznej w sektorach: 
− mieszkalnictwa, 
− usług, 
− przemysłu, 
− transportu (z wyłączeniem lotnictwa i żeglugi), w tym wprowadzenie systemów zarządza-

nia ruchem i infrastrukturą transportową oraz promowanie systemów transportu zrówno-
ważonego oraz efektywnego wykorzystania paliw w transporcie. 
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3. ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE 

Instytucje użyteczności publicznej są głównymi konsumentami w Europie wydającymi 
ok. 16% Produktu Krajowego Brutto (PKB) całej Unii Europejskiej. Wykorzystując swoją 
siłę nabywczą i dokonując wyboru produktów oraz usług, które są przyjazne dla środowiska, 
instytucje te mogą w znaczącym stopniu przyczynić się do zrównoważonego rozwoju. Doko-
nując zakupów w sposób rozsądny, można bowiem zaoszczędzić materiały i energię, zmniej-
szyć ilość odpadów, a także zanieczyszczenia oraz zachęcić do postępowania zgodnego ze 
wzorcami zachowań zapewniających zrównoważony rozwój. 

Ekologiczne zamówienia publiczne obejmują swoim zakresem szeroki wachlarz produk-
tów i usług, takich jak: zakup energooszczędnych komputerów oraz budynków, wyposażenia 
biurowego wykonanego z drewna, którego wykorzystanie nie narusza równowagi ekologicz-
nej, zakup papieru nadającego się do ponownego przetworzenia, samochodów elektrycznych, 
przyjaznego środowisku transportu publicznego, naturalnej żywności dla stołówek (produko-
wanej w ekologicznych gospodarstwach rolnych), elektryczności pochodzącej z odnawial-
nych źródeł, systemów klimatyzacji wykorzystujących najnowocześniejsze rozwiązania eko-
logiczne, i wiele innych. 

Dokonywanie zakupów przyjaznych środowisku produktów i usług to także dawanie do-
brego przykładu i oddziaływanie w ten sposób na rynek. Instytucje publiczne poprzez pro-
mowanie ekologicznych zamówień mogą w istotny sposób zachęcić przemysł do rozwijania 
technologii przyjaznych środowisku. W przypadku niektórych rodzajów produktów, prac oraz 
usług wpływ ten może okazać się szczególnie znaczący ze względu na to, że zamówienia pu-
bliczne mają ogromny udział w rynku (przykładowo w sektorze komputerów, energooszczęd-
nych budynków, transportu publicznego i tak dalej).  

Ekologiczne zamówienia publiczne to złożony proces, polegający na opracowaniu nastę-
pujących etapów: 
1. Określenie produktów i usług lub prac najbardziej odpowiednich, biorąc pod uwagę ich 

wpływ na środowisko w oparciu o dostępne technologie, 
2. Określenie potrzeb i odpowiednie ich wyrażenie poprzez wybór haseł ekologicznych 

w celu poinformowania innych osób o prowadzonej polityce w zakresie zamówień. 
3. Opracowanie jasno i dokładnie określonych specyfikacji technicznych (specyfikacji istot-

nych warunków zamówienia – SIWZ), wykorzystujących czynniki środowiskowe, tam 
gdzie jest to możliwe (zgodność pod względem spełnienia warunków/bądź też nie spełnie-
nia warunków), np: 

− wyszukanie przykładów charakterystyk środowiskowych w bazach danych/ekoetykietach 
(znakach potwierdzających, iż dany produkt jest przyjazny dla środowiska); 

− wykorzystanie najlepszych praktyk innych instytucji organizujących przetargi poprzez 
utworzenie i wykorzystanie własnej sieci kontaktów w celu pozyskania oraz rozpowszech-
niania informacji; 

− należy korzystać ze specyfikacji istotnych warunków zamówienia tworzonych w oparciu 
o wydajność/sprawność lub funkcjonalność w celu przyciągnięcia innowacyjnych ofert 
przyjaznych środowisku; 

− należy wziąć pod uwagę czynniki charakteryzujące stopień przyjazności dla środowiska, 
takie jak: wykorzystanie surowców, metody produkcji nienaruszające równowagi ekolo-
gicznej (tam gdzie ma to zastosowanie odnośnie do produktu końcowego lub usługi), wy-
dajność energetyczna, wykorzystanie odnawialnych źródeł energii, emisja zanieczyszczeń, 
odpady, możliwości recyklingu, niebezpieczne środki chemiczne itp.; 

− w przypadku, gdy nie ma pewności co do istnienia, ceny lub jakości danego typu produk-
tów lub usług przyjaznych środowisku, należy w specyfikacji warunków zamówienia 
zwrócić się z pytaniem o ich wariant ekologiczny. 
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4. Ustalenie kryteriów wyboru w oparciu o wyczerpującą listę kryteriów wymienionych 
w dyrektywach regulujących kwestie zamówień publicznych. W miarę możliwości wpro-
wadzenie kryteriów proekologicznych świadczących o posiadaniu przez oferenta odpo-
wiednich możliwości technicznych dla celów realizacji zamówienia z zastosowaniem kry-
teriów ekologicznych. Poinformowanie dostawców, usługodawców lub wykonawców, że 
w tym celu mogą wykorzystywać posiadane certyfikaty i deklaracje zarządzania środowi-
skowego. 

