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  Kommunales Energiemanagement: 
Wie mit wenig Geld viel erreicht werden kann. 

Workshop für Kommunalvertreter im EU-Projekt 

„Climatic Town - Energiestadterneuerung“ 

am 30.01.2018 in Görlitz 

Zarządzanie energią w gminie:  

W jaki sposób niewielkimi nakładami 

pieniężnymi można wiele osiągnąć 

Warsztaty dla przedstawicieli samorządów w ramach 

projektu UE „CLIMATIC TOWN - Energetyczna 

Rewitalizacja Miast”, 31.01.2018, Görlitz 
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09:00 – 10:00 Rejestracja 

10:00 – 10:15 
Powitanie 

Martina Jiroutová, SAENA GmbH 

10:00 – 11:45 

Gminne zarządzanie energią w Saksonii – projekty i zakres 
wsparcia 

Gregor Hillebrand, SAENA GmbH 

11:45 – 12:30 Przerwa obiadowa 

12:30 – 14:00 

Nieinwestycyjny i związany z niewielkimi inwestycjami 
potencjał oszczędności w gminnym zarządzaniu energią 

Sebastian Ludwig, SAENA GmbH 

14:00 – 14:30 Dyskusja 

CLIMATIC TOWN - „Zarządzanie energią w gminie: W jaki sposób 

niewielkimi nakładami pieniężnymi można wiele osiągnąć” 

Zarządzanie energią  
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Agenda 

1. Krótka prezentacja SAENA 

2. Czym jest gminne zarządzanie energią 

3. Projekty w Saksonii 

1. Przegląd dotychczasowych projektów 

2. Etapy i szczegóły projektów 

4. Wsparcie 

 

 

Gminne zarządzanie energią w Saksonii – projekty i 

zakres wsparcia 

Zarządzanie energią  
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Saksońska Agencja ds. Energii – SAENA GmbH 
 

 Agencja energetyczna Wolnego Kraju Saksonia 
 

 Utworzona w roku 2007 jako spółka nienastawiona na zysk 
 

 51 procent udziałów w spółce posiada Wolny Kraj Saksonia, a 49 procent 
udziałów Saksoński Bank Odbudowy – Bank wsparcia 
 
 
 
 

 Działalność: niezależna i pozbawiona interesów gospodarczych, 

niekomercyjna i wyłącznie ideowa 

 Centrum eksperckie i doradcze w zakresie: 

• Odnawialnych źródeł energii 

• Trwałych dostaw energii 

• Efektywności energetycznej 

Zarządzanie energią  
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Główne zadania 

 Realizacja celów energetycznych i klimatycznych Wolnego Kraju Saksonia 

 Wstępne (niezależne) doradztwo dla wszystkich grup docelowych 

 Realizacja projektów, dokształcanie, szkolenia i warsztaty 

 Public Relations / Dystrybucja informacji w zakresie efektywności 

energetycznej 

Grupy docelowe 

 

 

 

 
 

 

 

  
  

 

Saksońska Agencja ds. Energii – SAENA GmbH 

Małe i średnie 
przedsiębiorstwa 

Prywatne gospodarstwa 
domowe – mieszkańcy 
Saksonii 

Gminy i powiaty 

Zarządzanie energią  
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European Energy 

Award 
Public Relations Dokształcanie, 

realizacja projektów 

Portale 

informacyjne                            

• Spotkania 
informacyjne 

• Kursy 
dokształcające 

• Wymiana 
doświadczeń 

• Coroczne zebrania 

• Zarządzanie 
energią w gminie 

• Strona www 

• Portal 
energetyczny 
Saksonii 

• Podręcznik 
inwestora 

• Przewodnik 
planowania 
oświetlenia 
ulicznego 

• … 

• Newsletter 

• Prasa 

• Wystawa objazdowa 
 Termomoder-

nizacja 
 Mobilność 

elektryczna 

• … 

 

 

• Wsparcie 

• Broszury i 
publikacje 
fachowe 

• Lista ekspertów 
w zakresie 
efekt. energ. 

• Projekty UE 

• Sieci w zakresie 
efekt. energet. 

Gminy w Saksonii 

Doradztwo i sieć 

Propozycje i projekty Saksońskiej Agencji ds. Energii 

Zarządzanie energią  
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Zarządzenie energią w gminie (ZEG) to systematyczny, stały rozwój 

potencjału oszczędności przy zagospodarowaniu gminnych 

nieruchomości, który można uruchomić za pomocą działań nie-

inwestycyjnych albo związanych z niewielkim nakładem 

inwestycyjnym w zakresie istniejących instalacji. 

Czym jest zarządzenie energią w gminie (ZEG)? 

Zarządzanie energią  
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Nie, ale światło i ciepło będą udostępniane tylko o niezbędnej porze i 

w niezbędnej jakości! 

 

Czy musimy teraz wszyscy siedzieć po ciemku i marznąć? 

Zarządzanie energią  
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Optymalizacja eksploatacji   +   Podnoszenie 

świadomości 

użytkowników 

 

Obszary działań ZEG – Streszczenie 

Zarządzanie energią  
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0 

50 

100 

Normalbetrieb Einsparpotential durch 
positive Beeinflussung 

des Nutzerverhaltens 

Einsparpotential durch 
nicht- und 

geringinvestive 
Maßnahmen 

Normalna 
eksploatacja 

Potencjał oszczędności 
wywołany pozytywnym 

wpływem postawy 
użytkownika 

Potencjał oszczędności 
wywołany działaniami 
nieinwestycyjnymi i 

wiążącymi się z niewielkimi 
inwestycjami 

do 10% do 30% 

Quelle: Deutscher Städtetag 

Potencjał oszczędności ZEG? 
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Zarządzanie energią  
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Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Obszary działania ZEG – Co obejmują? 

Zarządzanie energią  

Rok 

poprzedni Rok 

Ilustracja 2.2: Rozwój zużycia ciepła (skorygowanego) w porównaniu miesięcznym 
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Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Optymalizacja 
eksploatacji w zakresie 

technologii instalacji 

Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Obszary działania ZEG – Co obejmują? 

Zarządzanie energią  

Analiza pomiarów krótkookresowych 
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Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Optymalizacja 
eksploatacji w zakresie 
technologii instalacji 

Usuwanie 
usterek 

Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Szkolenie 
gospodarzy 

domu 

Obszary działania ZEG – Co obejmują? 

