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Dobre praktyki 
i narzędzia dla 
MŚP
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PROJEKT „Wsparcie techniczne dla promowania audytu 
energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną 

w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Zamawiający:
Ministerstwo Klimatu i Środowiska

Jednostka realizująca:
Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Finansowanie:
Program Wsparcia Reform Strukturalnych 
Unii Europejskiej (SRSS)

Czas trwania:
Listopad 2018 – maj 2021

Cel:
przeprowadzenie działań skierowanych do sektora małych i średnich przedsiębiorstw,
sprzyjających poszerzaniu świadomości w zakresie poprawy efektywności energetycznej, w
szczególności promowania przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz
inwestycji w obszarze efektywności energetycznej.
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PROJEKT „Wsparcie techniczne dla promowania audytu 
energetycznego oraz inwestycji w efektywność energetyczną 

w małych i średnich przedsiębiorstwach”

Analiza sektora 
MŚP w obszarze 

efektywności 
energetycznej

ETAP 1 ETAP 2 ETAP 3 ETAP 4

Analiza krajowych i 
europejskich 
instrumentów 

wsparcia

Przygotowanie 
narzędzi 

wpierających 
efektywność 

energetyczną w 
MŚP

Spotkania 
warsztatowe z 

przedstawicielami 
MŚP
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Narzędzia stworzone w ramach projektu

Kalkulator 
oszczędności energii

Podręcznik do 
samooceny  zużycia 

energii dla MŚP

Dobre praktyki

Self-audyt

E-Doradca MŚP

Kurs e-learningowy

KIEDY?  
już dostępne

GDZIE? 
https://www.gov.pl/web/audytywmsp
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Dobre praktyki

CO?
Zbiór 50 dobrych praktyk, które w krótki i przystępny sposób opisują zagadnienia związane z
efektywnością energetyczną przedsiębiorstwa.

KIEDY?  
już dostępny

GDZIE? 
Baza wiedzy dla przedsiębiorcy
https://www.gov.pl/web/audytywmsp 
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Dobre praktyki
1. Systemy optymalizacji zużycia energii w przedsiębiorstwie

2. Monitorowanie i zarządzanie zużyciem energii

3. Wdrożenie normy ISO 50001

4. Building Management System

5. Intensyfikacja Działań Szkoleniowych

6. Stosowanie wewnętrznego monitoringu i list kontrolnych

7. Zmiana taryfach energii elektrycznej

8. Taryfy gazu

9. Urządzenia efektywne energetycznie

10. Wymian komputerów

11. Działania miękkie w celu poprawy efektywności

energetycznej budynku (biura)

12. Eko-jazda

13. Instalacja produkcji chłodu efektywne energetycznie

14. Zastosowanie układu free coolingu

15. Wymiana oświetlenia

16. Dobór parametrów oświetlenia

17. Instalacja czujników ruchu i obecności

18. Instalacja systemu bram automatycznych

19. Modernizacja dźwigu osobowego

20. Modernizacja systemu wentylacji

21. Instalacja przemienników częstotliwości

w układ Zach napędowych wentylatorów

22. Wymiana okien

23. Ocieplenie ścian zewnętrznych

24. Ocieplenie dachu

25. Wymiana źródła ciepła

26. Biomasa

27. Pompy ciepła

28. Kolektory słoneczne

29. Instalacje fotowoltaiczne

30. Mikroinstalacje wiatrowe

31. Termoizolacja rurociągów

32. Termoizolacja zaworów na rurociągach

33. Płukanie chemiczne instalacji centralnego ogrzewania

34. Pompy cyrkulacyjne

35. Pompy obiegowe w kotłowni

36. Regulacja pomp

37. Modernizacja sprężarki

38. Napędy o zmiennej prędkości w układach sprężarek

39. Odzysk ciepła ze sprężarek

40. Ograniczenie wycieków z instalacji sprężonego powietrza

41. Optymalizacja ciśnienia w instalacji sprężonego powietrza

42. Zaawansowane systemy sterowania w instalacji sprężonego powietrza

43. Wymiana silnika

44. Wymiana prostowników

45. Kompensacja mocy biernej

46. Wymiana odwadniaczy

47. Modernizacja wirówek

48. Wymiana myjki do pojemników

49. Montaż kominów rekuperacyjnych w suszarni

50. Ocieplanie przegród budynku wełną celulozową
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Dobre praktyki
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Instalacja systemu bram automatycznych

