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AUDYT ENERGETYCZNY
ZWOLNIENIE
Obowiązek wykonania audytu energetycznego
Art. 36 Ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016r.
1. Przedsiębiorca w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, z wyjątkiem
mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy przeprowadza co 4 lata Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa lub zleca jego przeprowadzenie.
2. Przepisu ust.1 nie stosuje się do przedsiębiorcy posiadającego system zarządzania energią (określony w Polskiej
Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania) lub system zarządzania
środowiskowego – jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa

…plany ewentualnego rozszerzenia obowiązku na MSP
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Dyrektywa 2012/27/UE
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WYMÓG FORMALNY – CZY REALNA KORZYŚĆ?

ISO 50001 to pragmatyczny
standard.
Koszty działalności:

W ilu organizacjach aktywnie
i w sposób zorganizowany
prowadzone są działania na
rzecz poprawy efektywności
energetycznej i redukcji
kosztów zużycia energii?
Czy
obecny
system
zarządzania wystarczająco
koncentruje
się
na
aspektach energetycznych?
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WYMÓG FORMALNY – CZY REALNA KORZYŚĆ?

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
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POTENCJAŁ RYNKU

Jakich trendów można się spodziewać?

ISO 50001 - Europe
Year
Europe - total

Liczba przedsiębiorstw o zatrudnieniu
powyżej 50 osób: więcej niż 18 000

A ponadto: miasta, urzędy, JST, etc.
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Austria
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Czech Republic
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Germany
Hungary
Italy
Poland
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2017
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224
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8314
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857
173
250
568
3078
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ISO 50001 to pragmatyczny
standard.
Koszty działalności:

Wdrożenie systemu ISO
50001 oznacza włączenie do
zasad
codziennego
zarządzania
organizacją
aspektów związanych ze
zużyciem
energii
–
planowanie, kontrolowanie i
optymalizacja.
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Zarządzanie energią
to nie tylko
zagwarantowanie
zasilania!
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Działania
okresowe czy
systematyczne?

Wysokie
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Audyt

Gdzie ten raport z
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Audytu?!?
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Czas
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Normy uzupełniające i
wdrożeniowe
www.iso.org
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
•

Systemy Zarządzania Energią (ISO 50001) – podejście systemowe

Jaka jest nasza aktualna
sytuacja?
• Przeanalizujmy
historyczne i obecne
zużycie energii

• Zidentyfikujmy
obszary znaczącego
zużycia energii
(OZZE)

Jakie cele chcemy
osiągnąć?

Jak to zrobić?

• Zdefiniujmy cele i
zadania

• Plany konkretnych
działań

• Oszacujmy
przyszłe/oczekiwane
zużycie energii

• Określmy i
monitorujmy
Wskaźniki Wyniku
Energetycznego
(WWE)

• Zidentyfikujmy
zmienne wpływające
na zużycie w OZZE
• Zdefiniujmy energię
bazową
źródło: ISO 50001, A practical guide for SME’s, ISO 2015
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ
Cykl Deminga:
• Zaangażowanie
Kierownictwa
• Polityka Energetyczna
• Planowanie Energetyczne
• Przegląd energetyczny

• Przegląd zarządzania
• Raport z przeglądu
• Rekomendacje i działania
• Działania korygujące,
zapobiegające, korekty
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• Szkolenia
• Dokumentacja
• Komunikacja
• Sterowanie Operacyjne
• Projektowanie
• Zakupy

Zaplanuj

Wykonaj

Popraw

Sprawdź
• Monitorowanie i
Raportowanie
• Ocena Zgodności z
wymogami Prawa
• Audit Wewnętrzny
• Niezgodności
• Nadzór nad zapisami

Źródło: Marcin Trojnacki EnMS

Najistotniejsze Elementy SZE
▪ Zrozumienie organizacji i jej kontekstu
▪ Zrozumienie potrzeb i oczekiwań stron zainteresowanych
▪ Zakres systemu zarządzania energią
▪ Procesy systemu zarządzania energią
▪ Przywództwo i zaangażowanie
▪ Działania odnoszące się do ryzyk i szans
▪ Przegląd Energetyczny - identyfikacja przeszłego, obecnego oraz planowanego zużycia

energii
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▪ Planowanie Energetyczne

PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE 5

ROLA ZESPOŁU DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (3.2.5):
• Posiadanie odpowiedniej władzy, uprawnień oraz zasobów
• Wdrożenie i Utrzymanie SZE
• Raportowanie dotyczące SZE i Wyników