Zarządzanie energią  
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Podnoszenie 
świadomości 

użytkowników 
budynków 

Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Optymalizacja 
eksploatacji w zakresie 
technologii instalacji 

Usuwanie 
usterek 

Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Szkolenie 
gospodarzy 

domu 

Obszary działania ZEG – Co obejmują? 
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Podnoszenie 
świadomości 

użytkowników budynków 

Miesięczne i roczne 
raporty energetyczne 

Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Optymalizacja 
eksploatacji w zakresie 
technologii instalacji 

Usuwanie 
usterek 

Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Szkolenie 
gospodarzy 

domu 

Obszary działania ZEG – Co obejmują? 
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Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Optymalizacja 
eksploatacji w zakresie 
technologii instalacji 

Usuwanie 
usterek 

Szkolenie 
gospodarzy 

domu 

Podnoszenie świadomości 
użytkowników budynków 

Miesięczne i roczne 
raporty energetyczne 

i wiele więcej 

Pozyskiwanie 
energii 

Organisation in 
der Verwaltung Dienstanweisung 

Energie 

Optymalizacja 
struktur użytkowania 

Umowy serwisowe 

Organizacja w 
zarządzaniu 

Instrukcja 
administracyjna w 
zakresie energii 

Obszary działania ZEG – Co obejmują? 

Zarządzanie energią  
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Pilot Westlausitz (2012/13) 

Pilot Leipziger Muldenland (2013/14) 

LISKEM (od 07/2015) 

ENW I (od 08/2015) 

ENW II (od 06/2017) 

Projekty typu ZEG prowadzone przez SAENA w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

Westlausitz 

Muldenland 

LISKEM EVAKEM 

ENW I 

ENW II 

ENW III ??? 

Projekty typu ZEG prowadzone przez SAENA w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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Doświadczenia i rezultaty: bilans projektu LISKEM po 1,5 roku 

Zarządzanie energią  

Rozwój zużycia w roku 2015 w 
porównaniu do 2016   

(nieruchomości z ZEG) 

Z
m

ia
n
a
 w

 %
 

Ciepło 
(skorygowane) 

Prąd Woda 
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Zasady 

 Rozwijanie know-how w gminie w celu zrównoważonego sukcesu: 

dokształcanie pracowników na poziomie gminnym 

 Delegowanie zadań między członków zespołu (Zespół ds. energii) 

 Praktyczne wdrożenie we własnych nieruchomościach 

 Koncentracja na działaniach nieinwestycyjnych i związanych z 

niewielkimi nakładami inwestycyjnymi 

 Wsparcie na miejscu przez coacha w zakresie energii: pomoc w 

wypracowaniu własnych rozwiązań 

 Wymiana doświadczeń: tworzenie regionalnych sieci 

Projekty typu ZEG prowadzone przez SAENA w Saksonii 

Zarządzanie energią  

Telefon doradcy: 0351 - 4910  3179    -    info@saena.de      -      www.saena.de           Strona 22 

mailto:info@saena.de
http://www.saena.de/


  Kommunales Energiemanagement 30.01.2017 

 Beratertelefon: 0351 - 4910 3179    -    info@saena.de    -    www.saena.de             Seite 23 

Fazy projektu w ZEG? 

Rozbudowa struktury 
organizacyjnej 

Model (dalszego) 
rozwoju 

Wdrożenie 

2. Wyznaczenie 
celów 

(energetycznych) 

3. 
Plano-
wanie 

4. Wdrożenie 

5. Kontrola 
wyników 

1. Analiza 
stanu 

obecnego 

Zarządzanie energią  
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1. Inicjacja 

2. Określenie i ocena 

2. Optymalizacja 

4. Dokumentowanie i Komunikowanie 

 

 Wszystkie etapy realizowane są w ramach projektu przez 

uczestniczącą gminę i wspierane od strony fachowej przez SAENA. 

 

 

Praktyczne etapy projektu w ramach ZEG w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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1. Inicjowanie 

• Utworzenie i ustalenie struktury organizacyjnej 

• Powołanie managera ds. energii, technika ds. energii oraz 

zaangażowanie zewnętrznego coacha ds. energii 

• Sporządzenie i zatwierdzenie instrukcji administracyjnej w 

zakresie energii 

• Wstępne poinformowanie wszystkich 

bezpośrednich/pośrednich uczestników 

• Dostarczenie oprogramowania zarządzania energią 

 

Praktyczne etapy projektu w ramach ZEG w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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Obiekt/ 

Użytkownik 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

•Eksploatacja przyjazna 
użytkownikom 

•Zadowolenie użytkowników 
•Motywacja 

Burmistrz/ Szczebel 
kierowniczy 

• Wsparcie dla KEM 
• Kompetencje, czas pracy, 

obowiązek raportowania 

SAENA 

• Koordynacja projektu i 
zapewnienie jakości 

• Szkolenia, warsztaty, 
spotkania w ramach sieci 

• Narzędzia pracy, technika 
pomiarowa 

Manager ds. energii 

• Pracownik gminy 
• Główna osoba kontaktowa w 

zakresie zarządzania energią   
• Kierownik projektu ZEG 
• Komunikacja 

Technik ds. energii 

• Pracownik gminy 
• Znajomość obiektu 
• Wiedza techniczna 

Zewn. coach ds. energii 

• Zewnętrzny konsultant 
techniczny 

• Wsparcie zespołu ds. energii: 
pomoc w wypracowaniu 
własnych rozwiązań 

Zespół ds. energii 

Aktorzy ZEG 

Gospodarz domu 

• Znajomość obiektu 
• Eksploatacja budynku 

Zarządzanie energią  
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2. Ewidencja i ocena 

• Zestawienie zużycia i kosztów wszystkich nieruchomości 

• Analiza porównawcza charakterystyki eksploatacji i kosztów 

• Wybór nieruchomości priorytetowych 

• Wprowadzenie comiesięcznego controllingu zużycia w 

nieruchomościach priorytetowych 

• Weryfikacja i ocena umów dostawy i umów serwisowych 

 

 

 

Praktyczne etapy realizacji projektu ZEG w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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Analiza porównawcza 

spez. Verbrauch 

[kWh/m²a]

jährliche Kosten 

[Euro/a]

spez. Verbrauch und Vergleich mit 

Benchmarkwerten [kWh/m²a]

Wärmekosten im Energiepreisvergleich 

[ct/kWh]

97,0 55.423

158,1 38.200

118,1 9.196

128,1 44.343

Detailsanalyse Wärmeverbauch

Gesamtanalyse Wärmeverbauch
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spez. Verbrauch [kWh/m²a]

Kosten-Verbrauchs-Portfolio Wärme
Verbrauchsmedian

Kostenmedian

Rathaus und Tourist-Info, Markt 1
Zittau

Technisches Rathaus, Sachsenstr.
14, Zittau

Gemeindeamt Hirschfelde,
Rosenstr. 3

Haus IV Bürgeramt/Archiv/FFW,
Franz-Könitzer Str.

