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Au tor:
Ga briel Miczka
czło nek Zrze sze nia 
Au dy to rów Ener ge tycz nych
czło nek-za ło ży ciel Po lish
Gre en Bu il ding Co un cil

Sza cu je się, że ok. 40% kosz tów ener ge tycz nych
w kra jach roz wi nię tych wy dat ko wa nych jest na
tzw. miesz kal nic two. Dla te go też Unia Eu ro pej -
ska w la tach 2004-2012 ogło si ła kil ka dy rek tyw
w spra wie po pra wy efek tyw no ści ener ge tycz nej
w tym sek to rze.
Wy cho dząc na prze ciw tym wy tycz nym, w ro ku
2009 w Pol sce po wo ła no do ży cia za wód tzw.
cer ty fi ka to ra ener ge tycz ne go, czy li oso bę upraw -
nio ną przez Mi ni stra In fra struk tu ry do wy ko ny wa -
nia świa dectw cha rak te ry sty ki ener ge tycz nej
(ŚChE). Świa dec twa te są ro dza jem ety kie ty
ener ge tycz nej bu dyn ku lub lo ka lu, któ ra okre śla
po ziom zu ży cia ener gii. Nie ste ty, ry nek pol skie go
bu dow nic twa po strze ga ŚChE je dy nie za przy kry
obo wią zek praw ny – w tym mo że przy czy na, że
w osta t nim cza sie po ja wi ło się wie le osób, któ re
nie rze tel nie je wy ko nu ją, za ce nę gru bo po ni żej
kosz tów pra cy. Przy cho dy z ty tu łu świad cze nia tej
usłu gi nie mo gą być trak to wa ne ja ko wy star cza -
ją ce, by moż na ją trak to wać ja ko pro fe sjo nal ny
za wód.
Dla bu dyn ków ist nie ją cych, któ re nie speł nia ją
obec nych stan dar dów zu ży cia ener gii, a któ re
war to pod dać ter mo mo der ni za cji, fun kcjo nu je
w Pol sce już od 1998 ro ku me cha nizm wspar cia
fi nan so we go na mo cy Usta wy o Wspie ra niu Ter -

mo mo der ni za cji i Re mon tów. Aby uzy skać
wspar cie, na le ży za pla no wać przed sięw zię cie
zgod nie z au dy tem ener ge tycz nym, któ ry obej -
mu je ana li zę moż li wych tech nicz nie i eko no micz -
nie ulep szeń ogra ni cza ją cych zu ży cie ener gii na
ogrze wa nie bu dyn ku. Wy ko nać go mo że każ dy,
kto prze strze ga pro ce du ry ob li cze nio wej za war -
tej w roz po rzą dze niu, zaś każ dy wy ko na ny au dyt
prze cho dzi we ry fi ka cję – za tem au dyt ener ge -
tycz ny to po waż ne opra co wa nie o cha rak te rze
eks per ckim, któ re prze kła da się na re a li za cję,
a w kon sek wen cji na osz częd no ści. Oso by wy ko -
nu ją ce pro fe sjo nal nie au dy ty ener ge tycz ne bu -
dyn ków, zwa ne są au dy to ra mi ener ge tycz -
ny mi, jest to zde cy do wa nie wy o dręb nio na gru pa
za wo do wa, ma ją ca swo je sto wa rzy sze nia i ak -
tyw nie uczest ni czą ca w ży ciu pu blicz nym. Nie ste -
ty, w ro ku 2013 nie spo dzie wa nie za wie szo no
do ta cje pań stwo we na ce le ter mo mo der ni za cyj -
ne i nie wia do mo kie dy ta po ży tecz na idea wró -
ci do łask.
Te raz, do cie kli wi czy tel ni cy pew nie za da dzą na -
stę pu ją ce py ta nie: je że li 40% ener gii zu ży wa
miesz kal nic two, to co zu ży wa po zo sta łe 60%
ener gii? Od po wiedź jest krót ka: prze mysł, trans -
port i prze sył oraz rol nic two. Wy prze dza jąc ko lej -
ne py ta nie: kto ma pro wa dzić au di ting
ener ge tycz ny w tych bran żach? od po wia dam –
właś nie wspom nia ny w ty tu le Au dy tor Efek tyw -

no ści Ener ge tycz nej.
W ro ku 2011 po wo ła no do ży cia Usta wę o Efek -
tyw no ści Ener ge tycz nej, a w ślad za nią w ro ku
2012 uka za ły się prze pi sy wy ko naw cze. To właś -
nie ta usta wa po wo ła ła no wy za wód Au dy to ra
Efek tyw no ści Energetycznej. Za wód ten osta -
tecznie mo że być wy ko ny wa ny przez każ de go
oby wa te la Pol ski, bez szcze gól nych ogra ni czeń.
Jed nak przy ca łej swo bo dzie wy ko ny wa nia te go
za wo du na le ży mieć świa do mość roz leg ło ści
dzie dzin tech ni ki, z ja ki mi trze ba się zmie rzyć
chcąc go wy ko ny wać i za ra biać na ży cie. Usta wa

wy mie nia na stę pu ją ce po la po szu ki wań osz częd -
no ści ener gii:
- ter mo mo der ni za cja bu dyn ków
- mo der ni za cja oświet le nia
- mo der ni za cja pro ce su tech no lo gicz ne go lub