• Planowanie
• Komunikacja
• Ustalenie kryteriów operacyjnych
Efektywności Wykorzystania Energii

dotyczących

• Promowanie świadomości polityki energetycznej
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SZE

oraz

PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE 5
ROLA PEŁNOMOCNIKA (ZESPOŁU) DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (5.3, 3.2.5):
• Wdrożenie i Utrzymanie SZE
• Kierowanie działaniami Zespołu ds. Energii
• Raportowanie dotyczące SZE i Wyników

• Planowanie
• Komunikacja
• Ustalenie kryteriów operacyjnych dotyczących SZE oraz Efektywności
Wykorzystania Energii
• Promowanie świadomości polityki Energetycznej
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PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE 5
ROLA PEŁNOMOCNIKA (ZESPOŁU) DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (5.3, 3.2.5):

Biuro Audytu Wewnętrznego
(przedstawiciel do Zespołu centralnego ds. SZE, audyty wewnętrzne SZE)

Zespół centralny ds. SZE
(metodologia, wytyczne, monitoring zespołów
dzielnicowych)

Biuro
Infrastruktury
Koordynator Pełnomocnik
Prezydenta ds.
SZE + zastępcy

Zespoły dzielnicowe ds. SZE
(działania operacyjne,
monitoring poszczególnych
placówek)

Pełnomocnik
Burmistrza
Dzielnicy 1

Dzielnicowy
Zespół 1 ds. SZE

Pełnomocnik
Burmistrza
Dzielnicy 2

Dzielnicowy
Zespół 2 ds. SZE

Biuro Edukacji
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(przedstawiciel do Zespołu centralnego ds. SZE, zmienne wpływające na zużycie
energii)

PRZYWÓDZTWO I ZAANGAŻOWANIE 5
ROLA PEŁNOMOCNIKA (ZESPOŁU) DS. ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (5.3, 3.2.5):

Zespół ds. SZE

(metodologia, wytyczne, monitoring całej organizacji)

Kierownik Biura
Obsługi Klienta
Kierownik Działu
Utrzymania Ruchu
– Pełnomocnik
Zarządu ds. SZE /
Przewodniczący
Zespołu

Kierownik Działu
Inwestycji

Kierownik Działu
Produkcji
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POLITYKA ENERGETYCZNA (5.2)
Polityka energetyczna (5.2)
• Odpowiednia do celu działania organizacji
• Regularnie poddawana przeglądom i aktualizacjom
• Wspiera zakupy efektywnych energetycznie produktów i usług

• Zapewnia ramy dla opracowania i przeglądu celów energetycznych
• Zawiera zobowiązanie organizacji do:
• Ciągłego doskonalenia wyniku energetycznego
• Zapewnienia dostępności informacji i zasobów koniecznych do
poprawnego wdrożenia i funkcjonowania SZE
• Przestrzegania wymagań prawnych i innych
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POLITYKA ENERGETYCZNA (5.2)
Polityka energetyczna (5.2)
• Odpowiednia do celu działania organizacji
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PLANOWANIE (6)

Planowanie (6)

• 6.1. Działania odnoszące się do ryzyk i szans
• 6.2. Cele, szczegółowe cele energetyczne i planowanie ich
osiągnięcia

• 6.3. Przegląd energetyczny
• 6.4. Wskaźniki Wyniku Energetycznego
• 6.5. Energetyczna linia bazowa

• 6.6. Planowanie zbierania danych energetycznych
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WSKAŹNIKI WYNIKU ENERGETYCZNEGO (6.4)
Wskaźniki Wyniku Energetycznego (6.4)

• Wskaźniki wyniku energetycznego (WWE) muszą być:
• Odpowiednie dla
energetycznego

monitorowania

• Umożliwiają
zademonstrowanie
energetycznego

i

mierzenia
poprawy

wyniku
wyniku

• Porównywane względem energetycznej linii bazowej (EnLB)
• Metodologia określania WWE musi być zachowana i regularnie
przeglądana
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WSKAŹNIKI WYNIKU ENERGETYCZNEGO (6.4)
Wskaźniki Wyniku Energetycznego (6.4)
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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. Zaproponowany Wskaźnik dla przykładowego
obiektu opisuje prognozowane miesięczne zużycie energii w zależności od temperatury zewnętrznej i w
sezonie grzewczym wyraża się wzorem:

𝑊𝑊𝐸 = −31,71 ∙ 𝑇 + 672,69 [𝐺𝐽/𝑚𝑠𝑐] ± 213, 62𝐺𝐽
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kolejne miesiące począwszy od stycznia 2015
Zużycie energii

WWE

Odchyłka +

Odchyłka -

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

skumulowane oszczędności energii [GJ]

Wykres sumy różnic = pomiar zaoszczędzonej energii
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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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CELE, SZCZEGÓŁOWE CELE I PLANOWANIE (6.2)

Kwestie do rozważenia:

- Zagospodarowanie wygenerowanych oszczędności – budżet modernizacyjny /
motywacyjny?
- System sugestii pracowniczych?