Gemeindezentrum Eichgraben

Gemeindezentrum Pethau,
Hauptstr. 28

Feuerwehrgebäude Dittelsdorf,
Kretschamweg 4

0 210

97,0

kWh/m²a

0 210

158,1

kWh/m²a

0 210

118,1

kWh/m²a

0 210

128,1

kWh/m²a

0 14

10,6

ct/kWh

0 14

11,8

ct/kWh

0 10

6,3

ct/kWh

0 14

9,8

ct/kWh

Zarządzanie energią  

Ogólna analiza zużycia ciepła 

Szczegółowa analiza zużycia ciepła 

Portfolio z kosztami i zużyciem ciepła 

K
o
s
z
ty

 r
o
c
z
n

e
 [

E
U

R
/
a
]
 

Mediana zużycia 

Mediana kosztów 

Ratusz i Informacja 
turystyczna, Markt 1 Zittau 

Ratusz Techniczny, 
Sachsenstr. 14, Zittau 

Urząd Gminy w Hirschfelde, 
Rosenstr. 3 

Budynek IV Urząd ds. 
Obywatelskich/Archiwum/OS
P, Franz-Könitzer Str 

Centrum Gminne 
Eichgraben 

Centrum Gminne Pethau, 
Hauptstr. 28 

Budynek Straży Pożarnej 
Dittelsdorf, Kretschamweg 4 Właściwe zużycie [kWh/m2a] 

Właściwe zużycie 
[kWh/m2a] 

Koszty roczne 
[EUR/a] 

Właściwe zużycie i zestawienie z 
danymi porównawczymi [kWh/m2a] 

Koszty ciepła w porównaniu cen energii 
[ct/kWh] 
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3. Optymalizacja 

• Inspekcja nieruchomości priorytetowych i inwentaryzacja 

• Utworzenie katalogu budynku 

• Przeprowadzenie i ewaluacja pomiarów  

• Optymalizacja eksploatacji 

• Optymalizacja pozyskiwania energii, wody, ścieków 

 

 

Praktyczne etapy realizacji projektu ZEG w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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Optymalizacja instalacji na miejscu 

Zarządzanie energią  

Analiza pomiarów krótkookresowych 

Te
m

p
e

ra
tu

ra
 w

 °
C
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4. Dokumentowanie i Komunikowanie 

• Sporządzenie planów projektów i działań 

• Sporządzenie raportów energetycznych dotyczących 

nieruchomości oraz obszarów przyległych 

• Komunikacja 

• Public Relations 

• Rozmowy z burmistrzem 

• Informacje o stanie projektu dla wszystkich uczestników 

• Podnoszenie świadomości użytkowników 

Praktyczne etapy realizacji projektu ZEG w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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Raporty energetyczne 

Zarządzanie energią  

Gmina wzorcowa  Ratusz 

Rozwój zużycia ciepła (skoryg.) Rozwój zużycia ciepła (skoryg.) 

Ciepło 
Wartość 

graniczna 

Wartość 

docelowa 

Rok 

poprzedni 
Rok 

Rozwój zużycia prądu 
Rok 

poprzedni Rok 

Rozwój zużycia prądu 

Prąd 
Wartość 

graniczna 

Wartość 

docelowa 

Woda 
Wartość 

graniczna 

Wartość 

docelowa 

Rok 

poprzedni Rok 

Rozwój zużycia wody Rozwój zużycia wody 

Li
tr

 

Li
tr

 

Nośnik energii Ilość zużycia w kWh/litr Zmiana w % 

Rok poprzedni Rok bazowy 

Ciepło (skoryg.) 

Woda 

Woda 

Ciepło 
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• Zarządzanie energią w gminie (ZEG) to nie tylko rejestrowanie 

zużycia i kosztów 

• ZEG to systematyczny proces zarządzania, którego można się 

nauczyć 

• ZEG to zadanie o charakterze przekrojowym 

• Duże oszczędności można uzyskać już w drodze działań 

nieinwestycyjnych i związanych z niewielkimi nakładami 

inwestycyjnymi 

• ZEG stanowi bazę danych dla przyszłych działań inwestycyjnych 

• ZEG się opłaca 

• itd. 

 

 

Podsumowanie 

Zarządzanie energią  
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Podstawa 

• Saksońska dyrektywa w sprawie klimatu/2014; przedmiot 

wsparcia B.II.1 

Kogo obejmuje wsparcie? 

• Gminne instytucje samorządowe i ich przedsiębiorstwa 

• Korporacje związkowe 

• Związki wyznaniowe 

Co obejmuje wsparcie? 

• Wprowadzenie zarządzani energią w gminie 

Gminne zarządzanie energią w Saksonii – wsparcie 

Zarządzanie energią  
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Wydatki kwalifikowalne? 

• Moderacja i konsultacje zewnętrznego doradcy 

• Wydatki personalne na gminnych managerów ds. energii 

• Wydatki na pozyskiwanie (internetowego) oprogramowania do 

controllingu energetycznego, włącznie z jego serwisem we 

wnioskowanym okresie wsparcia  

• Mobilna technika pomiarowa 

Wysokość wsparcia? 

• Maksymalnie 80% wydatków kwalifikowalnych 

 

 

 

Gminne zarządzanie energią w Saksonii – wsparcie 

Zarządzanie energią  
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Gminne zarządzanie energią w Saksonii – wsparcie 

Coach w zakresie energii i oprogramowanie 
Uwaga: Warunki wsparcia dostępne są na głównej stronie Saksońskiego Banku Odbudowy: stan na dzień 

31.03.2017 r.! 

 Przykładem jest Görlitz (55 000 EW):  
 55 dni pracy coacha ds. energii przez 5 lat 
 5000 euro na oprogramowanie zarządzania energią 

Zarządzanie energią  

Miasta, gminy, 

powiaty 

Mieszkańcy 
Maks. dni 

pracy łącznie 

przez 5 lat 

w tym w 1. 

roku projektu 

*) 

w tym w 2. 

roku projektu 

*) 

w tym w 3. 

roku projektu 

*) 

w tym w 4. 

roku projektu 

*) 

w tym w 5. 

roku projektu 

*) 

Coach ds. energii 
Maksymalna kwalifikowalna stawka 

dzienna  

Oprogramowanie 

(internetowe) 
Maksymalne koszty kwalifikowalne 

ok. ok. ok. ok. ok. 

