
Z doświadczeń jakie posiadamy można wywnio-
skować, że przedsiębiorcy często są nieświa-
domi, że alternatywą dla kosztownego audytu 

energetycznego jest wdrożenie systemu zarządzania 
energią opartego na międzynarodowej normie PN-EN 
ISO 50001:2012. Organizacje posiadające certyfikat 
ISO 50001 nie są co prawda zwolnione z obowiązku 
poinformowania URE o  możliwych do uzyskania 

ISO czy audyt? 
Praktyczne korzyści z wdrożenia Systemu Zarządzania 
Energią PN-EN ISO 50001:2012 w organizacjach.
 

Obecnie duże przedsiębiorstwa są na ostatniej prostej przed przedłożeniem do 
Urzędu Regulacji Energetyki informacji na temat wyników przeprowadzonych 
u siebie audytów energetycznych i możliwych do uzyskania na ich podstawie 
oszczędności energii. Z informacji jakie są publikowane opinii publicznej można 
wywnioskować, iż blisko 90% spośród 6 tyś. objętych Ustawą o efektywności 
energetycznej przedsiębiorców pozostawiło ten obowiązek na ostatnią chwilę 
narażając się na ryzyko dotkliwych sankcji finansowych. 
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oszczędnościach energii, ale w dłuższej perspektywie 
szybciej poprawiają swoje wskaźniki energetyczne, co 
doceniają menadżerowie mówiący o efektach systemo-
wego podejścia do zarzadzania energią w kierowanych 
przez siebie przedsiębiorstwach. 

Trudno powiedzieć jak wiele czynników składa się 
na lakoniczne podejście organizacji do ciążącego na 
nich obowiązku spełnienia wymagań Ustawy o efek-
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Praktyczne wdrożenia, warsztaty szkoleniowe, audity wewnętrzne
i wsparcie w zakresie Systemu Zarządzania Energią – ISO 50001:2012

Nasze mocne strony to:
12 lat doświadczenia w przemyśle i energetyce
3 000 godzin przeprowadzonych szkoleń
1 000 stron opracowanych merytorycznie procedur

Nasza dewiza to: 
Wymagamy od siebie więcej niż inni od nas wymagają. 
Dlatego pracujemy z najlepszymi i dla najlepszych.

Dane kontaktowe firmy:
www.wiso.pl
biuro@wiso.pl
+48 512 193 743

Obniżenie kosztów zużycia i wykorzystania energii (energii elektrycznej, paliw stałych, 
ciekłych, gazowych oraz ciepła).

Identyfikacja strat energii w różnych obszarach funkcjonowania organizacji.

Poprawa bezpieczeństwa energetycznego firmy.

Zgodność z przepisami prawa, w tym z ustawą o efektywności energetycznej.

Współudział pracowników w budowaniu efektywnej gospodarki energetycznej organizacji

tywności energetycznej. Rzeczywistość jest jednak taka, 
że kiedy większość dużych i średnich firm uczy się czym 
jest energia, organizacje posługujące się normą ISO 
50001 posiadają już wiedzę za sprawą prowadzonych 
przez siebie pomiarów i analiz jak mądrze jej używać. 
Przewaga jaką wypracowują sobie podmioty wykorzy-
stujące systemowe podejście do zarządzania mediami 
energetycznymi rzutuje na lepszą konkurencyjność, 
gdyż oszczędności z tytułu ograniczenia zużycia ener-
gii można przeznaczać na szeroko rozumiany rozwój 
przedsiębiorstwa. 

Wyniki jakie uzyskują organizacje w ramach prac 
wdrożeniowych skupiają się w  szczególności na or-
ganizacyjnych, technicznych oraz technologicznych 
źródłach strat energii oraz jej nieracjonalnego zużycia. 
Szeroki kontekst spojrzenia na prowadzoną w organi-
zacji gospodarkę energetyczną pozwala kierownictwu 
na konstruktywniejszą analizę kosztów produkcyjnych 
i na odpowiednie reagowanie w przypadku odchyleń 
od zaplanowanego zużycia energii. Można zatem sfor-
mułować tezę, iż zużycie energii wymaga pomiarów 
i analiz podobnych do tych, jakie uchodzące za dobrze 
zorganizowane firmy stosują w celu poznania jakości 
swoich usług czy wyrobów. 

Poznawanie procesów organizacji pod kątem ich 
energochłonności wymaga nieustannego uczenia się 
osób odpowiedzialnych za gospodarkę energetyczną 

tab. 1. 
Główne korzyści  
z wdrożenia Systemu 
Zarządzania Energią 
ISO 50001:2012

i produkcję. Posłużenie się w tym przypadku normą ISO 
50001 stanowi dla tych osób zbiór dobrych praktyk, które 
można zastosować do uzyskania oszczędności ujętych 
w informacji przesłanej do Urzędu Regulacji Energetyki. 

Dla kogo ISO 50001?
Teoretycznie system zarzadzania energią jest dedy-

kowany dla każdego typu przedsiębiorstw, bez względu 
na ich wielkość i złożoność. Praktyka jednak wskazuje, 
że największe efekty z wdrożenia normy ISO 50001 
uzyskuje się w średnich i dużych przedsiębiorstwach 
o  charakterze produkcyjno-usługowych. Decyzja 
o wdrożeniu systemu zarzadzania energią jest zatem 
sprawą indywidualną, uzależnioną w znacznej części 
z nastawienia najwyższego kierownictwa na poszuki-
wanie optymalnych kosztów działalności. Jeżeli firma 
boryka się z problemami związanymi istotnymi kosz-
tami energetycznymi warto rozważyć możliwość ich 
zoptymalizowania posługując się normą ISO 50001.


