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STRESZCZENIE

Raport „Od zakupów grupowych do optymalizacji zu¿ycia energii” jest zbiorem

mniejszych opracowañ problemowych specjalistów w dziedzinie grupowych zaku-

pów energii i zarz¹dzania energi¹. Kolejne rozdzia³y Raportu s¹ przewodnikiem po

kolejnych etapach ca³ego procesu grupowego zakupu energii, przygotowania prze-

targu oraz zarz¹dzania grup¹ po jego przeprowadzeniu.

Celem rozdzia³u „Przygotowanie programów efektywnoœci energetycznej”, napi-

sanego przez Prezesa Przedsiêbiorstwa Oszczêdzania Energii ESCO – Janusza Ma-

zura, jest pokazanie jak przygotowaæ program efektywnoœci energetycznej, zapre-

zentowanie dostêpnych narzêdzi na rynku oraz nadanie kolejnym dzia³aniom odpo-

wiednich priorytetów. Autor rozpoczyna od podzielenia mo¿liwych dzia³añ na takie,

które przede wszystkim ograniczaj¹ koszty zwi¹zane z energi¹ (s¹ to dzia³ania admi-

nistracyjne takie jak: w³aœciwy dobór taryfy, optymalizacja mocy zamówionej i op³at

sta³ych oraz konkurencyjny zakup energii), dzia³ania fizyczne, które pozwalaj¹ na

zaoszczêdzenie zarówno energii jak i kosztów (s¹ to dzia³ania takie jak: termomo-

dernizacja, automatyka, izolacja i uszczelnianie, wymiana Ÿróde³ œwiat³a, kompensa-

cja mocy biernej, kontrola i zarz¹dzanie zwyczajami u¿ytkowników) oraz dzia³ania

wysokonak³adowe i d³ugookresowe, które niew¹tpliwie pozwalaj¹ na oszczêdzanie

energii, ale przy których istnieje mo¿liwoœæ, ¿e zaoszczêdzone koszty nie zrekom-

pensuj¹ nak³adów w okresie amortyzacji wdro¿onych ulepszeñ (wymiana okien, za-

miana kot³owni wêglowej na gazow¹, pompy ciep³a, fotowoltaika). Pierwszym kro-

kiem w kierunku wdro¿enia programów optymalizacyjnych, jakie autor zaleca, jest

dostosowanie taryfy oraz mocy zamawianej dla aktualnych potrzeb u¿ytkownika.

W drugiej czêœci zaprezentowane s¹ informacje na temat technicznych œrodków fi-

zycznego ograniczenia zu¿ycia energii elektrycznej zu¿ywanej do celów oœwietle-

niowych. �ród³a œwiat³a s¹ tylko jednym z elementów sk³adaj¹cym siê na oœwietle-

nie. Istotny wp³yw ma tak¿e uk³ad sterowania Ÿród³ami œwiat³a oraz sama spraw-

noœæ oprawy. Autor pokazuje, w jaki sposób przy u¿yciu ekonomizerów mo¿emy

oszczêdziæ 20–30% energii. Rozdzia³ koñczy omówienie najnowszych trendów

w oœwietleniu zewnêtrznym, czyli odwzorowaniu poprawnych warunków foto-

metrycznych, przy zminimalizowaniu iloœci zu¿ywanej energii, oraz pe³nym, wielo-

aspektowym zarz¹dzaniu systemem oœwietleniowym.