Wartości dla usług moderacji i doradztwa zewnętrznego coacha ds. energii 

Wydatki administracyjne 
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Gminne zarządzanie energią w Saksonii - wsparcie 

Koszty personalne i mobilna technika pomiarowa 
Uwaga: Warunki wsparcia dostępne są na głównej stronie Saksońskiego Banku Odbudowy: stan na dzień 

31.03.2017 r.! 

 Przykładem jest Görlitz (55 000 EW):  
 1,5 pełnego etatu 
 12 000 euro na mobilną technikę pomiarową 

 

Zarządzanie energią  

Górna granica zróżnicowania stanowisk i minimalnych kwalifikacji gminnych 

managerów ds. energii 

Dopuszczalne koszty 

kwalifikowalne *** 

Miasta, gminy, 

powiaty 

Mieszkańcy Procent pełnych etatów Minimalne kwalifikacje 

Ukończone kształcenie w zakresie inżynierii (technologie budowlane, 

instalacje budowlane), ekonomia administracyjna, specjalista 

administracji publicznej, technik albo równoważne kwalifikacje 

Ukończone studia na kierunkach takich jak 

inżynieria/administracja, ekonomia administracyjna 

albo równoważnym, co najmniej 3-letnie 

doświadczenie, np. technik, inżynier (technologie 

budowlane, instalacje budowlane) 

Mobilna technika 

pomiarowa 
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Zainteresowanie przyszłymi projektami ZEG? 

 Niewiążące wyrażenie zainteresowania 

Zarządzanie energią  

Wyrażenie zainteresowania udziałem w projekcie związanym z zarządzaniem energią w gminie 

Wyrażenie zainteresowania udziałem w projekcie związanym z zarządzaniem 
energią w gminie 

1. Wyrażenie zainteresowania: 

Tak 

W celu uzyskanie dalszych informacji prosimy najpierw skontaktować się z nami. 

2. Stałe dane gminy: 

Generalnie jesteśmy zainteresowani udziałem w projekcie dotyczącym 
zarządzania energią w gminie 

Nazwa gminy 

Powiat 
Liczba mieszkańców 
Ulica, nr 
Kod pocztowy, miejscowość 
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Osoba kontaktowa: 
 

Armin Verch 
Tel.: 0351 4910-3199 
E-mail: armin.verch@saena.de 
 

Internet:  
www.saena.de/kem 
www.saena.de/themen/material 
 
  
 
 

 
 
 
 

 
 

Czy chcą Państwo uzyskać więcej informacji? 

Polecamy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Broszura: Zarządzanie energią w 
małych gminach. Wskazówki 
praktyczne 
 

Zarządzanie energią  
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09:00 – 10:00 Rejestracja 

10:00 – 10:15 
Powitanie 

Martina Jiroutová, SAENA GmbH 

10:00 – 11:45 

Gminne zarządzanie energią w Saksonii – projekty, treści i 
wsparcie 

Gregor Hillebrand, SAENA GmbH 

11:45 – 12:30 Przerwa obiadowa 

12:30 – 14:00 

Nieinwestycyjny i związany z niewielkimi inwestycjami 
potencjał oszczędności w gminnym zarządzaniu energią 

Sebastian Ludwig, SAENA GmbH 

14:00 – 14:30 Dyskusja 

CLIMATIC TOWN - „Zarządzanie energią w gminie: W jaki sposób 

niewielkimi nakładami pieniężnymi można wiele osiągnąć” 

Zarządzanie energią  
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09:00 – 10:00 Rejestracja 

10:00 – 10:15 
Powitanie 

Martina Jiroutová, SAENA GmbH 

10:00 – 11:45 

Gminne zarządzanie energią w Saksonii – projekty, treści i 
wsparcie 

Gregor Hillebrand, SAENA GmbH 

11:45 – 12:30 Przerwa obiadowa 

12:30 – 14:00 

Nieinwestycyjny i związany z niewielkimi inwestycjami 
potencjał oszczędności w gminnym zarządzaniu energią 

Sebastian Ludwig, SAENA GmbH 

14:00 – 14:30 Dyskusja 

CLIMATIC TOWN - „Zarządzanie energią w gminie: W jaki sposób 

niewielkimi nakładami pieniężnymi można wiele osiągnąć” 

Zarządzanie energią  
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Część II: 

Rozpoznanie i wykorzystanie nieinwestycyjnego i 

związanego z niewielkimi inwestycjami potencjału 

oszczędności w gminnym zarządzaniu energią 

Wskazówki dotyczące nieskomplikowanego wdrożenia 

 – z przykładami z naszych gmin 

Zarządzanie energią  
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Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Optymalizacja 
eksploatacji w zakresie 
technologii instalacji 

Usuwanie 
usterek 

Szkolenie 
gospodarzy 

domu 

Podnoszenie świadomości 
użytkowników budynków 

Miesięczne i roczne 
raporty energetyczne 

i wiele 
więcej 

Pozyskiwanie 
energii 

Organisation in 
der Verwaltung Dienstanweisung 

Energie 

Optymalizacja 
struktur użytkowania 

Umowy 
serwisowe 

Organizacja w 
zarządzaniu 

Instrukcja 
administracyjna w 
zakresie energii 

Obszary działania ZEG – Co obejmują? 

Zarządzanie energią  
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Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Obszary działania ZEG – działania 

Comiesięczny 
controlling 

energetyczny 

Zarządzanie energią  
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Ogólne warunki: 
Miesięczny controlling zużycia 

Na przykład w 
postaci karty 
obiegowej (do 
wypełnienia przez 
gospodarzy 
domów) 

Zarządzanie energią  

Karta obiegowa Ratusz, budynek 1  

Stany liczników 

odczytane dnia: Nr licznika Stan licznika 

Podpis Podpis 

gospodarza domu managera ds. energii 
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Podział kosztów (Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Falkenstein, powiat Vogtland ENW1) 
Źródło: Zarządzanie energią w powiecie Vogtland 

Zarządzanie energią  

Energia (gaz, woda, prąd) Eksploatacja instalacji Gospodarz domu Sprzątanie 
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→ ZEG rozpoczyna się zawsze ustaleniem stanu obecnego (analiza 

stanu obecnego) 

Podział kosztów (Centrum Kształcenia Zawodowego w 

Rodewisch, powiat Vogtland ENW1) Źródło: Zarządzanie energią w powiecie Vogtland 

Zarządzanie energią  

Energia (gaz, woda, prąd) Eksploatacja instalacji Gospodarz domu Sprzątanie 
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Statystyka zużycia 

Zittau (ENW1) Ratusz 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Istotnie podwyższone zużycie wody od października 2016 do marca 2017: 

WC w męskiej toalecie na 1. piętrze – stale przeciekająca spłuczka 

Źródło: Zarządzanie energią w Zittau 

Zarządzanie energią  

Zużycie wody 
– porównanie miesięczne 

Zużycie wody w 2015 r. Zużycie wody w 2016 r. 

