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Przedsiębiorstwo wodociągowo-kanalizacyjne w małym mieście.

- zatrudnienie: 50 osób

- Roczne zużycie energii 650 MWh (koszt energii ok. 300 tys.
zł/rok)

- Główne obszary zużycia energii: SUW i biurowiec

- Wdrożenie ISO w 2018 roku, system utrzymywany do dziś

STUDIUM PRZYPADKU ISO 50001 W MŚP
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Podjęte działania początkowe

- Sformułowanie polityki energetycznej i zakomunikowanie jej załodze

- Powołanie Zespołu ds. zarządzania energią

- Przeprowadzenie przeglądu energetycznego (konsultant zewnętrzny)

- Zidentyfikowanie przedsięwzięć optymalizacyjnych

- Wdrożenie comiesięcznego monitorowania zużyć energii i wskaźników

STUDIUM PRZYPADKU ISO 50001 W MŚP
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ROLA PEŁNOMOCNIKA (ZESPOŁU) DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (5.3, 3.2.5):

Zespół ds. SZE

(metodologia, wytyczne, monitoring całej organizacji)

Kierownik Działu 
Obsługi 

Technicznej –
Pełnomocnik 

Zarządu ds. SZE / 
Przewodniczący 

Zespołu

Kierownik Biura 
Obsługi Klienta

Kierownik Działu 
Inwestycji

Kierownik Działu 
Wodociągów i 

Kanalizacji
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spotkania raz na miesiąc

- Aktualizacja statusu projektów w ramach SZE

- Monitorowanie zużycia energii i wskaźników

- Monitorowanie stopnia realizacji celów

- Omawianie planowanych modernizacji i zakupów

- Nowe wymagania prawne

- Rejestr sugestii pracowniczych

- Inne istotne kwestie
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Przegląd energetyczny

- Określenie obszarów znaczącego wykorzystania energii

- Zidentyfikowanie możliwości optymalizacji mocy
zamówionych (ponad 40 tys. zł/rok)

- Zidentyfikowanie nowych przedsięwzięć optymalizacyjnych
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Zrealizowane możliwości doskonalenia

- Uzupełniono zakres wymaganych prawem kompetencji kadry (m.in. Uprawnienia „SEP”)

- Przeprowadzono inwestycje w instalację PV

- Rozpoczęcie budowy nowego biurowca siedziby w standardzie pasywnym

- Zmiana ogrzewania na pompę ciepła (dolne źródło – woda)

- Energooszczędny system zdalnego monitoringu liczników wody

- Na większość zadań skutecznie pozyskano dofinansowanie
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Wdrożono system BMS ze wsparciem analitycznym

- W raportach identyfikowane są dodatkowo możliwości zmniejszenia
energochłonności poprzez zmianę nastaw automatyki regulacyjnej lub usunięcie
ewentualnych usterek

- Zautomatyzowana rejestracja liczników

- Wprowadzone harmonogramy sterowania m.in. Wentylacją

- Zautomatyzowane sterowanie chłodzeniem, ogrzewaniem czy oświetleniem

- Alarmy np. otwartych okien
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Wdrożono do specyfikacji zakupowych bardziej precyzyjne kryteria związane m.in. z efektywnością energetyczną

- Wzrost jakości dostarczanych rozwiązań od zwycięzców przetargów

- Możliwość przewidywania wpływu nowych urządzeń na koszty operacyjne

Uzupełniono lub zaktualizowano instrukcje eksploatacyjne kluczowych urządzeń

- Zmniejszenie awaryjności, poprawa wydajności

- Poprawa praktyk utrzymaniowych (lepsze egzekwowanie zakresu czynności od serwisów zewnętrznych)

- Zmniejszenie ryzyka niekorzystnych skutków zdarzeń w zakresie BHP / ubezpieczeniowym

Wdrożono plan corocznych audytów wewnętrznych

- Wczesne wykrywanie niekorzystnych procesów

- Zwiększona wymiana wiedzy pomiędzy pracownikami
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• 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
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Zapraszamy do 
śledzenia projektu 
online 

@EUInnoveas

innoveas.eu

INNOVEAS

INNOVEAS
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…zapraszamy również do kontaktu offline
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Zapraszamy do współpracy!

Koordynator 
innoveas w Polsce:

Marek Amrozy, NAPE
mamrozy@nape.pl

Project Manager 
innoveas w Polsce:

Katarzyna Rajkiewicz, NAPE
krajkiewicz@nape.pl