Na podstawie badania przeprowadzonego przez FEWE, dotycz¹cego stanu pla-

nowania energetycznego i zarz¹dzania energi¹ w jednostkach samorz¹du terytorial-

nego wynika, i¿ tylko 41% gmin posiada za³o¿enia lub plan, a wœród gmin posia-

daj¹cych takie dokumenty tylko w co trzecim przypadku s¹ one aktualne. Szymon

Liszka, autor rozdzia³u „Zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wy-
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konawczych dotycz¹cych efektywnoœci energetycznej” omawia w kolejnych krokach

zagadnienia metodyczne budowy i realizacji programów wykonawczych doty-

cz¹cych efektywnoœci energetycznej. Wed³ug autora tekstu podstaw¹ dobrego

zarz¹dzania energi¹ jest wiedza o obiektach, które posiadamy. Ocena sytuacji ist-

niej¹cej jest wed³ug autora pierwszym krokiem w kierunku budowy programu. Kole-

jnym krokiem jest okreœlenie cech charakterystycznych obiektów i budynków, a na-

stêpnie inwentaryzacja. Dane z inwentaryzacji pozwol¹ na obliczenie podstawo-

wych wskaŸników charakteryzuj¹cych wykorzystywanie paliw. W pierwszej kolej-

noœci autor zaleca skupienie siê na obiektach, które zosta³y zidentyfikowane (na

podstawie obliczonych wskaŸników) jako najdro¿sze. Autor nak³ania równie¿ do

skontrolowania rachunków za obiekty, w których ceny zakupu s¹ za wysokie (wy-

¿sze od œrednich cen w innych podobnych obiektach). Koszty i zu¿ycie energii po-

winny byæ monitorowane w trybie miesiêcznym w ka¿dym obiekcie i budynku oraz

rocznym w ca³ym samorz¹dzie. Wa¿nym elementem powodzenia programów efek-

tywnoœciowych jest równie¿ motywacja dyrektorów i administratorów obiektów

i budynków oraz wprowadzenie szkoleñ. Oprócz gratyfikacji finansowej autor

tekstu zachêca do wprowadzania certyfikacji – etykietowania efektywnoœci wyko-

rzystania paliw, energii i wody.

Bo¿ena Herbuœ dzieli siê w rozdziale „Grupowe zakupy energii” szczegó³owymi

informacjami dotycz¹cymi uwarunkowañ prawnych funkcjonowania wolnego rynku

energii, pokazuje procedurê zmiany sprzedawcy energii elektrycznej. Liberalizacja

rynku energii elektrycznej stanowi w wielu samorz¹dach bodziec do rozpoczêcia

procesu kszta³towania zrównowa¿onej gospodarki energetycznej. Niezaprzeczaln¹

wartoœci¹ jest to, ¿e w gminach budzi siê œwiadomoœæ energetyczna, bêd¹ca pod-

staw¹ do wprowadzania dzia³añ, które maj¹ na celu optymalizacjê zu¿ycia paliw

i energii. Przy okazji przygotowania materia³ów przetargowych nastêpuje regulacja

warunków umownych z Operatorem Systemu Dystrybucyjnego pod k¹tem dostoso-

wania mocy umownych i taryf do potrzeb poszczególnych punktów odbioru, co daje

zamawiaj¹cemu i wszystkim uczestnikom grupy zakupowej dodatkowe oszczêdno-

œci, poza tymi wynikaj¹cymi z uzyskania ni¿szych cen energii w postêpowaniu prze-

targowym. Ponadto niezwykle istotne jest, i¿ samorz¹dowcy uzyskuj¹ przekonanie,

¿e s¹ równoprawnym partnerem dla przedsiêbiorstw energetycznych, co wa¿niej-

sze, przekonanie takie budzi siê równie¿ w przedsiêbiorstwach energetycznych,

tych funkcjonuj¹cych w warunkach rynkowych oraz tych dzia³aj¹cych na zasadach

naturalnego monopolu. Bior¹c pod uwagê doœwiadczenie Miasta Czêstochowy w za-

kupie energii elektrycznej w trybie przetargu nieograniczonego, autorka tekstu

nak³ania do rozdzia³u us³ugi dystrybucji od zakupu energii, co umo¿liwia realn¹ kon-