Sty. Marzec Kwi. Maj Czerw. Lip. Sierp. Wrz. Paź. Lis. Gru. Luty 
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Ogólne warunki: Kontrola księgowa 

Zarządzanie energią  

Za usługi zrealizowane w okresie od 30.04.2009 r. do 26.04.2010 r. otrzymują Państwo następujące rozliczenie albo decyzję 
miasta o wysokości opłat 

Kwota netto za wodę pitną 
Kwota netto opłaty za kanalizację 
Podatek VAT  7,00% z 

Kwota faktury 

Za usługi zrealizowane w okresie od 27.04.2010 r. do 30.04.2011 r. otrzymują Państwo:  

1. Rozliczenie z przedsiębiorstw miejskich 

Kwota netto za wodę pitną 
Podatek VAT  7,00% z 
2. publiczno-prawną decyzję miasta o wysokości opłat (strona 2) 
Kwota netto opłaty za kanalizację 
Decyzję w sprawie wysokości opłat wraz z pouczenie o środkach prawnych znajdują się na stronie 2. Prosimy zachować określony tam termin. 

Suma łączna 

Obliczenie zużycia – kanalizacja 
Nr licznika Pomiar 

Zmiana ceny/taryfy – szacunek zużycia 

Okres 
od do 

Stan licznika 
poprzedni nowy 

Różnica  w m3/ m2 
zaplombowane 

Czynnik / 
Okres 

Zużycie/Jednostka 
Udział 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Kanalizacja 

Opłata od wód deszczowych 

Opłata od wód deszczowych 

dni 

dni 
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Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Optymalizacja 
eksploatacji w 

zakresie technologii 
instalacji 

Usuwanie 
usterek 

Szkolenie 
gospodarzy 

domów 

Obszary działań ZEG – działania I 

Zarządzanie energią  
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Optymalizacja eksploatacji istniejących urządzeń 

0,00kW 

20,00kW 

40,00kW 

60,00kW 

80,00kW 

100,00kW 

120,00kW 

140,00kW 

0,0°C 

5,0°C 

10,0°C 

15,0°C 

20,0°C 

25,0°C 

30,0°C 

35,0°C 

40,0°C 

45,0°C 

50,0°C 

55,0°C 

60,0°C 

65,0°C 

70,0°C 

75,0°C 

80,0°C 

Vorlauf Rücklauf Leistung Moc  Wejście Wyjście 

Przykład: budynek administracyjny z instalacją z gazowym kotłem kondensacyjnym 

Stopień użytkowania produkcji ciepła przez okres pomiaru < 80%  

-> oznaka = zbyt wysokie temperatury systemu 

Zarządzanie energią  
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Miasto Zittau (ENW1): sala gimnastyczna przy Lisa-Tetzner-

Straße 
 Postępowanie 

Wyjaśnienie przeznaczenia budynku 

Pierwsza inspekcja z coachem ds. energii w dniu 21.03.2016 r. 

 - Rozmowa z gospodarzem odpowiedzialnym za obiekt  

 - Redukcja ustawień pompy 

 

Przeprowadzenie pomiarów instalacji zaopatrującej w ciepło (21.03 – 31.03.2016) 

 

Wielokrotne uzgodnienia z referatem technicznym odpowiedzialnym za obiekt w 
zakresie użytkowania i zaopatrzenia kontenerów 

Ultradźwiękowy pomiar przepływu w celu określenia zapotrzebowania na ciepłą 
wodę 

Zarządzanie energią  
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Sala gimnastyczna przy Lisa-Tetzner-Straße 

 

 

 

 

 

 

 

 

Działania wiążące się z niewielkimi nakładami inwestycyjnymi: 

2016: Odłączenie stojących obok kontenerów od zasilania w ciepło i wodę, izolacja wejścia 
wentylacji, ograniczenie termostatów grzejników   

2017: Izolacja przewodów rurowych w instalacji grzewczej i odłączenie zbiornika ciepłej wody 

 

Źródło: Zarządzanie energią w Zittau 

Zarządzanie energią  

Zużycie ciepła (skoryg.) Wartość graniczna 275471 kWh/a 
Wartość docelowa 163382,8 kWh/a 
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Sala gimnastyczna przy Lisa-Tetzner-Straße 

  

 Izolacja przewodów rurowych w instalacji grzewczej (2017) 

Źródło: Zarządzanie energią w Zittau 

Zarządzanie energią  
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Sala gimnastyczna przy Lisa-Tetzner-Straße 

  

Odłączenie zbiornika od centralnej instalacji wytwarzającej ciepłą wodę (2017) 

 

2 zbiorniki wody ciepłej po 1000 litrów Rozdzielone zbiorniki Ultradźwiękowy pomiar przepływu w 

celu określenia zapotrzebowania 

Zarządzanie energią  
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Gleichstrom Gegenstrom

Miasto Heidenau (ENW1): Szkoła Podstawowa im. Astrid Lindgren 

Można wykryć błędy hydrauliczne i techniczne w instalacjach! 

Źródło: Zarządzanie energią w Lässig/Heidenau 

Zarządzanie energią  

Prąd stały Przeciwprąd 

T
em

p
er

at
u

ra
 w

 °
C

 

T
em

p
er

at
u

ra
 w

 °
C

 

Powierzchnia 

wymiennika ciepła 

Powierzchnia 

wymiennika ciepła 
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• Oświetlenie dziedzińca: nowe zaprogramowanie godzin włączania (od godz. 22.00 
całkowicie wyłączone) 

• Oświetlenie zewnętrzne: zmiana położenia wyłączników zmierzchowych 
(niekorzystne położenie) 

• Brama myśliwska i schody kręcone w skrzydle D: wymiana żarówek na lampy LED 

• Skrzydło A: rozebranie zbiornika na ciepłą wodę i montaż armatury automatycznej w 
WC męskim dla gości 

• Skrzydło B: wyłączenie klimatyzatora w pomieszczeniu technicznym (brak potrzeby) 

• Skrzydło C: wyłączenie pomp obiegowych w okresie letnim, przestawienie 
termostatów grzejników na parterze z poziomu 3-5 na poziom 1 

• Skrzydło D: zmniejszenie ogrzewania poza godzinami użytkowania we wszystkich 
salach, temperatura optymalna została przestawiona z 24°C na 21°C 

• Skrzydło E: Oświetlenie na parterze działa w nocy (błąd programu) 

Powiat Nordsachsen (ENW1): 
Zamek Hartenfels w Torgau – wybrane zrealizowane działania 