5. Określenie kryteriów oceny: w przypadku, gdy wybrano kryterium „najbardziej korzystnej 
z ekonomicznego punktu widzenia oferty”, należy dodać odpowiednie kryterium ekolo-
giczne czy to jako punkt odniesienia służący porównaniu ze sobą ofert przyjaznych środo-
wisku (w przypadku gdy specyfikacje techniczne określają dane zamówienie jako przyjaz-
ne dla środowiska), czy też jako sposób wprowadzenia elementu ekologicznego (w przy-
padku gdy w specyfikacji technicznej określono dane zamówienie jako „neutralne dla śro-
dowiska”).  

4. FUNKCJONOWANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 
I ŚRODOWISKIEM  

Funkcjonowanie systemu zarządzania może przebiegać na dwa sposoby: w sposób scen-
tralizowany oraz w sposób zdecentralizowany. W przypadku scentralizowanego sposobu ist-
nieje wyodrębniona i mocna kadrowo jednostka centralna, która jest całkowicie odpowie-
dzialna za zarządzanie energią w obiektach i budynkach, ma wpływ na projektowanie nowych 
obiektów. Dyrektorzy lub administratorzy obiektów odpowiedzialni są za przestrzeganie in-
strukcji obsługi budynków i zaleceń jednostki centralnej. W niektórych miastach scentralizo-
wana jednostka – komórka zarządzania energią wchodzi w skład wyodrębnionego wydziału 
służb technicznych, obejmującego energetykę, telekomunikację, informację, własny transport 
samochodowy. W skład służb energetycznych oprócz komórki zarządzania wchodzi biuro 
studiów i służby obsługi lokalnych kotłowni. Sposób zdecentralizowany, polega na takim 
zarządzaniu, w którym jednostka zarządzająca ograniczona jest do tzw. menedżera energe-
tycznego samorządu i kilku osób (sytuacja zależna jest od wielkości miasta i ilości obiektów), 
prowadzą oni centralny monitoring i raportowanie oraz nadzorują i współpracują z dyrekto-
rami lub administratorami obiektów i budynków.  

Jednostka, która zarządza weryfikuje projekty nowych obiektów pod względem efektyw-
ności energetycznej. Administratorzy obiektów i budynków odpowiedzialni są za eksploatację 
i efektywne wykorzystanie paliw, energii i wody a także za planowanie i realizację przedsię-
wzięć związanych z oszczędnościami energii i wody. Ponadto biorą na siebie ryzyko z po-
dejmowanych przedsięwzięć i również przejmują znaczącą część korzyści z tych przedsię-
wzięć.  

Stworzenie schematu organizacyjnego systemu zarządzania energią i środowiskiem nie 
należy do łatwych zadań, gdyż zarządzanie energią i środowiskiem dotyczy obiektów i bu-
dynków, które mają różne przeznaczenie i administrowane są przez różne wydziały i służby. 
Każda jednostka szuka dobrych rozwiązań w zakresie zarządzania i ustala swoje struktury 
organizacyjne. Najważniejsze jest aby wszystkie systemy zarządzania działały sprawnie i sku-
tecznie. Ważna jest koordynacja między strukturami organizacyjnymi, odpowiedzialnymi za 
dane systemy zarządzania. Dobry system zarządzania energią i środowiskiem wymusza taką 
koordynację. 
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Rys. 4. Przykład sposobu funkcjonowania systemu zarządzania energią w średnim mieście [3] 

PODSUMOWANIE 

Należy zadać sobie duży, ale niezbędny wysiłek, aby podjąć działania związane 
z należytym i racjonalnym użytkowaniem energii. Ważne jest przed podjęciem działania do-
konanie wstępnej inwentaryzacji przedmiotu zarządzania, czyli dokonanie analizy płatności 
za paliwa, energię i wodę w analizowanym przypadku budynków użyteczności publicznej. 
Rozpoczęcie od pozyskania takiego zakresu informacji, pozwoli pozyskać dane do analizy 
i określenia dalszych działań. Kolejność szczegółowej inwentaryzacji ustalana jest na podsta-
wie pierwszych wyników, ponieważ szczegółowe informacje pozyskiwane są w późniejszym 
etapie. Ważne jest, aby od początku świadomie wdrażać administratorów obiektów i budyn-
ków w to, co mają robić i w jakim celu dokonywana jest inwentaryzacja. Warto podjąć 
wspólne dyskusje o zarządzaniu oraz korzyściach, jakie mogą z niego wyniknąć. Aby zagwa-
rantować sukces w racjonalnym zarządzaniu energią i środowiskiem, należy zrozumieć opcje 
realizacyjne i dopasować je do 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 związanych z racjonalizacją w sektorze energii i środowiska. 

 
Abstract 

This paper presents the problems and issues related to the functioning of the system energy man-
agement and environment. Since the implementation of the system can bring tangible results in the 
form of reducing energy consumption and therefore represents an important area of the country's 
energy policy. Presented stage in the process of energy management and algorithm management 
activities energy and environment as an important element in achieving efficient energy and 
environmental management. 
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