kurencjê spó³ek obrotu energi¹, oraz faktyczny wp³yw odbiorcy na kszta³towanie

wolnego rynku energii elektrycznej. Autorka namawia do tego aby pamiêtaæ, ¿e

w zakupach energii elektrycznej funkcjonuje podstawowe prawo handlu: im wiêksza
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iloœæ zamawianej energii elektrycznej, tym cena powinna byæ korzystniejsza dla za-

mawiaj¹cego. W zwi¹zku z tym warto organizowaæ zakupy grupowe dla wszystkich

jednostek podleg³ych samorz¹dowi. W rozdziale zosta³y omówione zapisy niezbêd-

ne do uwzglêdnienia w specyfikacji oraz umowach wraz z istotnymi zapisami, które

powinny siê w nich znaleŸæ, definicjami, zasadami rozliczeñ i klauzulami. Pod koniec

rozdzia³u autorka szczegó³owo opisuje przebieg przeprowadzonych przetargów na

grupowe zakupy energii oraz uzyskane wyniki przez Miasto Czêstochowa.

Nowe zadania odbiorców energii po przetargu i pojawiaj¹ce siê z tym problemy

prezentuje Janusz Mazur w rozdziale „Zarz¹dzanie grup¹ zakupow¹ po przetargu”.

Odbiorcy energii po przetargu bêd¹ otrzymywaæ dwie faktury zamiast jednej (za

energiê oraz za przesy³). Mo¿e to wymusiæ zmianê w dotychczasowej organizacji: li-

czba dokumentów wzrasta, wiêcej pracy maj¹ nie tylko s³u¿by merytoryczne (spraw-

dzanie wysokoœci faktur), ale równie¿ ksiêgowoœæ (dodatkowy kontrahent, dodatko-

we rozrachunki, przygotowywanie przelewów) i osoby zatwierdzaj¹ce przelewy do

zap³aty. Autor przedstawia kwestie podjêcia dzia³añ zarz¹dczych w sferze poprawy

analizy faktur oraz sposobów diagnozowania i zapobiegania dodatkowym kosztom.

Zaleca wdro¿enie oprogramowania do gromadzenia danych z faktur, które pe³niæ

mo¿e funkcje bazodanowe, analityczne i kontrolne. Po zmianie sprzedawcy energii

pojawi siê równie¿ nowa op³ata – za energiê biern¹. Autor podpowiada, ¿e koszty

energii biernej mo¿na zniwelowaæ praktycznie do zera poprzez stosowanie kompen-

sacji (rêcznej lub automatycznej). Kolejn¹ bardzo wa¿n¹ kwesti¹ w zarz¹dzaniu

energia jest wnikliwa analiza faktur. Z doœwiadczeñ autora wynika, ¿e zdarzaj¹ siê

przypadki nawet kilkakrotnie zawy¿onych kwot przez Dystrybutora i to wy³¹cznie

z przyczyny b³êdu ludzkiego.

W drugiej czêœci rozdzia³u autor omawia inne ni¿ klasyczny przetarg formy

efektywnego zakupu energii, skupiaj¹c siê na przetargu na mar¿ê grupy zakupowej

bilansuj¹cej i spó³ki obrotu energi¹. Przetarg na mar¿ê jest elastycznym modelem

zakupu pozostawiaj¹cym mo¿liwoœæ natychmiastowej reakcji na sytuacjê wystêpu-

j¹c¹ na rynku hurtowym odbiorcy, który mo¿e zleciæ zakup energii elektrycznej kon-

wencjonalnej („czarnej”) w dniu, w którym uwa¿a moment za najbardziej odpowied-

ni, oraz pozostawia odbiorcy mo¿liwoœæ decyzji o tym jaka iloœæ energii zostanie ku-

piona. Grupa zakupowa balansuj¹ca pozwala z kolei na osi¹ganie oszczêdnoœci

z tytu³u zu¿ycia mediów energetycznych poprzez m.in.: w³aœciwy dobór taryfy, mo-

nitorowanie poboru mediów, dostosowanie mocy zamówionej, reagowanie na zagro-

¿enia, prowadzenie analiz, wdra¿anie procedur energooszczêdnych w przedsiêbior-

stwie, a tak¿e prognozowanie wielkoœci zu¿ycia mediów w przysz³oœci. Wymaga

jednak rozbudowy infrastruktury technicznej i pomocy konsultantów.