pro duk cyj ne go 
- ogra ni cze nie strat w trans for ma to rach 
- mo der ni za cja lub wy mia na sil ni ków i na pę dów 
- mo der ni za cja sie ci ciep łow ni czej 
- ogra ni cze nie wpły wu mo cy bier nej
Ce lem usta wy jest wpro wa dze nie no we go sy ste -
mu sty mu la cji za cho wań pro osz częd no ścio wych,
czy li świa dectw efek tyw no ści ener ge tycz nej, tzw.
bia łych cer ty fi ka tów. Aby po zy skać bia ły cer ty fi -
kat, w pier wszej ko lej no ści na le ży wy ko nać au -
dyt efek tyw no ści ener ge tycz nej (AEE) ma ją cy 
na ce lu za pro po no wa nie no wych roz wią zań
tech nicz nych na pod sta wie roz poz na ne go obec -
ne go sta nu zu ży cia ener gii. Z za pro po no wa nych
dzia łań na le ży wy brać op ty mal ne tech nicz nie
i eko no micz nie. W na stęp nej ko lej no ści na le ży
wziąć udział w prze tar gu. Wa run kiem uczest nic -
twa w prze tar gu jest osią gnię cie osz częd no ści na
po zio mie 10 ton tzw. ole ju ek wi wa len tne go. Kie -
dy już otrzy ma my świa dec two efek tyw no ści ener -
ge tycz nej, wów czas re a li zu je my za pla no wa ne
dzia ła nie zgod nie z wy tycz ny mi AEE. Po za koń -
czo nym przed sięw zię ciu mo der ni za cyj nym pod -
miot, któ ry otrzy mał świa dec two za wia da mia
Pre ze sa URE o za koń czo nych dzia ła niach. Dal -
szy tryb to już w wię kszo ści dzia ła nia po stro nie
Pre ze sa URE zmie rza ją ce do na da nia świa dec -
twu praw ma jąt ko wych. Na stęp nie świa dec two
tra fia do ob ro tu na gieł dzie to wa ro wej.
Jak wi dać Au dyt Efek tyw no ści Ener ge tycz nej jest
wy so ce spe cja li stycz nym opra co wa niem, wy ma -
ga wszech stron nej wie dzy, zna jo mo ści no wo -
czes nych roz wią zań tech nicz nych oraz
umie jęt no ści sto so wa nia me tod ob li cze nio wych
i po mia ro wych. Właś nie ty mi za gad nie nia mi zaj -
mu je my się na bez płat nych, w 100% do fi nan so -

wa nych przez UE szko le niach pt. Aka de mia Bu -
dow nic twa – Au dy tor Efek tyw no ści Ener ge tycz -
nej – Zachodniopomorskie. Do świad cze ni
prak ty cy uczą, jak wy ko ny wać ten za wód i jak łą -
czyć do tych cza so we, jak że róż ne do świad cze nia
za wo do we uczest ni ków kur sów, z tym roz leg łym
ob sza rem wie dzy tech nicz nej po trzeb nej do wy -
ko na nia AEE. Szko le nie obej mu je cykl wy kła dów
bo ga to ilu stro wa nych przy kła da mi, ćwi cze nia
ob li cze nio we z wy ko rzy sta niem spe cja li stycz ne -
go opro gra mo wa nia, a na ćwi cze niach la bo ra -
to ryj nych kur san ci mo gą ćwi czyć z ka me ra mi
ter mo wi zyj ny mi oraz in nym sprzę tem po mia ro -
wym. Wy ko nu je my przy kła do we au dy ty efek tyw -
no ści ener ge tycz nej oraz po ka zu je my czę sto
no wa tor skie tech ni ki po pra wy efek tyw no ści ener -
ge tycz nej. Je że li cie ka wi Pań stwa ma te riał 
fa zo wo-zmien ny, tech ni ka wy zna cza nia rze czy -
wi ste go U prze gród z ter mogra mów czy mo że
chil le ry za si la ne ciep łem od pa do wym, to właś nie
na na szych kur sach się o tym do wie cie.
Waż nym ele men tem jest kon so li da cja śro do wi -
ska au dy tor skie go. Nie oszu kuj my się: nie ist nie -
je „su per au dy tor”, któ ry ukoń czył pięć wy dzia łów
po li tech ni ki, ale w gru pie 20-oso bo wej, ja ka
uczęsz cza na kurs, mo gą być oso by o róż nych
spe cjal no ściach właś nie z tych pię ciu wy dzia łów
po li tech ni ki. Bę dąc w ta kim śro do wi sku, moż na
na wią zać cen ne kon tak ty, aby w przy szło ści móc
bu do wać zes po ły do róż no rod nych za dań au dy -
tor skich ja kie na Pań stwa cze ka ją. Na sze 
do tych cza so we do świad cze nia i opi nie se tek wy -
szko lo nych przez nas w Pol sce au dy to rów efek -
tyw no ści ener ge tycz nej wska zu ją, że wie dza
na by ta na na szych za ję ciach jest ko niecz na, by
usy tu o wać się na no wo bu do wa nym ryn ku pra -
cy, ja kim jest efek tyw ność ener ge tycz na.
Za pra sza my na na sze szko le nie. Wię cej in for ma -
cji na te mat szko leń znaj dą Pań stwo na stro nie 
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