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AUDITING ENERGETYCZNY to rodzaj rzeczo-
znawstwa. Jego charakter polega na racjonalizowa-
niu zu¿ycia energii, analizie zwi¹zanej z tym efek-
tywnoœci ekonomicznej oraz na interdyscyplinar-
nym analizowaniu, mog¹cych zaistnieæ, problemów
dotycz¹cych stanu obiektu w zakresie technicznym,
ekonomicznym, prawnym i organizacyjnym. 

Powsta³e w wyniku auditingu energetycznego
opracowanie nazywa siê audytem energetycznym.
Auditing energetyczny to szereg czynnoœci zwi¹za-
nych z ocen¹ i analiz¹ aktualnego stanu pozyskiwa-
nia energii, jej u¿ytkowania w badanym obiekcie
oraz wskazanie potencjalnych mo¿liwoœci i obsza-
rów poprawy i racjonalizacji tego stanu. Zgodnie
z Ustaw¹ termomodernizacyjn¹ audytem energe-
tycznym nazywa siê opracowanie okreœlaj¹ce za-
kres, parametry techniczne oraz ekonomiczne
przedsiêwziêcia termomodernizacyjnego, ze wska-
zaniem rozwi¹zania optymalnego, w szczególnoœci
z punktu widzenia kosztów realizacji tego przed-
siêwziêcia oraz oszczêdnoœci energii. Audyt ener-
getyczny stanowi jednoczeœnie za³o¿enia do pro-
jektu budowlanego termomodernizacji. 
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Audyt energetyczny budynku zawiera nastêpuj¹ce
elementy: 

inwentaryzacjê systemu grzewczego, 

ocenê w³aœciwoœci cieplnych budynku, 

okreœlenie, jaka jest charakterystyka energe-
tyczna budynku, 

stwierdzenie, w jaki sposób mo¿na przepro-
wadziæ termomodernizacjê budynku, 

ocenê op³acalnoœci ka¿dej z metod, 

wskazanie, które z nich s¹ optymalne dla au-
dytowanego budynku. 

Audyt modernizacyjny

Podstawowym za³o¿eniem ustawy jest wsparcie
modernizacji budynków nieefektywnych energe-
tycznie. Okreœla, jakie rodzaje budynków podlega-
j¹ ustawie oraz jakie cele ma osi¹gn¹æ przedsiê-
wziêcie, w zale¿noœci od zakresu modernizacji czy
remontu oraz rodzaju budynku. W tym celu musi
zostaæ wykonany audyt energetyczny budynku ze
szczegó³owymi informacjami: 

dane identyfikacyjne budynku, lokalnego
Ÿród³a ciep³a, lokalnej sieci ciep³owniczej, 

dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej,
imiê i nazwisko, adres do korespondencji
i numer PESEL, 

ocenê stanu technicznego budynku, lokalne-
go Ÿród³a ciep³a, lokalnej sieci ciep³owniczej, 
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opis mo¿liwych wariantów realizacji przed-
siêwziêcia termomodernizacyjnego, 

wskazanie optymalnego wariantu przedsiê-
wziêcia termomodernizacyjnego. 

Audyt remontowy powinien zawieraæ: 

dane identyfikacyjne budynku mieszkalnego, 

dane inwestora, w tym dla osoby fizycznej,
imiê i nazwisko, adres do korespondencji
i numer PESEL, 

kalkulacjê wartoœci wskaŸnika E, okreœlaj¹-
cego obliczeniowe zapotrzebowanie na ener-
giê koñcow¹ (ciep³o) do ogrzewania budynku
w sezonie grzewczym, 

wskazanie rzeczowego zakresu prac, 

plan robót remontowych, 

wskazanie zakresu prac remontowych ujê-
tych wnioskowanym przedsiêwziêciem re-
montowym, 

dokumenty okreœlaj¹ce szacowane koszty
przedsiêwziêcia. 

Doradca energetyczny to specjalista posiadaj¹cy
szerok¹ wiedzê z zakresu budownictwa, fizyki bu-
dowli, ogrzewnictwa i ch³odnictwa oraz energety-
ki. Doradca energetyczny powinien równie¿ posia-
daæ okreœlony zakres wiedzy ekonomicznej, g³ów-
nie w zakresie kredytowania inwestycji i remon-
tów. G³ówne zadania doradcy energetycznego to
analiza Ÿróde³ energii, dobór ich wykorzystania
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oraz analiza i optymalizacja obiektu, maj¹ca na ce-
lu obni¿enie jego energoch³onnoœci. 

Us³ugi, jakie œwiadczy doradca energetyczny, s¹
zwi¹zane z jednej strony z rosn¹c¹ œwiadomoœci¹
koniecznoœci oszczêdzania energii w budynkach,
z drugiej wchodz¹c¹ wkrótce w ¿ycie Dyrektyw¹
w sprawie charakterystyki energetycznej budyn-
ków oraz funkcjonuj¹c¹ w Polsce Ustaw¹ z dnia 18
grudnia 1998 r. o wspieraniu przedsiêwziêæ termo-
modernizacyjnych (Dz.U. Nr 162, poz. 1121) wraz
ze zmianami wed³ug Ustawy z dnia 21 czerwca
2001 r. (Dz.U. Nr 76, poz. 808), zwan¹ Ustaw¹ ter-
momodernizacyjn¹. To ona by³a podstaw¹ do roz-
winiêcia siê auditingu energetycznego. 