- Jak zaangażować odpowiednich pracowników / użytkowników poszczególnych
obiektów?
- Publikowanie monitorowanych wskaźników WWE wśród pracowników w celu
pobudzenia współzawodnictwa?
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Źródło: Marcin Trojnacki EnMS

MONITOROWANIE, MIERZENIE I ANALIZA (9.1)

Monitorowanie, mierzenie i analiza (9.1)
JEŻELI NIE MOŻNA CZEGOŚ ZMIERZYĆ, TO NIE MOŻNA TYM ZARZĄDZAĆ ANI
TEGO ULEPSZYĆ
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•

Mierzenie i monitorowanie postępów w wykonaniu planów działań, osiąganiu
wyznaczonych celów i realizacji zadań

•

Zapewnienie, że wszelkie odchylenia od efektywnego wykorzystania energii są szybko
identyfikowane i wyjaśniane

•

Monitoring i raportowanie dostosowane do potrzeb organizacji: arkusz kalkulacyjny
lub innowacyjny system informatyczny

•

Wykorzystanie raportów i zapisów z monitorowania jako dowodów osiągnięcia
zamierzonych celów (pomiar zaoszczędzonej energii i jej kosztu!)

•

Użycie raportów i analiz jako danych bazowych dla przyszłych projektów w celu
zapewnienia ciągłej poprawy efektywności

MONITOROWANIE, MIERZENIE I ANALIZA (9.1)

Monitorowanie, mierzenie i analiza (9.1)
• Kluczowe elementy, które należy monitorować, mierzyć i analizować
w określonych odstępach czasu:
• Skuteczność planów działania w spełnianiu celów i zadań
• Wskaźniki Wyniku Energetycznego

• Funkcjonowanie oZWE
• Faktyczne zużycie w stosunku do oczekiwanego
• Zapisz rezultaty monitorowania i mierzenia
• Zdefiniuj i zastosuj plan mierzenia energii

28

MONITOROWANIE, MIERZENIE I ANALIZA (9.1)
Korzyści z analizy danych
Przykład analizy danych miesięcznych: Przedszkole nr 75.
Średni pobór mocy
Regresja przesunięta
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Średnia miesięczna temperatura zewnętrzna [oC]

Aktualna moc zamówiona na cele grzewcze – 0,0800 MW
Moc oszacowana – 0,0436 MW, moc zamówiona obecnie – 0,0800 MW
Możliwość redukcji mocy zamówionej o 0,0364 MW (45,5% w stosunku do obecnej mocy)
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MONITOROWANIE, MIERZENIE I ANALIZA (9.1)

Przykład analizy wstępnej: Przedszkole nr 75.
Przedszkole nr 75 porównano z innym przedszkolem o podobnej powierzchni – Przedszkolem
Integracyjnym nr 8. Obserwacja zdjęć oraz względnie niskie zapotrzebowanie na energię potrzebną
do ogrzewania dla obu obiektów (100 kWh/m2/rok dla pierwszego i 80 kWh/m2/rok dla drugiego)
sugeruje, że niedawno przeprowadzono termomodernizację obu placówek.
Różnicą jest moc zamówiona, która dla przedszkola nr 8 po dociepleniu została prawdopodobnie
poprawnie zredukowana do 0,0322 MW (z analizy otrzymano podobną wartość – 0,0353 MW),
natomiast dla przedszkola nr 75 moc pozostała prawdopodobnie niezmieniona mimo
przeprowadzonej termomodernizacji.

