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OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII  
TO KWESTIA PRZETRWANIA 
DLA WIELU FIRM

Na co się przygotować i jak zmniejszyć 
wydatki dzięki technologii?

Nie oszukujmy się, ta zima będzie bardzo 
trudna. Apelujemy do naszych klientów, 
abyśmy przede wszystkim oszczędzali energię, 
żebyśmy nie mieli problemów z niedoborem 
ciepła, energii elektrycznej w zimie (...) 
Dzisiaj priorytetem jest bezpieczeństwo 
energetyczne, suwerenność energetyczna. 
Tym powinniśmy się kierować i tym powinni się 
także kierować politycy UE, którzy w ramach 
solidarności europejskiej powinni uwzględniać 
specyfikę poszczególnych krajów. 
 
(wypowiedź z czerwca 2022 r.1)

Żyjemy w rzeczywistości pełnej wyzwań. 

Wszystko to są problemy, z którymi musimy 
się mierzyć jako jednostki, społeczeństwo, 
i jako szeroko pojmowany biznes. 

Galopująca inflacja w większości rozwiniętych 
krajów, konflikty zbrojne w strategicznych 
z punktu widzenia zasobów regionach, 
wydłużone po pandemii COVID-19 łańcuchy 
dostaw, a wreszcie kryzys klimatyczny, który 
nie jest już pieśnią odległej przyszłości, tylko 
kwestią „tu i teraz”. A do tego coraz droższe 
surowce energetyczne (ropa, gaz, węgiel).  

Jaką przyjąć postawę: ograniczonego 
optymizmu czy katastroficznego pesymizmu? 
O dzisiejszej sytuacji mówił niedawno Prezes 
PGE i Polskiego Towarzystwa Elektrociepłowni 
Zawodowych Wojciech Dąbrowski: 

 https://www.cire.pl/artykuly/serwis-informacyjny-cire-24/prezes-pge-zima-bedzie-bardzo-trudna-apelujemy-o-oszczedzanie-energii 
1

Wydaje się więc, że gospodarowanie energią 
(i mediami w ogóle) jest nową koniecznością 
i kwestią przetrwania, a nie tylko rozsądnym 
proekologicznym zaleceniem. 
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Wysokie ceny nośników energii i mediów 

Bank Światowy przewiduje, że w najbliższych 
latach ceny wszystkich surowców będą się 
utrzymywać na dotychczasowych wysokich 
poziomach. 
 

W latach 2022–2024 ich wartość ma znacznie 
przekraczać średnią obowiązującą 
w dekadzie przed pandemią COVID-192. 
Powodem takiej sytuacji jest między innymi 
niepewność rynków, które nerwowo reagują 
na nieprzewidziane światowe scenariusze oraz 
zakłócone łańcuchy dostaw.   
 
W płaceniu niższych rachunków z pewnością 
nie pomaga też sytuacja geopolityczna za 
naszymi wschodnimi granicami.  

  https://www.pb.pl/bank-swiatowy-surowce-stanieja-ale-beda-drogie-1149956 
2

Trudne czasy, duże wyzwania 

Najtańsza energia to ta, której nie 
wykorzystujemy.
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Zgodnie z danymi serwisu Statista średnia zmiana cen wybranych surowców wzrosła od 
24 lutego, czyli od momentu wybuchu wojny w Ukrainie, do 1 czerwca (w porównaniu z okresem 
styczniowym) o:

• prawie 70 % w przypadku węgla,

• ponad 26 % w przypadku gazu ziemnego (dla Europy),

• prawie 30 % w przypadku ropy3.

 https://www.statista.com/chart/amp/27607/average-change-in-the-price-of-selected-raw-materials/ 
3
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Warto jednak pamiętać o tym, że ceny nośników energii ustalane są w oparciu o notowania giełdo-
we, obciążenia podatkowe i proekologiczne. 
Na fakturę za energię elektryczną składa się wiele elementów i ograniczenie choćby jednego 
z nich sprawia, że w długiej perspektywie można sporo zaoszczędzić. 

Środowisko i zasoby naturalne  

Na 213 krajów, których danymi dysponuje 
Global Carbon Atlas, Polska zajmuje 36. miej-
sce pod względem wielkości emisji dwutlenku 
węgla na mieszkańca4. 

Czy to dużo? Zależy od prognoz. 
Na pewno mogłoby być mniej. Zwłaszcza 
w obecnej perspektywie.  

