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AUDYT ENERGETYCZNY PRZEDSIĘBIORSTWA 
wg wymagań Ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej 

 

 

 

  

Korzyści 
zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa 

Realne oszczędności kosztów 

kontrola i 

redukcja 

zużycia energii 

elektrycznej 

obniżenie 

opłat za 

energię 

elektryczną  

analiza grup taryfowych 

i mocy zamówionej, 

modernizacja oświetlenia, 

termomodernizacja, 

modernizacja sieci 

sprężonego powietrza, 

system zarządzania flotą, 

analiza pracy kotłów 

i inne… 

Realna ochrona środowiska 

redukcja 

emisji gazów  

(CO2, NOx, SOx) 

redukcja 

emisji pyłów  

 

PM2.5, PM10 

poprawa jakości 

powietrza; 

redukcja smogu 

Realne wzmocnienie 

wizerunku firmy 

podniesienie świadomości 

energetycznej 

społeczna 

odpowiedzialność biznesu 

(CSR); 

podniesienie jakości 

produkcji; 

modernizacja 

przedsiębiorstwa 

80% DOFINANSOWANIA 

Małe i średnie przedsiębiorstwa w województwach małopolskim  

i śląskim mają możliwość otrzymania do 80% dofinansowania kosztu audytu 

energetycznego przedsiębiorstwa 

Białe certyfikaty 
Inwestycje redukujące zużycie energii (każdego rodzaju) mogą być podstawą otrzymania świadectw 

efektywności energetycznej (białych certyfikatów) i osiągnięcia zysku z ich sprzedaży na Towarowej 

Giełdzie Energii podmiotom zobowiązanym do ich umarzania. 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa (AEP) to procedura, której celem jest zgromadzenie wiedzy o zużyciu energii 

przez dany budynek lub zespół budynków, instalację przemysłową, handlową, usługę bądź transport oraz określenie 

możliwości uzyskania oszczędności energii. 
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Możliwe oszczędności: 

 

PIEKARNIA 

Odzysk ciepła z pieców tunelowych 

Nakłady: 370 000 zł 

Roczna oszczędność energii: 681,0 MWh 

Roczna oszczędność kosztów: 74 914 zł 

Prosty okres zwrotu inwestycji: 4,9 lat 

 

BRANŻA METALOWA 

Modernizacja oświetlenia 

Nakłady: 176 000 zł 

Roczna oszczędność energii : 118,8 MWh 

Roczna oszczędność kosztów: 33 736 zł 

Prosty okres zwrotu inwestycji: 5,2 lat 

BRANŻA MEBLARSKA 

Wymiana sprężarki stałoobrotowej na 

zmiennoobrotową 

Nakłady: 65 800 zł 

Roczna oszczędność energii: 46,4 MWh 

Roczna oszczędność kosztów: 15 464 zł 

Prosty okres zwrotu inwestycji: 4,3 lat 

HOTEL 

Montaż ekonomizera 

Nakłady: 90 000 zł 

Roczna oszczędność energii: 181,8 MWh 

Roczna oszczędność kosztów: 25 448 zł 

Prosty okres zwrotu inwestycji: 3,5 lat 

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadza podmiot niezależny, 

posiadający odpowiednią wiedzę i doświadczenie zawodowe 

 Kontakt:  
 EIDOS 

ul. Nowohucka 92A, 30-728 Kraków 
e-mail: biuro@eidos.krakow.pl 

tel. +48 881 500 901 
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