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Kontakt EY w Polsce to ponad 5000 specjalistów pracujących w 7 miastach: w Warszawie, Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Poznaniu i Wrocławiu oraz w Centrum Usług Wspólnych EY. Więcej Szukaj Wyszukaj Zamknij Zmień język Zamknij Wybierz swoją lokalizację Brak wyników wyszukiwania Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (t.j. Dz. U. 2021 r. poz. 2166) nakłada na przedsiębiorcę w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. – Prawo przedsiębiorców (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 162), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy, obowiązek przeprowadzania co 4 lata audytu energetyczny przedsiębiorstwa lub zlecania jego
przeprowadzenia. Biorąc pod uwagę przepisy ustawy – Prawo przedsiębiorców należy uznać: za mikroprzedsiębiorcę – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 10 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 2 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 2 milionów euro; za małego przedsiębiorcę – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych
spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 50 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 10 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły
równowartości w złotych 10 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą; za średniego przedsiębiorcę – przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym roku z dwóch ostatnich lat obrotowych spełniał łącznie następujące warunki: zatrudniał średniorocznie mniej niż 250 pracowników oraz osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów,
wyrobów i usług oraz z operacji finansowych nieprzekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat nie przekroczyły równowartości w złotych 43 milionów euro – i który nie jest mikroprzedsiębiorcą ani małym przedsiębiorcą. Audyt energetyczny ma na celu:
przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej; dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii. Należy dokonać szczegółowego przeglądu zużycia energii, odpowiadającego za co najmniej 90% całkowitego zużycia energii,
związanego z działalnością świadczoną przez dane przedsiębiorstwo. Przegląd ten obejmuje zużycie energii w budynkach, instalacjach, urządzeniach oraz w transporcie. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany przez podmiot niezależny od audytowanego przedsiębiorcy, posiadający wiedzę oraz doświadczenie zawodowe w
przeprowadzaniu tego rodzaju audytu. Stąd w przypadku, gdy audyt ten będzie przeprowadzany przez ekspertów wewnętrznych przedsiębiorstwa, nie mogą oni być bezpośrednio zaangażowani w działalność będącą przedmiotem audytu. Ustawa nie doprecyzowuje szczegółowych kryteriów, na podstawie których należy przeprowadzić audyt
energetyczny przedsiębiorstwa, zatem pozostawia swobodę przedsiębiorcom, którzy mają elastyczność w doborze sposobu przeprowadzenia audytu energetycznego, tj. w oparciu o przepisy ustawy z 20 maja 2016 r., normy EN 16247, konkretnego standardu np. ISO 50001. Zwolniony z obowiązku jest przedsiębiorca, który posiada: system zarządzania
energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i
audytu we Wspólnocie (EMAS), jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa. Zgodnie z przepisami nowej ustawy przedsiębiorca jest zobowiązany: przechowywać, do celów kontrolnych, dane związane z audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat; do zawiadomienia Prezesa Urzędu Regulacji
Energetyki (URE) o przeprowadzonym audycie energetycznym, w terminie 30 dni od dnia jego zakończenia; dołączyć do ww. zawiadomienia informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii, wynikających z przeprowadzonego audytu energetycznego. Powinien zostać przeprowadzony do dnia 30 września 2017 r. tj. w ciągu 12 miesięcy od
dnia wejścia w życie ustawy. Każdy „nowy” tzw. duży przedsiębiorca - po uzyskaniu stosownych informacji (sprawdzenie kryterium finansowego i zatrudnieniowego za dwa ostatnie lata obrotowe) - jest podmiotem zobowiązanym, i powinien podjąć działania ukierunkowane na przeprowadzenie audytu energetycznego przedsiębiorstwa, aby wypełnić
ciążący na nim obowiązek i przekazać Prezesowi URE zawiadomienie o przeprowadzonym audycie. W przypadku gdy audyt energetyczny przedsiębiorstwa został przeprowadzony w 2017 roku, zgodnie z przepisami, kolejny należy przeprowadzić w 2021 roku. Ustawa z dnia 20 kwietnia 2021 roku o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz
niektórych innych ustawy wprowadziła graniczną datę, do której przedsiębiorcy są zobligowani w danym roku do zawiadomienia Prezesa URE o przeprowadzeniu audytu energetycznego. Ulega skróceniu termin dla tych firm, które zlecają przeprowadzenie audytu w grudniu - w takim przypadku - zgodnie ze znowelizowanym brzmieniem art. 38 ustawy
