
Marek Amrozy
mamrozy@nape.pl

28.11.2022r.

Racjonalna gospodarka energetyczna 
– czyli praktyczne rozwiązania zastosowane w 

przedsiębiorstwach w zakresie ISO 50001 

(Systemy Zarządzania Energią wdrożone do kultury 
organizacyjnej przedsiębiorstwa)

mailto:mmijakowski@fpe.org.pl


O FUNDACJI

O Fundacji:
Fundacja Poszanowania Energii od 1992r. kształci
specjalistów, upowszechnia wiedzę, stara się o
wprowadzanie dobrych przepisów w dziedzinie
efektywności energetycznej, publikuje poradniki i
podręczniki. Jako Organizacja Pożytku Publicznego
działa dla dobra wspólnego na zasadzie „non profit”.
Fundacja jest właścicielem akcji NAPE S.A.

Fundacja posiada bogatą ofertę szkoleniową dla
przedsiębiorstw, JST oraz administracji publicznej.



O NAPE S.A.

O NAPE S.A.:
Narodowa Agencja Poszanowania Energii działa od
1994 r. jako wiodąca firma doradcza w branży
efektywności energetycznej. Nasze doświadczenie
wypracowaliśmy podczas współpracy min. z
zarządcami obiektów biurowych oraz użyteczności
publicznej, przedsiębiorstwami produkcyjnymi i
jednostkami samorządowymi. Realizujemy także
projekty międzynarodowe związane z efektywnością
energetyczną, finansowaniem modernizacji,
innowacjami, wykorzystaniem OŹE, itp.

Narodowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Firma istnieje od 1994 r. 
ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa
NIP 526-00-40-341, REGON 010691500, Kapitał akcyjny: 501 000,00 zł
tel.: 22 505 46 61, faks: 22 825 86 70
www.nape.pl, nape@nape.pl



O ZAE

O ZAE:
Zrzeszenie Audytorów Energetycznych (ZAE) jest stowarzyszeniem
osób prowadzących działalność w dziedzinie auditingu
energetycznego i zainteresowanych racjonalizacją użytkowania
energii w Polsce.

Zrzeszenie powstało w roku 2000 i zgodnie ze statutem prowadzi
działalność na całym terytorium Polski. ZAE prowadzi Listy
Rekomendowanych Audytorów, tworzonej na potrzeby inwestorów,
na której podane są nazwiska i dane kontaktowe audytorów, którzy
udowodnili kompetencje w wykonywaniu audytów i innych
opracowań



Bezpieczeństwo dostaw energii i zagrożenia związane ze zmianą klimatu wywołują falę
inicjatyw politycznych i inwestycyjnych na całym świecie i spowoduje to
fundamentalną zmianę tego, w jaki sposób wykorzystujemy i zarządzamy energią.
Organizacje, które są w stanie zaplanować i wykorzystać te nowe realia dotyczące
rynku energii, w znaczący sposób zwiększą swoją elastyczność i konkurencyjność.
Nieprzygotowanie się do nadchodzących zmian może być bardzo kosztowne i
prawdopodobnie katastrofalne w skutkach.”

ORGANIZACJE, KTÓRE PRZYGOTUJĄ SIĘ NA NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ DOTYCZĄCĄ 
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I JĄ WYKORZYSTAJĄ, BĘDĄ PROSPEROWAĆ –

NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO TEJ NOWEJ RZECZYWISTOŚCI MOŻE BYĆ KATASTROFALNE 
W SKUTKACH

POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?
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ISO 50001 to pragmatyczny
standard.

Koszty działalności:

W ilu organizacjach aktywnie i
w sposób zorganizowany
planowane i prowadzone są
działania na rzecz poprawy
efektywności energetycznej i
redukcji kosztów zużycia
energii?

Czy obecny system zarządzania
wystarczająco koncentruje się
na aspektach energetycznych?

WYMÓG FORMALNY – CZY REALNA KORZYŚĆ?



POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



System Zarządzania Energią = ISO 50001 (sposób zarządzania przedsiębiorstwem)

System do Zarządzania Energią = system teleinformatyczny integrujący układy 
pomiarowe z automatyką

SZE to nie to samo co SdZE !

SZE TO NIE SDZE



SYSTEMY DO ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Systemy Zarządzania Energią vs systemy DO zarządzania energią

Jak to rozumieć? Jak wykazać oszczędność energii? Ile toe?
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Zarządzanie energią
to nie tylko
zagwarantowanie
zasilania!

Co mogą w praktyce oznaczać te kategorie
w kontekście zarządzania energią?

WYMÓG FORMALNY – CZY REALNA KORZYŚĆ?
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ISO 50001 to pragmatyczny standard.