Praktyczne aspekty przetargów na zakupy grupowe zosta³y omówione przez Da-

riusza Ciarkowskiego, na podstawie doœwiadczeñ wynikaj¹cych z szeœciu edycji zor-

ganizowanych przez Mazowieck¹ Agencjê Energetyczn¹ przetargów na zakup ener-
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gii. Organizacja grupy zakupowej, bêd¹ca podstaw¹ sukcesu ca³ego procesu czêsto

bywa problematyczna, ze wzglêdu na uprzedzenia i zastrze¿enia osób zarz¹dza-

j¹cych jednostkami samorz¹dowymi. Autor podpowiada, ¿e w³aœciw¹ drog¹ do uzy-

skania przychylnoœci decydentów s¹ bezpoœrednie spotkania, na których w sposób

klarowny wyjaœniany jest ca³y proces zmiany sprzedawcy oraz jasno okreœlone wy-

nagrodzenie przez wyznaczenie maksymalnego poziomu wynagrodzenia, co pozwali

na zaplanowanie wydatków w bud¿etach poszczególnych jednostek, bez obawy o ich

przekroczenie. Wa¿nym argumentem w takich rozmowach, przemawiaj¹cym za zor-

ganizowanie zakupów grupowych, jest poparcie spo³eczne, wynikaj¹ce z oszczêdne-

go gospodarowania pieniêdzmi publicznymi, które mo¿na zdobyæ. Kolejnym wa¿nym

krokiem niezbêdnym do odniesienia sukcesu jest w³aœciwie przygotowanie doku-

mentacji do przetargu. Z doœwiadczeñ autora wynika, ¿e najtrudniejsze jest pozy-

skanie danych takich jak: faktury otrzymywane od sprzedawcy energii elektrycznej,

umowy z dystrybutorem i sprzedawc¹ oraz wszelkie aneksy. Kolejn¹ pu³apk¹, która

czyha na organizatora przetargu jest Ÿle zdefiniowany przez zamawiaj¹cego poziom

energii na zapisany w przetargu okres. Autor podpowiada, aby rzetelnie zweryfiko-

waæ sk³adane przez uczestników grupy oœwiadczenia (zamawiaj¹cy nie powinien po-

siadaæ zad³u¿enia w stosunku do dotychczasowego dostawcy energii, oraz uk³ad po-

miarowy powinien byæ dostosowany do zmiany sprzedawcy). Kolejn¹ kwesti¹ jest

dostosowanie uk³adów pomiarowych do TPA (Third – party Access – Dostêp Osób

Trzecich). Obowi¹zek ten le¿y po stronie w³aœciciela uk³adu pomiarowego. Koszt

takiego dostosowania jest zale¿ny od stanu urz¹dzeñ i zakresu niezbêdnych prac

i mo¿e siêgaæ kilkudziesiêciu tysiêcy z³otych. Nastêpn¹ czynnoœci¹, niestety bardzo

pracoch³onn¹, jest weryfikacja adresów punktów pomiarowych. Na przestrzeni lat

zmienia³a siê zarówno lokalizacja liczników, jak i zasz³y zmiany administracyjne ulic