Gdzie warto instalować drzwi/bramy automatyczne?
Drzwi i bramy automatyczne warto instalować w
miejscach, gdzie występuje duża różnica pomiędzy
temperaturami panującymi w poszczególnych
pomieszczeniach i na zewnątrz. Przykładem może być
zakład produkcji żywności, gdzie znajdują się
pomieszczenia o wysokiej temperaturze (gdzie
przeprowadzane jest gotowanie i sterylizacja) i niskiej
temperaturze (gdzie następuje np. mrożenie). Instalacja
drzwi automatycznie zamykających się po przejściu
pracownika pozwoli ograniczyć przepływ ciepła pomiędzy
obszarami o różnych temperaturach, a tym samym uzyskać
oszczędności na ogrzewaniu i chłodzeniu. Efekt
przeprowadzonego przedsięwzięcia będzie bardzo
widoczny zwłaszcza w miejscach, gdzie pracownicy muszą
często przemieszczać się pomiędzy poszczególnymi
pomieszczeniami.
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Instalacja systemu bram automatycznych

Na co zwrócić uwagę przy doborze napędu do bram automatycznych?
Parametry, na jakie należy zwrócić uwagę dobierając automatykę do bram przesuwnych:
• Maksymalny ciężar bramy
• Maksymalne światło wjazdu/szerokość skrzydła bramy
• Częstotliwość użytkowania bramy – liczba cykli otwierania bramy na dobę,
• Liczba pilotów możliwych do zapamiętania (bardzo ważny parametr, jeśli do bramy ma mieć
dostęp wiele osób),
• Moc siłownika – zakupiona automatyka do bramy powinna się charakteryzować większą mocą
niż moc wynikająca z maksymalnego ciężaru bramy i maksymalnego światła wjazdu. Zapas
mocy powinien wynosić około 30-50%.W praktyce oznacza to, że należy wybrać napęd
o większym maksymalnym ciężarze bramy od rzeczywistego ciężaru bramy. Potrzeba zapasu
mocy podyktowana jest zmiennymi warunkami atmosferycznymi i oporami ruchu
spowodowanymi poprzez nagromadzenie piachu, błota czy śniegu.
• Klasa szczelności – określa ona odporność siłownika na zalanie (np. spowodowane deszczem
czy ulewą). W Polsce zaleca się, stosowanie automatyki minimalnie o klasie szczelności IP54,
bezpieczniej jest jednak zainwestować w klasę szczelności IP65 (IP określa poziom ochrony
urządzeń przed penetracją czynników zewnętrznych, jego specyfikacja opisana jest w normie
PN-EN 60529:2003).
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Fotokasty

CO?
10 krótkich filmów na wybrane tematy dobrych praktyk:

1. Działania miękkie
2. Etykiety energetyczne
3. Oświetlenie
4. Wymiana silnika
5. Instalacja sprężonego powietrza - wycieki
6. Termomodernizacja
7. Kolektory słoneczne
8. Panele fotowoltaiczne
9. Pompy ciepła
10. Zarządzanie energią

GDZIE?
https://www.gov.pl/web/audytywmsp/fotokasty

Instalacje sprężonego powietrza

https://www.gov.pl/web/audytywmsp/fotokasty
../fotokasty/wetransfer-35a271/Instalacje_sprężonego_powietrza-HD 1080p.mov
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Kalkulator oszczędności energii

CO?
Narzędzie pozwala na inwentaryzację urządzeń biurowych i AGD, a także oszacowanie
możliwych oszczędności przy wymianie danego urządzenia na model najwyższej efektywności
energetycznej.