Prezesa URE należy zawiadomić o przeprowadzonym audycie energetycznym przedsiębiorstwa do dnia 31 grudnia roku, w którym przedsiębiorca jest obowiązany do przeprowadzenia audytu. W związku z licznymi wątpliwościami związanymi m.in. kto podlega obwiązkowemu audytowi energetycznemu na stronie internetowej Urzędu Regulacji
Energetyki zamieszczono informację, która jest aktualizowana. Jak również na tej stronie zamieszczono informację o obowiązku sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa nałożonego ustawą z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej - link do strony URE. Obwieszczenie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 14
października 2021 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu ustawy o efektywności energetycznej Dz.U. 2021 poz. 2166 Informacje o publikacji dokumentu Ostatnia modyfikacja: 30.11.2021 13:22 Aneta Ciszewska Pierwsza publikacja: 31.07.2019 12:40 Aneta Ciszewska {"register":{"columns":[]}} Jesteś zainteresowany tworzeniem audytów
energetycznych i w ten sposób chcesz pomagać wielu przedsiębiorstwom w tworzeniu analiz i obliczaniu najważniejszych parametrów technicznych pozwalających między innymi na uzyskanie różnego rodzaju finansowań? Certyfikacja energetyczne w Polsce istnieje od 1 stycznia 2009 roku. Od tamtej pory stale rośnie zapotrzebowanie na doradców,
którzy wykonują świadectwa charakterystyki energetycznej, dlatego, jeśli rozważasz zawód audytora, serdecznie zachęcamy do zapoznania się z poniższymi akapitami, w których tłumaczymy, czym zajmuje się takowy audytor oraz jak uzyskać uprawnienia do sporządzenia świadectw charakterystyki energetycznej. Więcej Efektywność energetyczna jest
podstawą aktualnej polityki klimatyczno - energetycznej Unii Europejskiej (UE). Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED/2012/27/UE) przewiduje kompleksowe działania mające na celu zwiększenie efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii. Jednym z nich jest obowiązek sporządzania audytów energetycznych przez duże
przedsiębiorstwa. W Polsce dyrektywę 2012/27/UE wprowadza ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa to proces mający na celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej oraz
dostarczenie informacji o potencjalnych oszczędnościach energii.Wszystkie duże przedsiębiorstwa w Polsce zobowiązane są do prowadzenia audytów energetycznych, zgodnie z ustawą o efektywności energetycznej. Audyt energetyczny przedsiębiorstwa powinien być przeprowadzany co 4 lata.ZAKRES AUDYTU ENERGETYCZNEGO
REALIZOWANEGO PRZEZ UDT-CERTAudyt energetyczny przedsiębiorstwa zgodnie z wymogami ustawy o efektywności energetycznej: przeprowadzany jest na podstawie aktualnych, reprezentatywnych, mierzonych i możliwych do zidentyfikowania danych dotyczących zużycia energii oraz, w przypadku energii elektrycznej, zapotrzebowania na moc
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 opiera się, o ile to możliwe, na analizie kosztowej cyklu życia budynku lub zespołu budynków oraz instalacji
przemysłowych Audyt energetyczny przedsiębiorstwa realizowany przez UDT-CERT obejmuje m.in. opis i ocenę stanu obecnego urządzeń i obiektów zużywających energię w obszarze źródeł energii elektrycznej, ciepła i chłodu, sieci ciepłowniczych i chłodniczych, sieci elektrycznej oraz procesów technologicznych analizę i ocenę potencjału poprawy
efektywności energetycznej we wszystkich wymienionych powyżej obszarach opracowanie bilansu energetycznego przedsiębiorstwa na podstawie uzyskanych danych oraz pomiarów uzupełniających i wyznaczenie współczynników energochłonności zaproponowanie rozwiązań mających na celu poprawę efektywności energetycznej w zakładzie
KORZYŚCI Z WYKONANEGO AUDYTU:Przeprowadzenie audytu energetycznego to nie tylko konieczność spełnienia wymagań ustawowych. Wyniki audytu wskazują obszary z potencjałem poprawy efektywności energetycznej i rekomendacje dotyczące możliwych rozwiązań. Ten rodzaj audytu może także być dobrym wstępem do opracowania
długofalowej strategii optymalizacji kosztów energetycznych i docelowo wdrożenia systemu zarządzania energią.Audyt energetyczny realizowany przez UDT-CERT to: spełnienie wymagań ustawowych – kara pieniężna w przypadku nieprzeprowadzenia audytu wynosi do 5% przychodów; poznanie słabych i mocnych stron – uzupełnienie luk w
dotychczas posiadanej informacji na temat gospodarki energetycznej przedsiębiorstwa; możliwość podjęcia świadomych decyzji w kwestii energii – identyfikacja możliwych do wdrożenia działań służących poprawie efektywności energetycznej przedsiębiorstwa wraz z oceną ich opłacalności; ponadto audyt energetyczny może stanowić znaczący wkład
w kierunku wdrożenia systemu zarządzania energią ISO 50001 DOKUMENTY:Ankieta wstępna dotycząca przeprowadzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa
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