Źródło: 

Zarządzenie energią w powiecie 

Nordsachsen 

Zarządzanie energią  
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Zamek Hartenfels w Torgau – pierwsze udokumentowane rezultaty 

Krzywa obciążenia przed działaniami 

ukierunkowanymi na oszczędności  

Krzywa obciążenia po wdrożeniu 

pierwszych działań ukierunkowanych 

na oszczędności 

Zarządzanie energią  

Analiza 
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Zamek Hartenfels w Torgau – obrazowy przykład aspektu obciążeń szczytowych 
(prąd) 
 

Górna średnia wartość: 90 kW 

Obciążenie szczytowe w godz. 11.50  – 12.15) : 108 kW 

( + 18 kW ) 

Teoretyczne koszty tego obciążenia szczytowego: 18 kW x 80,- €/kW/a =   1440,- €/a 

Domniemany 

podejrzany: 

Zarządzanie energią  

Analiza 
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Powiat Nordsachsen (ENW1): Gimnazjum im. Johanna 

Waltera w Torgau 

Wyciąg dot. Poboru prądu wentylacji w Sali gimnastycznej w niedziele bez obłożenia sali 

Rachunek strat (przykład): działanie wentylacji bez potrzeby: 

2 silniki po 10 kW x 1h x 0,22 €/kWh = 4,40 €/h -> weekend: 75 €, 40 weekendów: 3000,- €/a !! 

W tygodniu przy 50-procentowym obłożeniu: -> 5 dni  x 4 h = 20 h/tydzień x 4,40 €/h * 52 tygodni = 4576,- €/a !!  

Niedziela  godz. 7.30 – 16.00: Wentylacja działa przy braku obłożenia !! 

Zarządzanie energią  

Analiza 

Wydruk z dnia 03.03.2016, strona 1 z 1 
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Gimnazjum im. Johanna Waltera w Torgau 

Wyciąg z poboru prądu przed i po ustawieniu godzin włączania/wyłączania wentylacji w sali 

gimnastycznej oraz wyłączania oświetlenia zewnętrznego po godzinie 22.00 od 04/2016  

Przed interwencją Po interwencji 

Wentylacja w sali 

gimnastycznej wyłączona w 

weekend!! 

Zarządzanie energią  
K

o
rzystan

ie z en
ergii elektryczn

ej 
K

o
rz

ys
ta

n
ie
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 u
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u

g 

04860 Torgau Schloßstr. 7/9 [2110670796] [Starostwo Powiatu Nordsachsen] – Korzystanie z usług | Maks. (01.02.2016 - 07.02.2016) 
04860 Torgau Schloßstr. 7/9 [2110670796] [Starostwo Powiatu Nordsachsen] – Korzystanie z energii elektrycznej (01.02.2016 - 07.02.2016) 
04860 Torgau Schloßstr. 7/9 [2110670796] [Starostwo Powiatu Nordsachsen] – Korzystanie z usług | Maks. (11.04.2016 - 17.04.2016) 
04860 Torgau Schloßstr. 7/9 [2110670796] [Landratsamt Nordsachsen] – Korzystanie z energii elek. (11.04.2016 - 17.04.2016) 

Poniedziałek Wtorek Środa Czwartek 
Dzień powszedni 

Piątek Sobota Niedziela 

Szczegóły 
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Zarządzanie 
energią w 

gminie 

Podnoszenie 
świadomości 

użytkowników 
budynków 

Obszary działań ZEG – działania II 

Szkolenie 
gospodarzy 

domów 

Zarządzanie energią  
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Prawidłowa wentylacja 

Źródło: www.mappe.de (Maler-Online-Magazin, Callwey Verlag) 

Zarządzanie energią  

Rodzaj wentylacji 
Pozycja okna 

Wymiana powietrza 
na godzinę 

Przybliżony czas trwania wentylacji w 
celu uzyskania wymiany powietrza 

1 Wentylacja uchylna 

2 Wentylacja 
uderzeniowa 
3 Wentylacja 
poprzeczna 

minut 

minut 

minut ok. 
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Drobne działania – duża skuteczność 

Zarządzanie energią  

Tak wygląda prawidłowa obsługa termostatu 

Nastawienie termostatu na maksimum nie 
spowoduje szybszego ogrzania pomieszczenia 

Temperatura 

Pożądana 
temperatura 

Ustawienie 
termostatu 

 Równocześnie 
uzyskiwana jest 

pożądana temperatura 

W celu oszczędności 
temperatura pokojowa 

utrzymywana jest na 
stałym poziomie 

Jeśli temperatura wzrasta 
powyżej wartości 

pożądanej, marnuje się 
energia 

Za pomocą termostatu można ustawić pożądaną temperaturę: 

Czujnik temperatury (porównuje temperaturę 
pożądaną z temperaturą pokojową) 

Trzpień łączący 

Zawór 

Moje ogrzewanie może więcej 
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Miasto Zittau (ENW1): wydajne głowice zaworów 

termostatycznych (model urzędowy) 

Źródło: Zarządzanie energią w Zittau 

Koszty: 0,63 € za torebkę z 50 śrubami 

Zarządzanie energią  
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Miasto Gröditz (LISKEM): Liceum im Siegfrieda Richtera 

Uczniowie w ramach 3-letniego projektu szkolnego badają sytuację 

energetyczną swojej szkoły i przeprowadzają optymalizację. Z administracją 

zostało zawarte porozumienie w przedmiocie oszczędzaniu energii, zgodnie z 

którym 50% zaoszczędzonych kosztów będzie do dyspozycji szkoły. Połowa 

kosztów zaoszczędzonych w roku 2015 (3872,50 euro) została wypłacona 

szkole. 

 

 

 

 

Internet: https://www.energiefuechse-sachsen.de/projekte/gröditz/ 

Źródło: Zarządzanie energią w Gröditz 

Zarządzanie energią  
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„Użytkownicy urządzeń mogą za sprawą swojej świadomości 

energetycznej pomóc obniżyć zużycia”. 

 

Dokonywane są pomiary instalacji, aby monitorować eksploatację 

konkretnych urządzeń. Można również wyciągnąć na tej podstawie wnioski 

na temat zachowania użytkowników: 

 

Fragment zapisu pomiaru przepływów  

masowych w Sali gimnastycznej: 

 

22.03.2017 

ok. godz. 22:00 – 22:15 

bezpośrednio po ostatniej jednostce treningowej 

 

Godz. 22:55 – 23:15 

Przepływ 233 l wody gorącej. 