W drugiej czêœci opracowania, Dariusz Ciarkowski omawia najczêœciej zadawa-

ne pytania w czasie przetargu, w tym pytanie zawieraj¹ce w sobie równie¿ sugestiê

w zakresie utrzymania sta³ej ceny za sprzedawan¹ energiê. Stawka VAT i akcyzy

mo¿e wp³yn¹æ na zmianê ceny. Oznacza to przyjêcie na siebie przez sprzedawcê

energii doœæ znacznego zakresu ryzyka, jednak gwarantuje zamawiaj¹cemu, ¿e nie

bêdzie on obci¹¿any kolejnymi sk³adnikami cenowymi, co w efekcie pogorszy atra-

kcyjnoœæ pierwotnej oferty. W kolejnym punkcie dotycz¹cym zmiany sprzedawcy

autor radzi, by szczególnie pilnowaæ terminów i kompletnoœci dokumentacji upowa-

¿niaj¹cej do udzielenia pe³nomocnictwa (wypisy z rejestrów, uchwa³y powo³ania na

stanowisko). Pozwoli nam to na unikniêcie przed³u¿enia ca³ego procesu, który dziêki

temu mo¿e byæ czyst¹ formalnoœci¹. Niezwykle wa¿nym elementem ca³ego procesu

jest sporz¹dzenie raportu koñcowego. Raport koñcowy oprócz funkcji poznawczo –

wynikowej spe³nia te¿ rolê punktu odniesienia, pomagaj¹cego œledziæ faktycznie

uzyskane oszczêdnoœci i monitorowania wyników grupy. Wed³ug autora najlepszym

rozwi¹zaniem jest sta³e kontrolowanie poziomów zu¿ycia energii oraz kosztów tego
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zu¿ycia za pomoc¹ specjalistycznego oprogramowania, które u³atwia archiwizacjê

wyników, generowanie wszelkiego rodzaju zestawieñ raportów w póŸniejszym okre-

sie. W kolejnym punkcie autor rozdzia³u dzieli siê swoimi doœwiadczeniami wyni-

kaj¹cymi ze zrealizowanych przez MAE przetargów. Jak podkreœla, nic nie stoi na

przeszkodzie, aby tworzyæ wieloprofilowe grupy zakupowe, maj¹c na uwadze: okres

na jaki zamawiany jest zakup energii, profil zu¿ycia oraz sumaryczny wolumen ener-

gii bêd¹cej przedmiotem przetargu. Ponadto najatrakcyjniejsz¹ grup¹ jest dla ofe-

renta taka grupa, gdzie przewidywane zu¿ycie energii bêdzie sta³e w ci¹gu doby.

W praktyce oznacza to budowanie grupy na takiej zasadzie, by zrównowa¿one zo-

sta³o zapotrzebowanie „dzienne”, (np. generowane przez urzêdy gmin, biblioteki,

przedszkola) poprzez zapotrzebowanie „nocne” (np. oœwietlenie placów, ulic). Kolej-

ne spostrze¿enie autora odnosi siê do wolumenu zu¿ycia energii elektrycznej.

Z doœwiadczeñ wynika, ¿e grupy przekraczaj¹ce 6 GWh mog¹ liczyæ na zadowalaj¹ce

wyniki. Na zakoñczenie rozdzia³u autor wymienia korzyœci dla uczestników grupy

p³yn¹ce z przyst¹pienia do przetargu. S¹ to min.: trwa³a zmiana podejœcia do za-

rz¹dzania zu¿yciem energii, uporz¹dkowanie dokumentacji, skuteczny nadzór nad

poziomem zu¿ycia energii, rozwiniêcie systemu zarz¹dzania energi¹.

Korzyœci z integrowanego podejœcia zosta³y omówione przez cz³onków zarz¹du

Instytutu Ekonomii Œrodowiska, Andrzeja Gu³ê i Marka Zaborowskiego oraz Janu-

sza Mazura z POE ESCO. Celem rozdzia³u jest wskazanie, jak przy niewielkim zwiêk-

szeniu wysi³ków wykorzystaæ zaanga¿owanie zasobów przy organizowaniu przetar-

gów grupowych, do przygotowania programów poprawy efektywnoœci energetycz-

nej i trwa³ego obni¿enia kosztów. Nawet du¿y grupowy przetarg nie zawsze musi za-