Emisja CO2 do atmosfery wpływa na podwyż-
szenie globalnej temperatury, a tym samym 
prowadzi do katastrofy, która może skutkować 
śmiercią milionów ludzi i skrajnym wyniszcze-
niem planety. 

Gdybyśmy utrzymywali dotychczasowe sche-
maty postępowania, to już za niecałe 30 lat 
nastąpiłby 2-3-krotny wzrost zapotrzebowania 
na energię. Przy stężeniu dwutlenku węgla 
w atmosferze na poziomie 450–550 ppm (czyli 
o 50–100 więcej niż obecnie) do 2100 roku 
wzrost średniej temperatury na Ziemi będzie 
wynosił od 2,0 do 3,2°C5. 
 
Tymczasem scenariusze podwyższenia tej 
wartości nawet o 1,5 stopnia są iście katastro-
ficzne. 

https://www.cire.pl/artykuly/energia-w-eu-materialy-problemowe/emisja-co2-polska-na-tle-europy-i-swiata 
4

https://eko.org.pl/index_trendy.php?dzial=4&kat=6&art=1542 
5
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Na przykład prognozuje się, że w wyniku ocieplenia o 1,5°C ilość wody słodkiej dostępnej w rze-
kach i jeziorach spadnie o 9% w samym tylko rejonie Morza Śródziemnego. Każdy stopień wzrostu 
temperatury oznacza również redukcję globalnych plonów pszenicy o 6%, ryżu i soi o 3%, a kukury-
dzy o 7%. W scenariuszu ocieplenia o 1,5°C w drugiej połowie stulecia poważną degradacją zagro-
żonych będzie 90% raf koralowych. Z kolei w rezultacie podwyższania się poziomu morza (przez 
topniejące lodowce) do 2100 roku permanentnie zalane zostaną tereny zamieszkane obecnie przez 
46 mln ludzi6. 

https://naukaoklimacie.pl/aktualnosci/porownanie-nastepstw-zmiany-klimatu/ 
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Nie taką przyszłość powinniśmy zagwarantować przyszłym pokoleniom. 
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Niestety, większość energii, z jakiej korzystamy, 
pochodzi z paliw kopalnych. Zielone” źródła 
oczywiście wciąż są rozwijane, natomiast nie 
dominują one jeszcze w sektorze energetycz-
nym. Dlatego oprócz tego, że powinniśmy 
inwestować w nowe sposoby pozyskiwania 
energii, równocześnie musimy skupić się na 
ograniczaniu zużycia tych wysokoemisyjnych 
źródeł. 

Oczywistym wnioskiem jest, że zwiększenie 
efektywności energetycznej i ograniczanie 
emisji CO2 to przejaw troski o naszą planetę, 
ale i o całą ludzkość.

 

Bądź przygotowany 
na zmiany legislacyjne

Przykładem zmian jest nowe prawo o ewidencji 
akcyzowej. Od 1 stycznia 2023 przedsiębiorcy 
o statusie podatnika akcyzy od energii 
elektrycznej będą zobowiązani prowadzić 
elektroniczną ewidencję.  
Nowe przepisy dotyczą wybranych firm, które 
zajmują się produkcją energii, jej sprzedażą 
oraz zakupem  z sieci energetycznej.  

Odpowiedzią na te nowe potrzeby może być 
Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii 
IPOE od APA. Instalując to oprogramowanie, 
klient zyskuje wiarygodne dane na temat ilości 
zużywanej energii elektrycznej we wszystkich 
obszarach. Możliwe jest zoptymalizowanie 
zużycia i wskazanie obszarów wymagających 
uwagi. A to, poza wymiernym efektem finan-
sowym, przekłada się pośrednio na ochronę 
planety. 

https://dziennikustaw.gov.pl/D2021000231301.pdf
https://www.apagroup.pl/ipoe
https://www.apagroup.pl/ipoe
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Elektroniczna ewidencja akcyzowa musi być 
prowadzona w taki sposób, by:

• umożliwiała wgląd w treść dokonywanych 
wpisów,

• umożliwiała wprowadzanie zmian (oraz 
pozwalała zidentyfikować, kto takie zmiany 
wprowadził),

• zapewniała możliwość wygenerowania 
raportów oraz ich wydruk,

• uniemożliwiała usuwanie wpisów,

• przechowywała kopie dokumentacji 
zapisanej na informatycznym nośniku 
danych, 

• gwarantowała ochronę przechowywanych 
informacji.  