KIEDY?  
już dostępny

GDZIE? 
https://www.gov.pl/web/audytywmsp 
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Kalkulator oszczędności energii
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Urządzenia biurowe poddawane analizie
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Kalkulator oszczędności energii
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Kalkulator oszczędności energii
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Kalkulator oszczędności energii
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E-doradca MŚP

CO?
E-doradca MŚP to narzędzie pozwalające na wyszukaniu odpowiedzi na problem natury efektywności energetycznej w

przedsiębiorstwie. Zawiera on artykuły (dotyczące między innymi: silników, sprężarek, pomp, wentylacji, klimatyzacji,

instalacji sprężonego powietrza, termomodernizacji, źródeł ciepła czy odnawialnych źródeł energii) podzielone na

mniejsze bloki tematyczne. Narzędzie powinno wyświetlić bloki tematyczne poszczególnych artykułów, które najlepiej

będą pasować do pytania zadanego przez użytkownika.

Narzędzie zawiera także możliwość zawarcia informacji zwrotnej przez użytkownika na temat przydatności i

adekwatności odpowiedzi narzędzia. Dzięki informacjom zwrotnym baza pytań i odpowiedzi będzie mogła być w

przyszłości rozszerzana.
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18
E-doradca MŚP
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E-doradca MŚP
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E-doradca MŚP
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Kurs e-learningowy „Efektywność energetyczna w 
MŚP”

CO?
Kurs przygotowany wspólnie przez KAPE i Akademię PARP. Pozwoli on zapoznać się z tematem
efektywności energetycznej w przedsiębiorstwie, zarządzania energią, monitorowania energii,
audytu energetycznego, możliwych przedsięwzięć poprawy efektywności energetycznej,
działań niskokosztowych i bezkosztowych, a także narzędzi wsparcia. Kurs oprócz treści
merytorycznej zawiera ćwiczenia i testy pozwalające utrwalić wiedzę.

GDZIE?
https://www.gov.pl/web/audytywmsp 

lub  
https://www.parp.gov.pl/component/site/site/kursy-
online  
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Kurs e-learningowy
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Kurs e-learningowy
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Kurs e-learningowy
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Kurs e-learningowy
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Podręcznik do samooceny zużycia energii dla MŚP

CO?
Podręcznik zawiera szeroką analizę działań służących poprawie efektywności energetycznej
oraz listę pytań kontrolnych, pozwalających czytelnikowi na samoocenę efektywności
energetycznej w przedsiębiorstwie.

KIEDY?  
już dostępny

GDZIE? 
https://www.gov.pl/web/audytywmsp
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Podręcznik do samooceny zużycia dla MŚP
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Self-audyt

CO?
Narzędzie pozwala na inwentaryzację: budynków, silników elektrycznych, pomp, sprężarek, wentylatorów, klimatyzatorów,

źródeł ciepła (kotłów i pomp ciepła) oraz instalacji oświetleniowych. Dla wymienionych wyżej urządzeń zostały

przygotowane „pytania przedaudytowe”, które pozwolą użytkownikowi zorientować się, czy urządzenie jest dobrze

eksploatowane czy istnieje jednak potencjał do optymalizacji jego pracy.

Ponadto zawiera ono uproszczone kalkulatory, które pozwolą oszacować prosty czas zwrotu dla przedsięwzięć takich jak:

wymiana silnika, wymiana pompy, wymiana sprężarki, wymiana klimatyzatora, wymiana kotła, wymiana opraw

oświetleniowych, zniwelowanie wycieków sprężonego powietrza z instalacji, zastosowania wymiennika do odzysku ciepła ze

sprężarek.
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