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Definicja audytu efektywności energetycznej 

według ustawy z 20 maja 2016 roku brzmi 

następująco – Audyt efektywności energetycznej jest 

to opracowanie zawierające analizę zużycia energii 

oraz określające stan techniczny obiektu, urządze-

nia technicznego lub instalacji, zawierające wykaz 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej obiektu, urządzenia technicznego lub 

instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicz-

nej i możliwej do uzyskania oszczędności energii. 

W ustawie znajdziemy objaśnienie wszystkich 

niezbędnych definicji. Głównym celem audytu jest 

oszczędność energii, co według ustawy jest zdefinio-

wane jako ilość energii stanowiącą różnicę między 

energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie 

techniczne lub instalację w danym okresie, przed 

zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć 

służących poprawie efektywności energetycznej, 

a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie tech-

niczne lub instalację w takim samym okresie, po 

zrealizowaniu tych przedsięwzięć i po uwzględnieniu 

znormalizowanych warunków zewnętrznych wpły-

wających na zużycie energii.

Po co?
Celem audytu jest określenie ilości i sposobów 

zużywania energii w danym przedsiębiorstwie, co 

pozwoli na zalecenie konkretnych rozwiązań, które 

pomogą firmie w zmniejszeniu jej zużycia. W zakres 

tych działań wchodzą zarówno wskazania rozwiązań 

technicznych, organizacyjnych, jak i formalnych. 

Zalecenia mogą mieć formę ukierunkowania bądź 

też wręcz proponować konkretne rozwiązania. Tu 

często się nasuwa pytanie, czy aby na pewno warto 

ograniczyć zużycie energii niezależnie od kosztów? 

Zawsze lepiej na początku rozważyć opłacalność 

Audyt energetyczny

W związku z rosnącą świadomością w zakresie ekologii 
w Polsce została wprowadzona ustawa (weszła w życie 
1 października 2016 roku) mówiąca o tym, że w przypadku 
dużych przedsiębiorstw audyty energetyczne są obowiązkowe 
i muszą być regularne, ponieważ to właśnie w ich przypadku 
oszczędność energii może być naprawdę znacząca dla 
środowiska. 

Aleksandra 
Humienna-Berta

Z
A

R
Z

A
D

Z
A

N
IE

 I
 S

Y
S

T
E

M
Y

Źródło:  DEKRA Certification



|49Główny Mechanik 
Maj–Czerwiec 2018

każdego nowego rozwiązania zarówno pod wzglę-

dem ekonomicznym jak i środowiskowym. 

Po zakończonym audycie przedsiębiorstwo po-

winno otrzymać od firmy przeprowadzającej audyt 

wstępne zestawienie kosztów, które będzie musia-

ło ponieść, informacje o ewentualnych zyskach, 

czasem też o możliwości zwrotu niektórych kosztów 

oraz innymi ekonomicznymi wskaźnikami opła-

calności. Dobrze przeprowadzony audyt energe-

tyczny wymaga precyzyjnego powiązania zużycia 

energii z jej kosztem. Dzięki temu przedsiębiorstwo 

zauważy, że większość podejmowanych wysiłków 

na rzecz zwiększenia efektywności energetycznej 

jest opłacalna. Dobrze, gdy podczas audytu uda się 

zbudować płaszczyznę komunikacji i porozumienia 

pomiędzy zarządem, a innymi działami w firmie 

(między innymi działami technicznymi), dzięki cze-

mu zwiększy się efektywność potencjalnych działań 

i zmian. 

Zmiany w przedsiębiorstwie mogą mieć różnych 

charakter, począwszy od bezinwestycyjnych zmian 

organizacyjnych lub zmian nastaw urządzeń bądź 

linii produkcyjnych i automatyki, przez proste inwe-

stycje o krótkich okresach zwrotu, aż do złożonych 

działań inwestycyjnych wiążących się ze znaczący-

mi kosztami. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa 

pokazuje firmie jakie kroki należy podjąć i jakie zyski 

może dzięki temu osiągnąć, zarówno ona sama jak 

i środowisko. 