Zarządzanie energią  

Telefon doradcy: 0351 - 4910  3179    -    info@saena.de      -      www.saena.de           Strona 67 

mailto:info@saena.de
http://www.saena.de/


  Kommunales Energiemanagement 30.01.2017 

 Beratertelefon: 0351 - 4910 3179    -    info@saena.de    -    www.saena.de             Seite 68 

Skutek: podnoszenie świadomości użytkowników 

 

 Pracownicy – podnoszenie świadomości: 20.01.2017 

 Podnoszenie świadomości przedstawiciel związków sportowych, miejskich 

ośrodków sportowych: 09.05.2017 

 Plakaty wywieszone na drzwiach wyjściowych naszych budynków 

administracji 

 Coroczny instruktaż dla pracowników administracji w zakresie świadomości 

energetycznej w miejscu pracy 

Zarządzanie energią  
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Bad Düben (ENW1): Toaleta publiczna – Paradeplatz 

Powierzchnia: ok. 30 m² 

Godziny otwarcia: Od poniedziałku do 
piątku od godz. 7 do 18 

Zużycie prądu 

2013 do 2015 Ø 2016 Odchylenie Oszczędności 

2.685,3 kWh 1102,3 kWh - 59% ok. 480 € 

Działania: 

• Wyłączone zabezpieczenia 

• Montaż zamykanych gniazd 

Źródło: Zarządzanie energią w Bad Düben 

Zarządzanie energią  
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Inne, niewymienione tutaj, działania mające na celu obniżenie zużycia 

 

 Porozumienia z niegminnymi podmiotami instytucji publicznych 

 Optymalizacja instalacji wentylacyjnych (wymiana wentylatorów, wymiana 

filtrów, odzyskiwanie ciepła, dopasowanie natężenia przepływu pod kątem 

koncentracji CO2 itd.) 

 Sieci lokalnego ogrzewania, wymiana kotła (i nowy projekt!), wykorzystywanie 

odnawialnych źródeł energii 

 Obniżenie obciążenia grzewczego w inny sposób (izolacja, wymiana okien itp.) 

 Wymiana pomp w instalacji grzewczej i instalacji wytwarzającej wodę pitną 

 Dostarczanie wody pitnej: przebudowa, decentralizacja 

 Ogranicznik przepływu, wykorzystanie wody szarej 

 Odłączenie/Wymiana innych nieefektywnych odbiorników elektrycznych 

 … 

Zarządzanie energią  
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Jeśli to tylko możliwe, nie w ten sposób! 

(De)motywacja użytkownika 
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Zarządzanie 
energią w 

gminie 
Pozyskiwanie 

energii 

Obszary działania – działania III 
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Markkleeberg (ENW1) – Ponowne negocjacje umów na dostawę 
gazu do wszystkich obiektów z dostawcą Mitgas w 09/16  

 Po zatwierdzeniu nowych umów przez Prezydenta Miasta możliwe jest uzyskanie 
rocznych oszczędności (przy identycznym zużyciu) na poziomie ponad 9000 € 

36

4.297.046,00

Gesamtkosten netto *

aktuell

2016 2017 2018 2019

120,00 120,00 120,00 120,00

3,20 2,98 2,98 2,98

141.825,47 132.371,97 132.371,97 132.371,97

9.453,50 9.453,50 9.453,50Ersparnis gegenüber 2016 in €

alle Preise sind reine 

Energiepreise lt. Preisregelung, 

zuzügl. Netzentgelte, Steuern 

und Abgaben

Anzahl Lieferstellen

Verbrauchsmenge im Jahr in kWh

Grundpreis in €/Jahr

Arbeitspreis in Ct/kWh

Summe reiner Energiepreis in €

Zarządzanie energią  

Liczba punktów dostaw 

Ilość zużycia w roku w kWh 

Cena podstawowa w EUR/rok 

Cena dostarczonej energii w Ct/kWh 

Suma - czysta cena energii w EUR 

Oszczędność względem roku 2016 w EUR 

Łączne koszty netto* 

aktualnie 

Wszystkie ceny to czyste ceny energii 

wynikające z regulaminu cen, do tego 

doliczane są opłaty sieciowe, podatki i 

opłaty 
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Markkleeberg (ENW1) – Ponowne negocjacje umów na dostawę 
prądu do wszystkich obiektów, wraz z oświetleniem ulicznym i 
sygnalizatorami świetlnymi z dostawcą EnviaM 09/16 

 Po zatwierdzeniu nowych umów przez Prezydenta Miasta możliwe jest uzyskanie 
rocznych oszczędności (przy identycznym zużyciu) na poziomie ponad 19 000 € (przy 
umowach 3-letnich!). 

  

74 

aktuell

Anzahl

Lieferstellen

Verbrauchs-

menge im Jahr

in kWh

2016 2017 2018 2019

enviaM kommunal plus 55 455.678 109.834,54 € 98.225,06 € 98.225,06 € 98.225,06 €

enviaM lux plus 48 965.477 177.831,93 € 170.013,11 € 170.013,11 € 170.013,11 €

enviaM lux-d plus 3 7.884 1.534,06 € 1.481,40 € 1.481,40 € 1.481,40 €

Summe 289.200,53 € 269.719,57 € 269.719,57 € 269.719,57 €

Ersparnis gegenüber 2016 19.480,96 € 19.480,96 € 19.480,96 €

Gesamtkosten netto *

* Kostenermittlung mit aktuell gültigen Netzentgelten, Steuern und Abgaben

Zarządzanie energią  

Łączne koszty netto* 

aktualnie 

Liczba 

punktów 

dostaw 

Ilość zużycia w 

roku w kWh 

suma 

Oszczędność względem roku 2016 

*Ustalenie kosztów z aktualnie obowiązującymi opłatami sieciowymi, podatkami i innymi opłatami 
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Zarządzanie 
energią w 

gminie 
Pozyskiwanie 

energii 

Optymalizacja struktur 
użytkowania 

Obszary działania ZEG – działania IV 

Zarządzanie energią  
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Nieru-
chomości 

Łączne opłaty 
przed wymianą 

Możliwe 
oszczędności 

Już uzyskane 
oszczędności 
(Stan 10/2017) 

34 44 099 €/a 38 780 €/a 6146 €/a 

≡ 88%! 

Miasto Zwickau (ENW1) – 
Dostosowanie wymiarów liczników wody 
Wszystkie liczniki wody zostały wyselekcjonowane zgodnie z ≥ QN6, tj. z dodatkową składką. W 

rezultacie zweryfikowano łącznie 49 obiektów (ustalenie punktów czerpalnych / wartości przepływów), 

w przypadku 34 obiektów stwierdzono zbyt duże liczniki wody za pomocą własnego narzędzia MS-

Excel-Tools (wiosna 2017). 