Audytor energetyczny

Formalnie w polskim prawie nie istnieje zawód au-
dytora energetycznego. W praktyce audytami zaj-
muj¹ siê zazwyczaj specjaliœci od energetyki,
ogrzewnictwa, ch³odnictwa i klimatyzacji, fizyki
budowli czy samego budownictwa i in¿ynierii œro-
dowiska. Nie jest to jeszcze popularna profesja.
Tylko dla 40% osób wykonuj¹cych zawód audyto-
ra stanowi on g³ówne Ÿród³o dochodów. Œrednio
wykonuj¹ oni oko³o 20 audytów rocznie. Jednak
rosn¹ca œwiadomoœæ spo³eczna dotycz¹ca efektyw-
noœci energetycznej sprawia, ¿e roœnie popyt na te-
go rodzaju specjalistów. 

W celu zwiêkszenia kompetencji i umiejêtnoœci 
audytorzy mog¹ podj¹æ naukê na studiach pody-
plomowych z zakresu auditingu oraz uczestniczyæ
w kursach na audytorów energetycznych. Kursy
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skupiaj¹ siê jednak tylko na wymaganiach z zakre-
su termomodernizacji. Wchodz¹ca w ¿ycie obo-
wi¹zkowa certyfikacja mo¿e staæ siê jednak bodŸ-
cem do zmiany programu zarówno kursów, jak
i studiów podyplomowych z tego zakresu. 

Droga zawodowa audytora energetycznego to: 

rozpoczêcie i pozytywne ukoñczenie kursu
na audytora energetycznego lub studiów po-
dyplomowych z zakresu auditingu energe-
tycznego, 

przyst¹pienie do egzaminu Krajowej Agencji
Poszanowania Energii na audytora energe-
tycznego; polega na samodzielnym wykona-
niu i przed³o¿eniu do obrony przed Komisj¹
kwalifikacyjn¹ KAPE S.A. audytu energetycz-
nego rzeczywistego obiektu budowlanego. 

W celu uzyskania wpisu na listê audytorów energe-
tycznych Banku Gospodarstwa Krajowego oraz
Zrzeszenia Audytorów Energetycznych nale¿y
przejœæ pozytywnie poni¿sz¹ procedurê: 

rozpoczêcie i pozytywne ukoñczenie kursu
na audytora energetycznego lub studiów po-
dyplomowych z zakresu auditingu energe-
tycznego, 

wykonanie w trybie ustawy co najmniej
trzech, pozytywnie zweryfikowanych audy-
tów, 

wykonanie 1-2 pozytywnie zweryfikowa-
nych audytów w trybie ustawy oraz kilku in-
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nych audytów i opracowañ dotycz¹cych
oszczêdnoœci energii. 

Narzêdzia pracy audytorów

W pracy audytor czêsto korzysta ze specjalistycz-
nego sprzêtu oraz programów komputerowych, po-
zwalaj¹cych przeprowadziæ pe³ny proces auditin-
gu. W przypadku braku pe³nej dokumentacji, na
podstawie której audytor jest w stanie wykonaæ au-
dyt, pomocnym narzêdziem staje siê kamera ter-
mowizyjna. Pozwala ona na identyfikacjê mostków
cieplnych i miejsc ucieczki ciep³a. W trakcie przy-
gotowywania dokumentacji i badania energetycz-
nego, audytor wspomaga siê ogólnodostêpnymi
programami komputerowymi

Œwiadectwo charakterystyki energetycznej bu-
dynku mo¿e sporz¹dzaæ osoba, która: 

posiada pe³n¹ zdolnoœæ do czynnoœci praw-
nych, 

ukoñczy³a co najmniej studia magisterskie,
w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wy¿-
szym, 

nie by³a karana za przestêpstwo przeciwko
mieniu, wiarygodnoœci dokumentów, obroto-
wi gospodarczemu, obrotowi pieniêdzmi
i papierami wartoœciowymi lub za przestêp-
stwo skarbowe, 

posiada uprawnienia budowlane do projekto-
wania w specjalnoœci architektonicznej, kon-
strukcyjno-budowlanej lub instalacyjnej, albo 
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odby³a szkolenie i z³o¿y³a z wynikiem pozy-
tywnym egzamin przed ministrem w³aœci-
wym do spraw budownictwa, gospodarki
przestrzennej i mieszkaniowej. 

Zakres i forma szkoleñ

Szkolenie powinno siê sk³adaæ z czêœci teoretycz-
nej oraz praktycznej. Czas trwania szkolenia nie
mo¿e byæ krótszy ni¿ 50 godzin, przy czym czêœæ
praktyczna szkolenia powinna trwaæ nie mniej ni¿
8 godzin. 

Czêœæ teoretyczna sk³ada siê z wyk³adów o tematy-
ce zgodnej z zakresem programowym, okreœlonym
w za³¹czniku nr 1 do rozporz¹dzenia. 

Czêœæ praktyczna sk³ada siê z æwiczeñ praktycz-
nych, maj¹cych na celu nabycie umiejêtnoœci spo-
rz¹dzania œwiadectwa charakterystyki energetycz-
nej budynku, lokalu mieszkalnego oraz czêœci bu-
dynku stanowi¹cej samodzieln¹ ca³oœæ techniczno-
-u¿ytkow¹, zwanego dalej „œwiadectwem charakte-
rystyki energetycznej“. Szkolenia powinny byæ
przeprowadzane przy u¿yciu odpowiednich œrod-
ków dydaktycznych, w szczególnoœci sprzêtu kom-
puterowego wraz z oprogramowaniem komputero-
wym, pozwalaj¹cym na wykonywanie obliczeñ
w³aœciwych dla sporz¹dzenia œwiadectwa charakte-
rystyki energetycznej. 

Szkolenie powinno siê koñczyæ samodzielnym spo-
rz¹dzeniem œwiadectwa charakterystyki energetycz-
nej i ocen¹ poprawnoœci jego wykonania, w szcze-
gólnoœci pod k¹tem zgodnoœci z przepisami dotycz¹-
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