owocowaæ uzyskaniem atrakcyjnych cen, na co ma wp³yw szereg niezale¿nych od

nas czynników. Przy inwentaryzacji punktów poboru energii dla celów przetargu

warto zadbaæ o analizê mocy umownej i ocenê wielkoœci zu¿ycia energii przez po-

szczególne obiekty. Te wstêpne dane pozwol¹ na podjêcie decyzji o dzia³aniach pil-

nych i tych d³ugotrwa³ych. Otrzymujemy wówczas, niewiele zwiêkszaj¹c nak³ad pra-

cy, analityczny materia³ pozwalaj¹cy na wytypowanie obiektów, które wymagaj¹ na-

tychmiastowych dzia³añ (audyt, pomiary, wdro¿enie zaleceñ). Autorzy zalecaj¹, aby

ka¿dy z powy¿szych wskaŸników analizowaæ dla wszystkich obiektów w grupie. Naj-

lepiej porównywaæ je pomiêdzy obiektami o podobnych funkcjach (szko³y, szpitale,

instytucje kultury, budynki biurowe itd). Zawsze najwiêcej uwagi nale¿y poœwiêciæ

wartoœciom skrajnym, najbardziej odbiegaj¹cym od œredniej dla danego wskaŸnika.

WskaŸniki nale¿y rozpatrywaæ ³¹cznie, zwracaj¹c uwagê na funkcje i charakterysty-

kê obiektów. Ponadto zalecono, aby dla obiektów, w których wskaŸniki najbardziej

odbiega³y od wartoœci œrednich zleciæ wyspecjalizowanym jednostkom wykonanie

audytów elektroenergetycznych. Przygotowanie audytów elektroenergetycznych

dla kilku, czy nawet kilkunastu budynków przez profesjonalnego doradcê, zajmie

mniej czasu, ni¿ przetarg dla kilkudziesiêciu – kilkuset budynków. Zanim zostanie
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rozstrzygniêty przetarg na zakup energii, wdro¿enie zaleceñ audytu zacznie przyno-

siæ trwa³e korzyœci ekonomiczne, a czêsto równie¿ zmiany w zakresie ekologii dla

zarz¹dzaj¹cych budynkami. Podsumowuj¹c: przetarg daje szansê korzystnej ceny na

okreœlony czas, systemowe podejœcie, trwa³y efekt energetyczny i ekonomiczny.

Ponadto efekt ekonomiczny przetargu mo¿e zostaæ spo¿ytkowany przez wzrost cen

us³ug dystrybucyjnych i wzrost konsumpcji, co sprawi, ¿e obci¹¿enia bud¿etu nie

zmniejsz¹ siê. Dlatego warto podchodziæ modelowo do budowania programów

efektywnoœci energetycznej.

„Spojrzenie samorz¹dowca na zarz¹dzanie energi¹” to ostatni rozdzia³ publikacji,

przygotowany przez Bo¿enê Herbuœ. Rzetelne zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem

pozwala poprawiæ znacz¹co efektywnoœæ wykorzystania energii oraz paliw, pozy-

tywnie wp³ywa na œrodowisko, w jakim funkcjonuje spo³ecznoœæ lokalna i przede

wszystkim umo¿liwia oszczêdne wydatkowanie publicznych pieniêdzy.

Harmonogram dzia³añ niezbêdnych do realizacji w ramach programu zarz¹dza-

nia energi¹ przygotowany przez autorkê jest nastêpuj¹cy:

1. Powierzenie obowi¹zków oraz uprawnieñ do realizacji programu osobie lub jed-

nostce organizacyjnej gminy usytuowanej w strukturze samorz¹du w sposób na-

daj¹cy rangê podjêtym dzia³aniom.

2. Ustalenie listy gminnych instytucji, które bêd¹ wspó³pracowa³y przy realizacji

programu.