Wniosek w maju 2017, od tego momentu stopniowe wdrożenie 

Zarządzanie energią  
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Kontrola i wymiana zamontowanych liczników wody  
 

 Podczas pierwszej inspekcji stwierdzono częściowo bardzo duże liczniki wody. Na 
podstawie zużyć w ostatnich latach i założonych przez dostawcę WE ustalono w 
przybliżeniu, skontrolowano konieczne wielkości oraz określono istniejący potencjał 
oszczędności w 3 obiektach. Nie przeprowadzono jeszcze końcowej kontroli szczegółowej i 
wymiany. 

 

 Szkoła przy Windberg 
 

Redukcja z QN 40 na QN 6, 

roczna oszczędność ok. 3300 EUR  

 

 Szkoła im. Humboldta 
 

Redukcja z QN 15 na QN 6, 

roczna oszczędność ok. 945 EUR  

 

 Szkoła im. Bebela 
 

Redukcja z QN 10 na QN 6, 

roczna oszczędność ok. 236 EUR  

Quelle: Energiemanagement Zwickau 
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Redukcja parametrów przyłączeniowych 

centralnego ogrzewania 
 

 

W dwóch obiektach podłączonych do centralnego ogrzewania, zweryfikowano i 
zredukowano istniejącą moc końcową za pomocą obliczeń obciążenia grzewczego. 

 

 

  Placówka opieki dziennej  

dla dzieci Wassertröpfchen 
 

Redukcja z 130 na 68 kWh, 

roczna oszczędność ok. 2100 EUR  

 

 

 

Szkoła im. Humboldta 
 

Redukcja z 600 na 278 kWh, 

roczna oszczędność ok. 11 000 EUR  

 

 

(Oszczędności dotyczące każdorazowo 2015 roku) 

Źródło: Zarządzanie energią w Zwickau 
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Oelsnitz/Erzgeb. po roku projektu: 

 

• Oszczędności związane z niewielkimi inwestycjami   
  4000 € p.a. 

Działania (wyciąg): 

 Połączenie liczników prądu 

 Wycofanie niepotrzebnych zbiorników na wodę ciepłą 

 Naprawa uszkodzonych mechanizmów zasilania w 
fontannie na rynku i spłuczki w toalecie 

 Doposażenie liczników ciepłej wody do decyzji 
inwestycyjnej 

 Izolacja rozdzielaczy ogrzewania i armatury wyjściowej 

 Wymiana zużytych wymienników ciepła 
 

• Oszczędności przez dopasowanie umów dostaw 

• Prąd: ok. 6%  20 500 € p.a. 

• Ciepło: ok. 3%    4 600 € p.a. 

  

 

Przykładowe projekty ZEG w Saksonii 

Zarządzanie energią  
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Przykładowe projekty ZEG w Saksonii 

 

 Dopasowanie ustawień ogrzewania + nowe pompy w Ratuszu i OSP 
(oszczędność gazu i prądu ok. 1800 €) 

 Wymiana termostatów w grzejnikach, redukcja temperatury pokojowej i 
dopasowanie ustawień ogrzewania w Szkole MAN (oszczędność co 
najmniej 5000 €) 

 Oszczędności z umów na dostawę gazu (oszczędność ok. 46 000 € od 
roku 2017)  

 Skorygowana redukcja kosztów zużycia energii cieplnej w latach 
2014/2015 względem lat 2012/2013, wynosząca średnio ok. 34 000 € 
rocznie 

 Wymiana konwencjonalnego oświetlenia w Zamku na retrofity LED (tutaj 
oszczędność roczna ok. 2900 €) 

 Dopasowanie programu czasowego wentylacji w sali gimnastycznej MAN 
(oszczędność ok. 3000 €) 

Zschopau – Udział w projekcie LISKEM od jesieni 2015 
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Przykładowe projekty ZEG w Saksonii 
 
Gröditz – Udział w projekcie LISKEM od jesieni 2015 

Zarządzanie energią  

 7400 mieszkańców 

 20 nieruchomości 

 215 000 EUR kosztów energii 

rocznie przed optymalizacją 

 

Ciepło 

Woda 

 Redukcja parametrów przyłączeniowych z 1 819kW na 750kW,  

 Korekta błędnych umów zezwalających,  

 Odłączenie kotła grzewczego w sali gimnastycznej; 

 Modyfikacja przyłączy wody w sali gimnastycznej, szkole podstawowej;  

 Ponowne zaprogramowanie instalacji nawadniającej w Ratuszu 

32 504 EUR (+43 504 EUR jednorazowo) 

Prąd  Modyfikacja przyłącza prądu w sali gimnastycznej,  

 Unikanie obciążeń szczytowych w sali gimnastycznej,  

 Oświetlenie LED w piwnicy Ratusza 

Inne:  
 Konsolidacja technologii sieciowej w szkole podstawowej i 

liceum,  

 Zmniejszenie kontenerów na śmieci;  

Oszczędność roczna: Działania 
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Przykładowe projekty ZEG w Saksonii 
 

Miasto Gröditz (LISKEM) – 4 nieruchomości 

Oszczędności w roku 2016 w porównaniu do roku 2014 wynoszą 69 000 euro 

albo 28% kosztów energii i wody w 4 budynkach (szkoła podstawowa, 

liceum, Ratusz, sala gimnastyczna) i uzyskane zostały przez: 

• Dopasowanie godzin eksploatacji oraz 

ustawienia pomp i krzywej grzewczej 

• Redukcja parametrów 

przyłączeniowych do centralnego 

ogrzewania przez oszacowanie 

obciążenia grzewczego 

• Modyfikacja liczników prądu i wody 

• Regulacja instalacji nawadniającej 

• Montaż zaprogramowanych 

termostatów 

 

Zarządzanie energią  

Rozwój kosztów w Gröditz 
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Prąd 

Woda 
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09:00 – 10:00 Rejestracja 

10:00 – 10:15 
Powitanie 

Martina Jiroutová, SAENA GmbH 

10:00 – 11:45 

Gminne zarządzanie energią w Saksonii – projekty, treści i 
wsparcie 

Gregor Hillebrand, SAENA GmbH 

11:45 – 12:30 Przerwa obiadowa 

12:30 – 14:00 

Nieinwestycyjny i związany z niewielkimi inwestycjami 
potencjał oszczędności w gminnym zarządzaniu energią 

Sebastian Ludwig, SAENA GmbH 

14:00 – 14:30 Dyskusja 

CLIMATIC TOWN - „Zarządzanie energią w gminie: W jaki sposób 

niewielkimi nakładami pieniężnymi można wiele osiągnąć” 
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