W Polsce dopiero odkrywamy korzyści płynące 

z audytu energetycznego przedsiębiorstw. Jeszcze do 

niedawna, kiedy nie było ustawy o obowiązkowym 

audycie energetycznym dla dużych przedsiębiorstw, 

niewiele firm go przeprowadzało. Z uwagi na fakt, że 

audyt energetyczny ma charakter doradczy, bardzo 

dużo zależy od firmy i osób go wykonujących. Na 

dobry audyt i dający realne efekty po wdrożeniu 

zmian składa się profesjonalizm i zaangażowanie 

osób przeprowadzających go. Prawidłowo wykonany 

audyt powinien zawierać między innymi zdefinio-

wane tzw. Wskaźniki Wyniku Energetycznego (ang: 

Energy Performance Indicators). Wskaźniki te mogą 

mieć naturę globalną dla całego przedsiębiorstwa 

jak i szczegółową dla węższych obszarów takich jak 

pojedyncze linie produkcyjne. Można również skupić 

się na największych obszarach zużycia energii i po-

tencjalnych oszczędnościach. 

Kto musi, a kto nie?
W obliczu nowej ustawy wiele firm zastanawiało 

się według prawa musi przeprowadzić taki audyt. 

Według ustawy z 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), audyt 

energetyczny jest obowiązkowy dla dużych przed-

siębiorstw. Takimi firmami według ustawy o swobo-

dzie działalności gospodarczej są przedsiębiorstwa, 

które w przeciągu dwóch ostatnich lat obrotowych 

zatrudniały co najmniej 250 pracowników lub też 

miały roczny obrót netto przekraczający 50 mln euro 

oraz suma aktywów jego bilansu sporządzonego na 

koniec jednego z tych lat przekroczyła 43 mln euro. 

Po uchwaleniu ustawy pojawiły się wątpliwości czy 

należy uwzględniać również powiązania kapitałowe 

pomiędzy spółkami. W odpowiedzi na pojawiające 

się pytania Urząd Regulacji Energetyki (URE) 20 

lipca 2017 r. na swojej stronie internetowej zamieścił 

informację, zgodnie z którą powiązania kapitałowe 

nie będą miały znaczenia przy określaniu obowiązku 

wykonania audytu energetycznego. W ustawie znala-

zła się również informacja o tym, że niektóre przed-

siębiorstwa są zwolnione z obowiązku wykonania 

audytu. Więcej informacji o możliwości zwolnienia 

z obowiązku przeprowadzenia audytu energetyczne-

go znajduje się w akapicie dotyczącym norm. 
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Audyt energetyczny

Wejście w życie przepisów dotyczących sporządzania 
audytów energetycznych przedsiębiorstw stanowi 
implementacje art. 8 dyrektywy Parlamentu Euro-
pejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany 
dyrektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia 
dyrektywy 2004/8/WE i 2006/32/WE. Jako jedna 
z wielu regulacji wspólnotowych nadaje szczególnego 
znaczenia poprawie efektywności energetycznej będącej 
jednym z głównych narzędzi UE mających na celu 
zwiększanie bezpieczeństwa energetycznego i przeciw-
działanie zmianom klimatycznym.

W przypadku rzetelnie sporządzonego audytu ener-
getycznego przedsiębiorcy mieli możliwość uzyskania 
wiedzy na temat istniejącego w danym podmiocie 
gospodarczym potencjału w zakresie możliwych do 
uzyskania oszczędności energii, w tym w rozbiciu na 

konkretne przedsięwzięcia służące poprawie efektyw-
ności energetycznej i generowanym w wyniku realizacji 
tych przedsięwzięć - w końcowym efekcie - obniżeniem 
kosztów prowadzenia działalności gospodarczej.

Sporządzenie audytu energetycznego przedsię-
biorstwa, w wielu przypadkach, może być również 
początkiem na drodze do skorzystania ze wsparcia 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej poprzez system tzw. białych certyfi-
katów. Profesjonalnie i rzetelnie sporządzony audyt 
energetyczny przedsiębiorstwa może przyczynić się do 
zmiany sposobu postrzegania działalności przedsię-
biorstwa w kontekście racjonalizacji zużycia energii, do 
oszczędności kosztów a w końcowym efekcie - poprzez 
realizację zidentyfikowanych przedsięwzięć - mieć 
wpływ na ochronę środowiska. 

