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Kim jesteśmy?

PRZEMYSŁ BUDOWNICTWO

JST PROJEKTY
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Systemowe
mechanizmy

wsparcia

Audyty

Szkolenia

Plany
inwestycyjne

Inwestycje
(w tym ESCO)

Wiedza, doradztwo, 
współpraca

Wsparcie w pozyskiwaniu funduszy

W czym jesteśmy naprawdę dobrzy?
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Opracowanie zawiera:

 szczegółowy przegląd zużycia 

energii w budynkach lub 

zespołach budynków, w 

instalacjach przemysłowych oraz 

w transporcie, odpowiadających 

łącznie za co najmniej 90%

całkowitego zużycia energii przez 

to przedsiębiorstwo.

Opracowanie zawiera:

 analizę zużycia energii określające 

stan techniczny obiektu, 

urządzenia technicznego lub 

instalacji,

 wykaz  przedsięwzięć służących 

poprawie efektywności 

energetycznej obiektu, urządzenia 

technicznego lub instalacji, 

 ocena inwestycji pod kątem 

opłacalności ekonomicznej i 

możliwej do uzyskania 

oszczędności energii.

Audyt energetyczny 

przedsiębiorstwa

(obowiązkowy dla dużych 

przedsiębiorstw)

Audyt efektywności 

energetycznej

(narzędzie wsparcia)

vs

Audyty jakie wykonujemy
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szczegółowy przegląd zużycia energii

90% zużycia energii

w przedsiębiorstwie

Budynki lub zespoły 
budynków

Instalacje 
Przemysłowe

Transport

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa - obowiązkowy dla 

dużych przedsiębiorstw
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Przedsiębiorstwa zajmujące się przesyłem i dystrybucją 
energii lub nośników energii (zmniejszenie strat)

Domy maklerskie lub towarowe domy maklerskie, 
transakcje na giełdzie na zlecenie odbiorców 
końcowych

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
wytwarzaniem energii (dla urządzeń potrzeb własnych) 

Odbiorcy końcowi, zakup energii elektrycznej, ciepła i 
gazu bezpośrednio od dostawcy

Odbiorcy końcowi, transakcje na giełdzie w swoim 
imieniu

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się 
sprzedażą energii elektrycznej, gazu i ciepła

Podmioty realizujące przedsięwzięcia służące 
poprawie efektywności energetycznej (PSPEE)

Podmioty objęte obowiązkiem uzyskania i 
umorzenia Białych Certyfikatów (BC)

W
ykaz 

P
SP

EE

Mechanizmy wsparcia EE:
Uczestnicy systemu tzw. Białych certyfikatów
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Energia 

końcowa

Decyzja 
w 45 dni

Ciągły 
nabór

Planowane 
przedsięwzięcia

Biały 
Certyfikat

Łączenie z EU-ETS

Zasady działania Białych Certyfikatów
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1 toe

(10 000 kcal)

1,56 tony węgla kamiennego

(Q = 26,8 MJ/kg)

4,93 tony węgla krajowego węgla 
brunatnego 

(Q = 8,5 MJ/kg)

2,94 ton słomy (15% wilgoci, 

Q = 14,25 MJ/kg)

2,38 ton drewna (15% 
wilgoci, 

Q = 17,62 MJ/kg)

1,43 tpu - tony paliwa umownego 

(tce – ekwiwalent węgla 

(Q = 29,33 MJ/kg)

1,22 m3p x 103 (metra 
sześciennego 
przeliczeniowego –
ilości gazu o
Q = 34,3 GJ/m3)

41,87 GJ

11,63 MWh

1 tona ropy naftowej   

(Q = 41,87 GJ)

1180 litrów oleju 
opałowego 

(Q = 35,60 MJ/l)

Toe, a inne paliwa i jednostki energii
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PLANY INWESTYCYJNE
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PROJEKTY I PRZYGOTOWANIE 
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PRZYGOTOWANIE AUDYTU/
WNIOSKU
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WYBÓR WYKONAWCY
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REAZLIZACJA INWESTYCJI 
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UZYSKANIE ŚWIADECTW EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ
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Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Program długofalowej współpracy w obszarze
zarządzania energią
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Ogólne zasady programu

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201716

Klient KAPE

zleca częściowy/
całkowity outsourcing/

doradztwo w zarządzaniu 
efektywnością energetyczną w 

przedsiębiorstwie

zostaje opiekunem energetycznym firmy

wspiera w wyznaczaniu celów efektywnościowych i sposobów ich 
osiągnięcia

opracowuje i wdraża systemy zarządzania energią

szkoli kadry firmy z zakresu efektywności energetycznej

poszukuje, planuje, nadzoruje modernizacje pro-efektywnościowe

pozyskuje zewnętrzne źródła finansowania
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Współpraca minimum 2-letnia 
Polega na przystąpieniu do programu optymalizacji zużycia energii 

w przedsiębiorstwie, z ustaloną miesięczną opłatą abonamentową.

Nadanie certyfikatu firmy energooszczędnej 
w przypadku spełnienia następujących 
warunków:

Wykonanie przeglądu   
energetycznego

Przygotowanie polityki 
energetycznej mającej na celu 
efektywniejsze zarządzanie energią 
w przedsiębiorstwie

Realizacja celów zawartych w 
polityce energetycznej

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201717
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Ogólny schemat cyklu 
współpracy

ANALIZA

ZAŁOŻENIA

POLITYKACELE

DZIAŁANIE

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201718
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Dziękuję za uwagę

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

www.kape.gov.pl

Aleje Jerozolimskie 65/79

tel. 22 825 86 92

fax. 22 825 78 74

Sebastian Gurgacz

tel. 601 099 386

e-mail: sgurgacz@kape.gov.pl

http://www.kape.gov.pl/
mailto:kape@kape.gov.pl