Odnowiona elewacja przedszkola nr 75
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Odnowiona elewacja przedszkola nr 8

MONITOROWANIE, MIERZENIE I ANALIZA (9.1)
Przykład – w budynku biurowym ograniczono załączanie systemu grzewczego
poza sezonem grzewczym
• System grzewczy sterowany
czujką pogodową załączał
układ poniżej temperatury
zewnętrznej 15 C.
Zaobserwowano, że nawet w
miesiącach letnich gdy
temperatura w nocy spadała
poniżej 15 C następowało
uruchomienie instalacji
grzewczej. Oprócz uniknięcia
kosztów chłodzenia,
ograniczono zużycie ciepła o
ponad 600 GJ/rok.
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ZASOBY (7.1)
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
• Przeprowadzenie identyfikacji potrzeb szkoleniowych i następnie szkoleń, lub
podjęcie innych działań mających na celu podniesienie kompetencji i
świadomości pracowników

• Zapewnienie, że osoby pracujące dla i na rzecz organizacji są świadome:
• Polityki energetycznej
• Swojego wkładu w skuteczność SZE, procedur oraz wymagań
• Swojej roli i odpowiedzialności w ramach SZE

• Konsekwencji niespełnienia wymagań SZE
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ZASOBY (7.1)
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

33

DZIAŁANIA OPERACYJNE (8)

Działania operacyjne (8)
•

34

Ustalenie w jaki sposób powinny być obsługiwane i utrzymywane
obszary znaczącego wykorzystania energii zidentyfikowane w
Przeglądzie energetycznym:
•

Ustanowienie kryteriów skutecznego funkcjonowania i
konserwacji obiektów, systemów, wyposażenia mającego
wpływ na znaczące wykorzystanie energii

•

Identyfikacja i zaplanowanie działań i czynności
utrzymaniowych w obszarach znaczącego wykorzystania
energii

•

Ustalenie procedur operacyjnych i utrzymywanie obiektów,
systemów i wyposażenia zgodnie z kryteriami operacyjnymi

•

Komunikowanie personelowi
kryteriów i zasad działania

informacji

nt.

przyjętych

DZIAŁANIA OPERACYJNE (8)

Działania operacyjne (8)

35

PROJEKTOWANIE (8.2)

Projektowanie (8.2)
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•

Podczas projektowania zmian mających wpływ na SZE należy
przeanalizować wpływ na wynik energetyczny – możliwość jego
poprawy

•

Gromadzenie zapisów potwierdzających analizy

•

Włączenie wyników analiz do specyfikacji zamówieniowych

PRZYKŁADY MODERNIZACJI
Poprawa efektywności
•

37

Wymiana urządzeń o dużej energochłonności – EE jako efekt uboczny

PRZYKŁADY MODERNIZACJI
Poprawa efektywności
•
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Wymiana urządzeń o dużej energochłonności – EE jako efekt uboczny

PRZYKŁADY MODERNIZACJI
Poprawa efektywności - projektowanie
•
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Modernizacja konfiguracji urządzeń

NABYWANIE (8.3)

Nabywanie (8.3)
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•

Podjęcie decyzji o ocenie usług, produktów i wyposażenia pod
względem efektywności energetycznej – uwzględnienie tego w
specyfikacjach

•

Gromadzenie zapisów potwierdzających, że potencjalni dostawcy są
informowani o tych kryteriach oceny

•

Określenie i wdrożenie kryteriów oceny wykorzystania, zużycia i
efektywności energetycznej w związku z planowanym lub
oczekiwanym cyklem życia zamawianych urządzeń, usług lub
produktów

•

Zdefiniowanie i udokumentowanie specyfikacji zakupu energii

PRZYKŁADY MODERNIZACJI
Poprawa efektywności - zakupy
•

41

Projektowanie urządzeń o większej efektywności energetycznej

Moc

Pobór prądu

Transfer tlenu

Wydajność tlenowa

Głębokość zbiornika

Zasieg

kW

A

kg O2/h

kg/kWh

m

m

1,5

4,20

2,0

1,33

0,8-3,0

3,0

3,7

9,00

5,0

1,35

1,0-4,0

6,0

4,0

9,00

5,0

1,25

1,0-4,0

6,0

5,5

11,50

9,0

1,64

1,0-4,0

7,0

7,5

16,50

13,0

1,73

1,5-4,5

9,0

11,0

21,00

18,0

1,64

1,5-4,6

10,0

22,0

46,80

35,0

1,59

do-5,5

12,0

OCENA WYNIKÓW (9)
Ocena wyników (9)
9.1.2 Ocena
wymaganiami
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zgodności

z

wymaganiami

prawnymi

i

innymi

OCENA WYNIKÓW (9)
Ocena wyników (9)
9.1.2 Ocena
wymaganiami
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zgodności

z

wymaganiami

prawnymi

i

innymi

AUDIT WEWNĘTRZNY SZE (9.2)
Audyt wewnętrzny SZE (9.2)
• Aby upewnić się, że SZE spełnia cele i zadania, organizacje muszą
prowadzić audyty wewnętrzne w określonych odstępach czasu