Urząd Regulacji Energetyki
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Ustawa 
W artykule 4 ustawy jest mowa o tym, że Minister 

właściwy do spraw energii co 3 lata opracowu-

je krajowy plan działań dotyczący efektywności 

energetycznej do dnia 31 stycznia roku, w którym 

jest obowiązek opracowania tego planu. Plan ten 

zawiera między innymi: opis planowanych progra-

mów zawierających działania w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej w poszczególnych 

sektorach gospodarki, określenie krajowego celu 

w zakresie efektywności energetycznej, informacje 

o osiągniętej oszczędności energii, w tym w przesyła-

niu lub w dystrybucji, w dostarczaniu oraz w koń-

cowym zużyciu energii, a także strategię wspierania 

inwestycji w renowację budynków. Zakres audytu 

jest uzależniony od tytułu prawnego do nieruchomo-

ści. Zakres audytu jednoznacznie określa art. 37 ust. 

2 pkt 2 ustawy.

 Zgodnie z tym przepisem audyt energetyczny 

przedsiębiorstwa zawiera szczegółowy przegląd zu-

życia energii w budynkach lub zespołach budynków, 

w instalacjach przemysłowych oraz w transporcie, 

odpowiadających łącznie za co najmniej 90% całko-

witego zużycia energii przez dane przedsiębiorstwo. 

Zgodnie z pkt 5.1. normy PN-EN 16247-2 audytor 

energetyczny powinien określić i wyszczególnić 

wszystkie strony/organizacje i ich role w struktu-

rze własności, zarządzaniu, użytkowaniu, obsłudze 

i utrzymaniu budynku, a także ich wpływy i interesy 

związane z wykorzystaniem i zużyciem energii, 

a następnie w zakresie i granicach audytu ener-

getycznego należy określić, które budynki z listy 

lub które części budynków, usługi energetyczne, 

systemy techniczne budynku, obszary i systemy na 

zewnątrz budynku oraz wskaźniki wyniku energe-

tycznego należy wziąć pod uwagę podczas przepro-

wadzania audytu.

Podstawa audytu – normy 
Ustawa mówi o audycie jako działaniu ogólnym, zaś 

dokładne zasady przeprowadzania audytu można 

odnaleźć w normach, które zostają przywołane 

w Dyrektywie i nie tylko. Audyty energetyczne po-

winny uwzględniać odpowiednie normy europejskie 

lub międzynarodowe oraz w przypadku uzyskania 

statusu Polskiej Normy również je. Pierwszą z nich 

jest norma PN-EN ISO 50001:2012 „Systemy zarzą-

dzania energią. Wymagania i zalecenia użytkowa-

nia.", norma ta wprowadza oraz opisuje pojęcie 

zarządzania energią stawiając za cel efektywne 

gospodarowanie energią w każdej formie. Określone 

są w niej również wymagania dla systemu zarządza-

nia energią dzięki którym przedsiębiorstwo będzie 

mogło stale zmierzać do poprawy efektywności użyt-

kowania energii, biorąc pod uwagę uwarunkowania 

prawne i inne wymagania, które przedsiębiorstwo 

powinno spełniać. 

Na podstawie art. 36 ustawy, możliwe jest zwol-

nienie przedsiębiorcy z przeprowadzania co 4 lata 

obowiązkowego audytu energetycznego przedsię-

biorstwa, z uwagi na wdrożenie systemu zarządzania 

energią lub systemu zarządzania środowiskowego 

w przypadku jeżeli w ramach tych systemów prze-

prowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. 

Przegląd energetyczny i inne procedury przeprowa-

dzane zgodnie z normą PN-EN ISO 50001 regularnie, 

czyli tak, że niezbędnym minimum jest przeprowa-

dzenie ich przynajmniej raz w roku (warunek ten 

jest zdecydowanie bardziej rygorystyczny niż 4-letni 

cykl przewidziany w ustawie dla przeprowadzania 

audytu energetycznego) odpowiadają swoim zakre-

sem wymaganiom minimalnym audytu energetycz-

nego przedsiębiorstwa wynikającym z przepisów 

ustawy. 

Istotne kwestie porusza również norma EN ISO 

14000, w której znajdziemy definicje dotyczące 

systemów zarządzania środowiskiem oraz kolej-

na nawiązująca do niej Polska Norma PN-EN ISO 

14001:2015-09 „Systemy zarządzania środowiskowe-

go - Wymagania i wytyczne stosowania”. W zakres 

tej normy wchodzą wymagania dotyczące systemu 

zarządzania środowiskowego, które przedsiębiorstwo 

może wykorzystać w celu poprawienia swoich dzia-

łań względem środowiska. Korzystanie z tej normy 

znacząco ułatwi organizacji osiągnięcie zamierzo-

nych celów związanych z ulepszeniem systemu 

zarządzania środowiskowego.