3. Ustalenie liczby obiektów objêtych programem.

4. Przygotowanie informacji dla dyrektorów obiektów, jednostek organizacyj-

nych, prezesów spó³ek o planowanych dzia³aniach maj¹cych na celu realizacjê

programu z uwypukleniem roli administratorów w prawid³owym wykonywaniu

zamierzonych czynnoœci.

5. Okreœlenie ram i zasad wspó³pracy pomiêdzy jednostk¹ odpowiedzialn¹ za rea-

lizacjê programu a ustalonymi partnerami.

6. Okresowe szkolenie administratorów obiektów w zakresie dotycz¹cym udzia³u

w programie.

7. Inwentaryzacja obiektów w zakresie profilu realizowanej dzia³alnoœci, danych

technicznych, wyposa¿enia w media, liczby u¿ytkowników i godzin pracy.

8. Ustalenie liczby pod odbiorców funkcjonuj¹cych w obiektach gminnych oraz

okreœlenie rodzaju dzia³alnoœci przez nich prowadzonej.

9. Wykonanie analiz w zakresie warunków rozliczeñ wynikaj¹cych z zawartych

umów, kontrola rachunków, wprowadzenie korekt warunków umownych

w przypadkach gdy analiza wskazuje na wysokie koszty jednostkowe mediów.

10. Po³¹czenie obiektów w grupy „podobne”, mo¿liwe do porównywania miêdzy

sob¹.

11. Analiza zu¿yæ mediów energetycznych w ka¿dym obiekcie indywidualnie oraz

w poszczególnych grupach obiektów i porównanie kosztów.
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12. Wyznaczenie jednostkowych zu¿yæ mediów energetycznych w poszczególnych

obiektach.

13. Skontrolowanie obiektów, których wskaŸniki energetyczne w sposób znacz¹cy

odbiegaj¹ od œrednich wyliczonych na podstawie przeprowadzonej inwentary-

zacji.

14. Okreœlenie katalogu dzia³añ zarz¹dczych, niezbêdnych dla poprawy wykorzy-

stania mediów energetycznych.

15. Ustalenie wykazu obiektów, w których nale¿y przeprowadziæ dzia³ania inwesty-

cyjne (termomodernizacje, przebudowa Ÿróde³ ciep³a).

16. Monitorowanie zu¿yæ mediów oraz kosztów ponoszonych z tego tytu³u w okre-

sach miesiêcznych przy pomocy narzêdzia aktywizuj¹cego administratorów

obiektów (w Czêstochowie jest to System Monitoringu Mediów – SMM).

17. Raportowanie realizowanych dzia³añ i osi¹ganych wyników, opracowanie zbior-

czych raportów rocznych dla kadry zarz¹dzaj¹cej gminy oraz raportów indywi-

dualnych dla dyrektorów poszczególnych obiektów.

18. Okreœlenie katalogu koryguj¹cych dzia³añ zarz¹dczych, wynikaj¹cych z prze-

prowadzonych analiz.

19. Sukcesywne wprowadzanie dzia³añ koryguj¹cych, wynikaj¹cych z prowadzo-

nych analiz, ale równie¿ z dynamicznie zmieniaj¹cego siê rynku paliw i energii.

Realizacja procesu zarz¹dzania energi¹ i œrodowiskiem jak pokaza³y doœwiad-

czenia Miasta Czêstochowa (gdzie od 2003 roku realizowany jest nieprzerwanie

program operacyjny „Zarz¹dzanie energi¹ i œrodowiskiem w obiektach u¿ytecznoœci

publicznej”), wymaga odpowiedzi na pytanie „czym” i „jak” zarz¹dzamy. ¯eby wie-

dzieæ „czym” opracowano w Czêstochowie szczegó³ow¹ bazê danych dla 250 obiek-

tów u¿ytkowanych przez instytucje miejskie, która zawiera nastêpuj¹ce informacje:

• Charakter dzia³alnoœci realizowanej w obiekcie.

• Szczegó³ow¹ inwentaryzacjê zawieraj¹c¹ m.in. dane techniczne obiektu oraz in-

formacjê o u¿ytkownikach.