• Poprzez wprowadzenie SZE organizacje mogą zaoszczędzić do 10% kosztów energii w pierwszych
latach po implementacji poprzez systematyczną identyfikację niepotrzebnych strat energii i
eliminowaniu ich, wykorzystując proste środki zapobiegawcze.

– DIN EN 16001: EnergyManagement Systems in Practice

• Fundamentem SZE jest zdanie sobie sprawy z faktu, że w odróżnieniu od powszechnego
przeświadczenia, energia JEST kosztem który może być kontrolowany. Faktem jest, że mocno
zaangażowane organizacje pokazały 10%-15% redukcję zużycia energii wykorzystując tylko zasoby
budżetów operacyjnych dla wprowadzenia zmian w procesach i przyzwyczajeniach.

– Paul Birkeland (Integrated RenewableEnergy)

• Większość zakładów przemysłowych które wdrożyły SZE uzyskały średnio 2-3% redukcji wskaźnika
intensywności zużycia energii w porównaniu z 1% redukcją możliwą do osiągnięcia przy normalnej
operacji (w krajach takich jak Irlandia, Holandia, Dania, USA) Jednakże zakłady w których zarządzanie
zużyciem energii jest koncepcją zupełnie nową mogą liczyć na oszczędności rzędu 10-20% w
pierwszych dwóch latach.

– Lawrence Berkley National Laboratory

WYMÓG FORMALNY – CZY REALNA KORZYŚĆ?
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Normy uzupełniające i 
wdrożeniowe

www.iso.org

RODZINA NORM



• Systemy Zarządzania Energią  (ISO 50001) – podejście systemowe

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

źródło: ISO 50001, A practical guide for SME’s, ISO 2015

Jaka jest nasza 
aktualna sytuacja?

• Przeanalizujmy 
historyczne i obecne 
zużycie energii

• Zidentyfikujmy obszary 
znaczącego 
wykorzystania energii 
(oZWE)

• Zidentyfikujmy zmienne 
wpływające na zużycie w 
oZWE

• Zdefiniujmy „baseline” –
energetyczną linię 
bazową

Jakie cele chcemy 
osiągnąć?

• Zdefiniujmy cele i 
zadania

• Oszacujmy 
przyszłe/oczekiwan
e zużycie energii

Jak to zrobić?

• Plany konkretnych 
działań

• Określmy i 
monitorujmy”KPI” 
- Wskaźniki 
Wyniku 
Energetycznego 
(WWE)



SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ

Cykl Deminga:

• Monitorowanie i 
Raportowanie

• Ocena Zgodności z 
wymogami Prawa

• Audit Wewnętrzny

• Niezgodności 

• Nadzór nad zapisami

• Przegląd zarządzania

• Raport z przeglądu

• Rekomendacje i działania

• Działania korygujące, 
zapobiegające, korekty

• Szkolenia

• Dokumentacja

• Komunikacja

• Sterowanie Operacyjne

• Projektowanie

• Zakupy

• Zaangażowanie 
Kierownictwa

• Polityka Energetyczna

• Planowanie Energetyczne

• Przegląd energetyczny

Zaplanuj Wykonaj

SprawdźPopraw

Źródło: Marcin Trojnacki EnMS



Kompetencje, Szkolenia, Świadomość (7.2 – 7.3)

• Określenie wymaganych kompetencji dla osób pracujących pod nadzorem
organizacji w obszarach znaczącego wykorzystania energii i w zakresie
zarządzania wykorzystaniem i zużyciem energii

ZASOBY (7.1)



Działania operacyjne (8)

DZIAŁANIA OPERACYJNE (8)



SZE W PROCESIE ZARZĄDZANIA

SZE w procesie zarządzania

Założenia 
koncepcyjne

Koncepcja 
techniczna & 

Studium 
wykonalności

Projekt techniczny & 
business plan 

Wdrożenie projektu Okres użytkowania

Możliwość dokonania zmian

Koszt dokonania zmian

Poziom skomplikowania & ilość detali



PRZYKŁADY MODERNIZACJI

Poprawa efektywności - projektowanie

• Modernizacja konfiguracji urządzeń



Źródło: www.enms.pl

| Przykład ISO 50001 OPEL GLIWICE

Przeprowadzone działania:

▪ Modernizacja lakierni. 

▪ Odzysk energii, w tym odzysk ciepła z pieców 
lakierniczych, odzysk ciepła z układów wentylacji 
odciągowej z najgorętszych obszarów znad 
pieców.

▪ Stworzenie "banku pomysłów", do którego trafiają 
propozycje rozwiązań optymalizujących zużycie 
energii.

▪ Każdy wydział samodzielnie gospodaruje energią 
na potrzeby własnych procesów produkcyjnych. 

▪ Funkcja "energy officerów", którzy śledzą zużycie 
energii i dbają o realizację celów. 

▪ Przegląd wyników poszczególnych wydziałów, w 
cyklu miesięcznym przez dyrekcję zakładu. 