Norma na podstawie której przeprowadza się 

audyt energetyczny to norma PN-EN 16247 mówiąca 

o audytach energetycznych. Norma ta składa się 

z 5 części. Pierwsza z nich czyli PN-EN 16247-1:2012 

„Audity energetyczne – Część 1: Wymagania ogól-

ne.”. W normie tej określono wymagania, wspólną 

metodologię i rezultaty audytów energetycznych. 

Z
A

R
Z

A
D

Z
A

N
IE

 I
 S

Y
S

T
E

M
Y

Audyt energetyczny 

przedsiębiorstwa 
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Jest ona na tyle elastyczna, że można ją stosować 

podczas audytów energetycznych w różnego rodzaju 

przedsiębiorstwach i organizacjach, a także do 

wszystkich rodzajów energii i sposobów wykorzy-

stania energii. Wyjątek stanowią prywatne lokale 

mieszkalne. 

Część druga normy PN-EN 16247-2:2014 „Audity 

energetyczne – Część 2: Budynki.”, zawarte są w niej 

wymagania, metodologia i rezultaty audytu ener-

getycznego w budynku bądź też grupie budynków. 

Norma jest uzupełnieniem dla części pierwszej 

i powinna być z nią stosowana równocześnie. Rów-

nież w tej części normy wyjątek stanowią prywatne 

obiekty mieszkalne z wyłączeniem sytuacji, gdy 

usługi komunalne są dostarczane przez wynajmują-

cego w przypadku obiektów wielomieszkaniowych. 

Trzecia z kolei jest część PN-EN 16247-3:2014 „Au-

dity energetyczne – Część 3: Procesy.” w której zakres 

wchodzą wymagania, metodologia i rezultaty audytu 

energetycznego pojawiające się w ramach procesu. 

Składa się ona z następujących punktów: organizo-

wanie i prowadzenie audytu energetycznego, analiza 

danych uzyskanych podczas przeprowadzania 

audytu energetycznego oraz końcowy element czyli 

raportowanie i dokumentowanie wyników audytu 

energetycznego. Zgodnie z normą proces może obej-

mować jedną lub kilka linii produkcyjnych, biura, 

laboratoria, centra badawcze, a także magazyny 

o specyficznych warunkach pracy oraz transport 

lokalny. Norma jest uzupełnieniem dla części pierw-

szej i powinna być z nią stosowana równocześnie. 

Jeśli chodzi o konieczności stosowania części drugiej 

bądź czwartej istnieje dowolności, a decyzje o tym 

czy będą one stosowane można podjąć podczas 

wstępnego kontaktu. 

Przedostatnia, czwarta część normy PN-EN 

16247-4:2014 „Audity energetyczne – Część 4: 

Transport.” zawiera procedury, które łączą się z róż-

nymi typami transportu zarówno drogowego, jak 

i kolejowego, morskiego bądź też lotniczego. Norma 

jest stosowana niezależnie od typu środka trans-

portu, pomaga ona również w doborze najlepszego 
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Marek Amrozy
Prokurent, Kierownik 
działu efektywności 
energetycznej
Narodowa Agencja 
Poszanowania Energii 

Jak wybrać audytora?

Przeprowadzenie audytu energetycznego w przedsię-
biorstwie najczęściej jest związane z zaangażowaniem 
zasobów ludzkich (osoby udzielające informacji 
audytorom) oraz finansowych (koszt usługi). Rozsąd-
ne jest zatem, aby przy tej okazji przedsiębiorstwo 
otrzymało jak najbardziej pożyteczny pakiet informacji 
o stanie gospodarki energetycznej oraz możliwych 
usprawnieniach, które mogłyby być wzięte pod uwagę 
przy ustalaniu planów inwestycyjno-remontowych na 
następne lata. Jeśli do wykonania audytu zatrudniamy 
podmiot zewnętrzny, warto jest dokładnie sprawdzić 
jakimi kompetencjami dysponują jego zespoły audy-
torskie i czy zakres oferowanej usługi faktycznie może 
przynieść nam coś więcej niż tylko spełnienie obowiąz-
ku ustawowego. Żeby osiągnąć pożądany efekt, przed 
zamówieniem usługi należałoby wewnętrznie ustalić 
oczekiwany zakres i rodzaj usługi. Dobrze jest zdać 
sobie sprawę, że jeszcze 2–3 lata temu niewiele firm 
doradczych na polskim rynku świadczyło profesjonal-
nie usługi w tym zakresie (można szacować, że było 
ich kilkanaście). A już w roku 2017 liczba podmiotów 
oferujących audyty energetyczne przedsiębiorstw wzro-
sła do liczby pozwalającej obsłużyć ponad 3500 dużych 
przedsiębiorstw. Czyli, jeśli wieloletnie doświadczenie 
audytorów uznamy za istotne dla nas kryterium, po-
winniśmy wziąć pod uwagę dotychczasowe referencje 
sprzed co najmniej kilku lat. 

Warto jest też wziąć pod uwagę kompetencje, które 
zespół audytorski może dodać do tych posiadanych 
już przez nasz zespół. Na przykład – istotną częścią 
audytu jest analiza danych historycznych o zużyciu 
energii, produkcji, etc. Z naszych doświadczeń wynika, 
że kadry zakładów przemysłowych często posiadając 

bogate zestawy danych zapisywanych przez różnego 
rodzaju systemy typu SCADA, BMS, etc. nie poddają 
ich kompleksowej analizie z różnych powodów. A tego 
rodzaju dane najczęściej są bardzo cennym źródłem 
informacji mogącym nakierować nas na elementy, 
które warto poddać opłacalnej modernizacji. Najlep-
szych efektów można się spodziewać gdy analizy takich 
danych dokonuje zespół składający się z ekspertów 
o doświadczeniu akademickim oraz tzw. praktyków. 
Wspólna analiza zaobserwowanych korelacji przy 
uwzględnieniu np. nastaw eksploatacyjnych lub innych 
istotnych aspektów technicznych potrafi przynieść 
cenne obserwacje odnośnie wolumenów energii i jej 
kosztu, energochłonności poszczególnych produktów, 
lub też sposobie prowadzenia linii produkcyjnych. 
Obecność osób z doświadczeniem naukowo-akade-
mickim w zespole audytorskim może dodatkowo 
poskutkować zidentyfikowaniem możliwości wdrożenia 
rozwiązań o charakterze innowacyjnym (np. w ramach 
trendu Przemysł 4.0) lub kontynuowaniem współpracy 
badawczo-rozwojowej po audycie. Część firm dorad-
czych oferujących audyty energetyczne zatrudnia 
ekspertów z instytutów badawczych lub wyższych 
uczelni technicznych. Jeśli poszukiwalibyśmy tego typu 
wartości dodanej – należałoby zwrócić uwagę na ofero-
wany skład osobowy zespołu audytorskiego. Reasu-
mując – rynek usług pod nazwą „audyt energetyczny 
przedsiębiorstwa” jest bardzo zróżnicowany. I tylko od 
świadomości potrzeb audytowanego przedsiębiorstwa 
oraz umiejętności krytycznej oceny oferowanej usługi 
zależy czy wysiłek włożony w przeprowadzenie audytu 
przyniesie nam realne korzyści, czy też sprowadzi się 
do wypełnienia wymagań ustawowych.
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z nich dostarczając wskazówek dla optymalizacji 

zużycia energii przez każdy środek transportu. 

Dotyczy ona również różnych zasięgów począwszy 

od lokalnych, aż po dalekobieżne oraz tego, co jest 

transportowane – ładunku i ludzi. Norma ta jest 

stosowana bez względu na to kim jest operator, 

mając tu na myśli czy jest to przedsiębiorstwo 

prywatne, publiczne oraz czy operator zajmuje 

się wyłącznie transportem czy też nie. Tę część 

normy można stosować z częścią drugą i trzecią 

odpowiadającą odpowiednio za budynki i procesy 

przemysłowe. 

Ostatnia część PN-EN 16247-5:2015 „Audity ener-

getyczne – Część 5: Kompetencje auditorów energe-

tycznych.” zawiera kompetencje audytora energe-

tycznego. Może być ona stosowana do określenia 

systemów kwalifikacji audytorów energetycznych 

na poziomie krajowym oraz wykorzystywana przez 

organizacje wykonujące audyty energetyczne do 

wyznaczenia audytora energetycznego o odpowied-

nich kompetencjach i wraz z PN-EN 16247-1:2012, 

PN-EN 16247-2:2014, PN-EN 16247-3:2014 i PN-EN 

16247-4:2014 może być stosowana przez firmę 

w celu zapewnienia dobrego poziomu jakości au-

dytów energetycznych. Norma ta mówi również, że 

wszystkie wymagane kompetencje mogą spoczywać 

w rękach audytora energetycznego bądź też zespołu 

audytorów energetycznych. Wg ustawy audyt mogą 

przeprowadzić wykwalifikowani eksperci zewnętrzni 

jak i wewnętrzni, o ile zapewni się ich niezależność 

od audytowanego obszaru. 