• Monitoring, analizê i weryfikacjê danych w zakresie zu¿yæ i kosztów energii ele-

ktrycznej, ciep³a sieciowego, gazu ziemnego, innych noœników energii cieplnej,

wody i odprowadzenia œcieków.

Program szczegó³owo raportowany jest dla populacji 120 obiektów oœwiato-

wych. ¯eby uzyskaæ odpowiedŸ na pytanie „jak zarz¹dzamy” corocznie przygotowy-

wane s¹ raporty dla 120 obiektów oœwiatowych. Realizacja programu w Czêstocho-

wie, jak donosi autorka, przynosi znaczne oszczêdnoœci w wydatkach gminy. Pozyty-

wne efekty uzyskane zosta³y nie tylko dziêki zrealizowanym zadaniom inwestycyj-

nym i modernizacyjnym, ale równie¿ dziêki beznak³adowym dzia³aniom zarz¹dczym,

czyli bie¿¹cej eliminacji nadmiernych zu¿yæ energii oraz wody, regulacji i konserwa-

cji urz¹dzeñ, bie¿¹cej kontroli warunków rozliczeñ oraz aktualizowanych umów

z dostawcami mediów, wydawaniu zaleceñ w zakresie zmiany warunków rozliczeñ,
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oraz nadzorze nad realizacj¹ tych zaleceñ i pomocy w negocjacjach z dostawcami

mediów. Jak pokazuj¹ wyliczenia, dziêki dzia³aniom zarz¹dczym i inwestycyjnym

w grupie 120 obiektów oœwiatowych, zu¿ycie paliw i energii w 2010 roku wynios³o

58 100 MWh i by³o mniejsze o 14 500 MWh (co stanowi 20%) w porównaniu z ro-

kiem 2003. £¹czna emisja CO2 w 2010 roku wynios³a 26 200 Mg i by³a mniejsza

o 7 800 Mg (co stanowi 18.6%) w porównaniu z rokiem 2003. £¹cznie miêdzy rokiem

2004 a 2010 ograniczono zu¿ycie paliw i energii o 108 000 MWh (przy ca³kowitym

zu¿yciu w roku 2010 wynosz¹cym 58 000 MWh). Podsumowuj¹c, ka¿da jednostka

samorz¹dowa buduj¹c program zarz¹dzania energi¹ powinna oprzeæ siê na podsta-

wowych za³o¿eniach, okreœlonych na podstawie doœwiadczeñ zdobytych przez

Czêstochowê, takich jak:

1) wzmocnienie organizacyjne oraz okreœlenie podstawowych dzia³añ zarz¹dzania

energi¹ i œrodowiskiem, opartych o przygotowan¹ i uzupe³nian¹ inwentaryzacjê

dla wszystkich obiektów u¿ytecznoœci publicznej, wynikaj¹c¹ z wype³nianych

corocznie ankiet przez administratorów obiektów, z uwzglêdnieniem zu¿yæ pa-

liw i energii oraz ponoszonych kosztów,

2) wykorzystanie istniej¹cych mo¿liwoœci zmniejszenia kosztów oraz zu¿ycia me-

diów energetycznych i wody przez realizacje przedsiêwziêæ bez i nisko nak³ado-

wych,

3) okreœlenie potrzeb inwestycyjnych oraz w³¹czenie ich do programu,

4) dostosowanie zakresu programu pod wzglêdem zadañ inwestycyjnych oraz mo-

dernizacyjnych do mo¿liwoœci bud¿etowych ze wskazaniem mo¿liwoœci dofinan-

sowania przedsiêwziêæ,

5) wybór zadañ maj¹cych potencjalnie najwiêksz¹ szansê na uzyskanie dofinanso-

wania z funduszy pomocowych,

6) propozycje finansowania przedsiêwziêæ na zasadzie formu³y ESCO.
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