• Plany i programy audytu muszą wziąć pod uwagę:
• Status i znaczenie procesów
• Wyniki poprzednich audytów

• Zapewnij obiektywność i bezstronność procesu audytowego (wybór
auditorów, prowadzenie audytu)
• Zachowaj udokumentowane informacje z wyników audytu

• Przedstaw raport z wyników audytów kadrze zarządzającej
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NIEZGODNOŚĆ I DZIAŁANIA KORYGUJĄCE (10.1)
Niezgodność, działania korygujące (10.1)
• Wszelkie odchylenia od kryteriów ustalonych przez organizację
(parametry operacyjne, kryteria wyniku, itp.) oraz niespełnianie
któregokolwiek z wymagań Normy stanowią NIEZGODNOŚĆ
• W przypadku wykrycia w trakcie audytu wewnętrznego
niezgodności względem wymagań SZE, należy dokonać korekty w
celu usunięcia niezgodności oraz podjąć działania korygujące w celu
uniemożliwienia ponownego wystąpienia danej niezgodności
• Potencjalnym niezgodnościom należy zapobiegać poprzez ustalenie
przyczyn niezgodności i ich wyeliminowanie
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PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA (9.3)
Przegląd zarządzania (9.3)
• Muszą być przeprowadzane w odpowiednich odstępach czasu
• Zapisy z Przeglądów zarządzania powinny być zachowywane

• Dane wejściowe do Przeglądu zarządzania:
• Informacje dotyczące działań, o których realizacji podjęto decyzje w trakcie
poprzednich przeglądów
• Przegląd Polityki energetycznej

• Przegląd wyniku energetycznego oraz WWE
• Rezultaty oceny zgodności z wymaganiami prawnymi

• Stopień / stan realizacji celów i zadań energetycznych
• Wyniki auditu wewnętrznego

• Status działań korygujących
• Przewidywany wynik energetyczny dla kolejnego okresu

• Zalecenia dotyczące poprawy wyniku energetycznego
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PRZEGLĄD ZARZĄDZANIA (9.3)
Przegląd zarządzania (9.3)
• Dane wyjściowe do Przeglądu zarządzania – decyzje dotyczące:
• Możliwości poprawy wyniku energetycznego

• Polityki energetycznej
• WWE lub EnLB
• Celów i planów działań
• Możliwości poprawy integracji SZE z procesami biznesowymi
• Przydziału zasobów

• Poprawy w zakresie kompetencji, komunikacji i świadomości
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SZE W PROCESIE ZARZĄDZANIA
SZE w procesie zarządzania
Założenia
koncepcyjne

Koncepcja
techniczna &
Studium
wykonalności

Projekt
techniczny &
business plan

Wdrożenie
projektu

Okres
użytkowania

Poziom skomplikowania & ilość detali

Możliwość dokonania zmian

Koszt dokonania zmian
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ZARYS WDROŻENIA SZE ISO 50001

Zarys wdrożenia SZE wg ISO 50001
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Źródło: www.enms.pl

PRZYKŁADY MODERNIZACJI
| Przykład ISO 50001 OPEL GLIWICE
Przeprowadzone działania:

Efekty:

▪

Modernizacja lakierni.

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

▪

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

▪
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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

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

o 70% a w tym samym czasie całkowite zużycie energii
pomimo rozbudowy zakładu zmniejszyło się o 3 proc.

▪

Każdy wydział samodzielnie gospodaruje energią
na potrzeby własnych procesów produkcyjnych.

wyprodukowany samochód o 5 proc. rocznie. W roku
2011 cel redukcyjny zwiększono do 10 proc.

▪

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.

▪ Realizacja celu redukcji zużycia energii na

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
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Źródło: www.enms.pl

Zapraszamy do
śledzenia projektu
online
@EUInnoveas
INNOVEAS
INNOVEAS
innoveas.eu
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This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement N° 847095

…zapraszamy również do kontaktu offline
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This project has received funding from the European Union’s Horizon 2020
research and innovation programme under grant agreement N° 847095

Zapraszamy do współpracy!
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