▪ Stworzenie świadomości, że za efektywność 
energetyczną odpowiedzialni są wszyscy 
pracownicy, a nie wybrane osoby.

Efekty:

▪ Zmniejszenie zużycia energii w lakierni o ok. 25-30 
proc.

▪ Działania te tylko w 2011 r. przyniosły oszczędności 
w wys. ok. 650 tys. euro , czyli ok. 2,5 mln zł. 

▪ W latach 2001 - 2011 produkcja Opla zwiększyła się 
o 70% a w tym samym czasie całkowite zużycie energii 
pomimo rozbudowy zakładu zmniejszyło się o 3 proc.

▪ Realizacja celu redukcji zużycia energii na 
wyprodukowany samochód o 5 proc. rocznie. W roku 
2011 cel redukcyjny zwiększono do 10 proc.

PRZYKŁADY MODERNIZACJI



| Projekty niskonakładowe identyfikowane w ramach ISO 50001

Obszar inspekcyjny z wykorzystaniem białego pokrycia 
podłogi zamiast zakupu mocniejszych źródeł światła. To jest 
efektywne wykorzystanie energii!

Zainstalowanie czujnika ciśnienia w systemie filtracji 
malarni proszkowej, pozwoliło na zmienny czas 
wymiany filtrów w zależności od ich zabrudzenia 
zamiast 10 tygodniowego

Źródło: www.enms.pl

PRZYKŁADY MODERNIZACJI



Pomagamy zwiększać efektywność energetyczną od 1994 r.

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

tel. 22 505 46 61, fax 22 825 86 70

www.nape.pl, nape@nape.pl

Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl

Zapraszamy do współpracy!



Zarys wdrożenia SZE wg ISO 50001

ZARYS WDROŻENIA SZE ISO 50001



Wskaźniki Wyniku Energetycznego (6.4)

• Wskaźniki wyniku energetycznego (WWE) muszą być:

• Odpowiednie dla monitorowania i mierzenia wyniku energetycznego

• Umożliwiają zademonstrowanie poprawy wyniku energetycznego

• Porównywane względem energetycznej linii bazowej (EnLB)

• Metodologia określania WWE musi być zachowana i regularnie
przeglądana

WSKAŹNIKI WYNIKU ENERGETYCZNEGO (6.4)



Wskaźniki Wyniku Energetycznego (6.4)

WSKAŹNIKI WYNIKU ENERGETYCZNEGO (6.4)



Zgodnie z normą ISO 50001, dla obszarów Znaczącego Wykorzystania Energii (oZWE) należy wyznaczyć Wskaźnik
Wyniku Energetycznego (WWE) i go monitorować oraz porównywać z linią bazową (EnLB). Zaproponowany
Wskaźnik dla przykładowego obiektu opisuje prognozowane miesięczne zużycie energii w zależności od
temperatury zewnętrznej i w sezonie grzewczym wyraża się wzorem:

𝐸𝑛𝐿𝐵 = −31,71 ∙ 𝑇 + 672,69 [𝐺𝐽/𝑚𝑠𝑐] ± 213, 62𝐺𝐽

Opisywany obiekt został poddany termomodernizacji w okresie kwiecień-wrzesień
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WSKAŹNIKI WYNIKU ENERGETYCZNEGO (6.4)

EnLB



Zgodnie z normą ISO 50001, dla obszarów Znaczącego Wykorzystania Energii (oZWE) należy
monitorować rezultaty działań – np. poprzez pomiar Wskaźnika Wyniku Energetycznego (WWE).

Wynik może przedstawiać sumaryczną ilość zaoszczędzonej energii i/lub jej kosztu.

Opisywany obiekt został poddany termomodernizacji w okresie kwiecień-wrzesień. Rezultat działań zmierzony w
okresie monitorowania – 1450 GJ * 50 zł/GJ = 72 500 zł kosztów zmiennych + redukcja opłat stałych.
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WSKAŹNIKI WYNIKU ENERGETYCZNEGO (6.4)
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Działania okresowe czy systematyczne?

Koszt

Czas

0

-15%

-10%

-5%

+5%

-20%

-25%

Wysokie Koszty = 
Audyt Gdzie ten raport z 

ostatniego Audytu?!?

Wszystko pod 
kontrolą

Jedziemy 
Dalej !!!

Eliminacja 
niepotrzebnych strat, 

Inwestycje

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
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Działania 
okresowe czy 
systematyczne?

0

-15%

-10%

-5%

+5%

Koszt

Czas

0

-20%

-25%

Wysokie Koszty = 
Systematyczne 

Zarządzanie

Podtrzymanie 
oszczędności 

wynikających z 
Audytu

Dalsze 
oszczędności po 

inwestycjach

Zarządzanie 
Energią wchodzi 

w krew

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ