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do 

przeprowadzenia weryfikacji poprawności pewnego 

odsetka audytów, które były wykonane przez eksper-

tów wewnętrznych. Praktyka wskazuje, że najbar-

dziej optymalne jest wykonywanie audytu przez 

zespoły złożone zarówno z ekspertów zewnętrznych 

jak i wewnętrznych ponieważ dzięki tej współpracy 

można osiągnąć najlepsze wyniki. Mamy tu z jednej 

strony doświadczenie pracowników danej firm, 

którzy znają procesy i działania firmy oraz również 

świeże spojrzenie audytorów zewnętrznych. 

Normy zarówno Polskie jak i Międzynarodowe 

mogą być stosowane przez każdą organizację nieza-

leżnie od jej wielkości, rodzaju czy też charakteru. 

Normy mają również zastosowanie do działań, wy-

robów i usług, które firma ma pod swoim nadzorem 

lub takie na które może mieć wpływ, biorąc pod 

uwagę cykl życia. Normy w zależności od potrzeb 

mogą być stosowane w całości lub częściowo, w celu 

ciągłego doskonalenia przedsiębiorstwa. Należy jed-

nak pamiętać, iż deklarować zgodność z daną normą 

firma można tylko i wyłącznie wtedy, kiedy wszyst-

kie jej wymagania zostały spełnione bez żadnych 

wyłączeń, a firma posiada odpowiedni certyfikat. 

Spełnienie różnych norm i posiadanie certyfika-

tów to nie tylko „papierki”. Informacja o tym, że 

przedsiębiorstw spełnia określone normy i posiada 

certyfikaty podnosi prestiż firmy. Dzięki spełnieniu 

norm pasujących do jego profilu przedsiębiorstwo 

może osiągnąć wiele wymiernych korzyści. Należy 

pamiętać, iż mimo faktu, że normy jako takie nie są 

obowiązkowe coraz więcej jest wymagań nawiązu-

jących do nich, bądź bezpośrednio formułowanych 

jako obowiązek spełnienia danej normy. 
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Dzięki przeprowadzenia audytu energetycznego przed-
siębiorstwa firma uzyskuje listę działań rekomendowa-
nych, których wprowadzenie przyniesie oszczędności 
energetyczne i finansowe. Dla działań rekomendowa-
nych oszacowane są koszty, przychody i okres zwrotu 
poniesionych nakładów. Działania rekomendowane 
w audycie energetycznym powinny zostać zestawione 
od najbardziej do najmniej opłacalnych. Niektóre 
działania mogą być bez kosztowe, dotyczące sposobu 
zarządzania energią w zakładzie, ale zazwyczaj na 
wdrożenie rekomendacji wymagane jest poniesienie 
określonych nakładów finansowych. Dzięki rekomen-
dacjom z audytu energetycznego przedsiębiorstwa 
osoby odpowiedzialne za gospodarkę energetyczną 
zyskują materiał, dzięki któremu mogą przedstawić 
zarządowi inwestycje przynoszące wymierne korzyści. 
W przypadku inwestycji przekraczających budżet któ-

rym dysponuje osoba odpowiedzialna za infrastrukturę 
energetyczną w przedsiębiorstwie, zarząd na podstawie 
przedstawionej analizy ekonomicznej może zdecydo-
wać o przeznaczeniu środków na realizację wybranych 
działań rekomendowanych.

Najczęstszymi rekomendacjami w audytach wyko-
nanych przez spółkę Energomix były:
• optymalizacja systemu oświetlenia wraz z wymianą 

opraw świetlnych na LED,
• uszczelnienie systemu rozprowadzającego sprężone 

powietrze,
• odzysk ciepła z procesów technologicznych (spręża-

rek, pieców),
• wymianę wiekowych maszyn i urządzeń technolo-

gicznych na nowocześniejsze, energooszczędne,
• optymalizacja pracy układów wentylacji mechanicz-

nej.
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