Jak widać, uwarunkowań jest sporo. 
Właśnie dlatego zwykły arkusz Excel nie 
będzie wystarczający. Przez „elektroniczną 
ewidencję” należy rozumieć zaawansowany 
układ gromadzenia i przetwarzania danych, 
który pozwala na kompleksowe działanie. 
Nie bez znaczenia dla użytkownika są też jej 
przejrzystość i intuicyjność.

 

W spełnieniu wymogów ustawy pomagają 
wyspecjalizowane systemy i narzędzia, takie 
jak wspomniana już Inteligentna Platforma 
Optymalizacji Energii, która: 

• zapewnia kompleksowy monitoring zużycia 
energetycznego,

• generuje raporty i analizy,  

• umożliwia dostęp do systemu alarmowego 
informującego o przekroczeniach 
i anomaliach,   

• daje możliwość dokonywania korekty,

• ma funkcjonalność identyfikowania 
osób, które dokonały poprawek (każdy 
użytkownik ma swój indywidualny login 
i hasło oraz cyfrowy identyfikator). 

https://www.apagroup.pl/ipoe
https://www.apagroup.pl/ipoe
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 IPOE. Odpowiedź na potrzebę optymalizacji energetycznej

IPOE, czyli Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii, pozwala na zautomatyzowany, bieżący 
i wiarygodny monitoring zapotrzebowania energetycznego. 

IPOE w pełni wpisuje się w nowatorskie 
rozwiązania z zakresu inteligentnej automatyki 
i robotyzacji procesów biznesowych. Przekłada 
się to nie tylko na rozwój danej firmy, ale także 
na zmniejszenie śladu węglowego.  
Ta ostatnia zaleta w dzisiejszych czasach jest 
nie do przecenienia. 

Platforma wizualizuje elementy systemu, 
na przykład:

• ilość oraz jakość zużywanej energii 
elektrycznej,

• charakterystyki prądowe,

• generację energii biernej,

• zużycie energii cieplnej,

• zużycie gazu,

• statystyki ponoszonych kosztów.
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JAK IPOE POMAGA CZYTAĆ 
RACHUNKI/FAKTURY ZA PRĄD? 

https://eon.pl/dla-domu/portal-o-energii-dla-domu/jak-czytac-rachunek-za-energie-elektryczna
7

https://www.rachuneo.pl/artykuly/jak-czytac-fakture-za-prad

Składają się na nią między innymi: 

• opłata jakościowa, z której środki 
przeznaczane są na modernizację, budowę 
i rozbudowę sieci energetycznej;

• opłata przejściowa, która rekompensuje 
elektrowni ewentualne straty związane 
z wcześniejszym rozwiązaniem Kontraktów 
Długoterminowych (KDT); 

• opłata sieciowa zmienna, której wysokość 
jest iloczynem stałej stawki i ilości pobranej 
energii (mierzonej w kWh);

• opłata sieciowa stała, którą płaci się  za sam 
dostęp do sieci elektroenergetycznej oraz 
za utrzymanie urządzeń w jej ramach;  

• opłata OZE, przeznaczana na rozwój 
Odnawialnych Źródeł Energii, której 
wysokość jest zależna od zużycia energii 
(iloczyn stałej stawki i ilość pobranego 
prądu)7.

Faktura za prąd to dokument, który zawiera 
wiele ważnych pozycji i liczb. Uwagę zwracają 
takie sekcje jak: 

1. Opłaty za energię czynną (zużywany prąd), 
które wpływają do sprzedawcy prądu. 
Uwzględniają stawkę za każdą zużytą kWh 
energii elektrycznej pobraną z sieci 
w danym okresie rozliczeniowym. 

2. Stała opłata handlowa 
(wynikająca z umowy). 

3. Opłata dystrybucyjna, uiszczana na 
rzecz lokalnego operatora systemu 
dystrybucyjnego, czyli właściciela 
infrastruktury energetycznej w danej 
lokalizacji. 
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Rachunki za prąd mogą być niższe… 

…o ile zadba się o odpowiednią optymalizację i na przykład korzystanie z tańszych taryf, usuwa-
nie zużycia tam, gdzie nie jest to potrzebne, kompensację mocy biernej itd. Wszystko to (i więcej) 
można zyskać właśnie dzięki narzędziu monitorującemu energię elektryczną od APA.  
 
Przy monitoringu instalacji fotowoltaicznej wykonywany jest pomiar na przyłączu oraz przeprowa-
dzana integracja inwertera. Dzięki temu mamy pełny wgląd w przepływy energii, produkcję 
i zużycie. Możliwy jest jednak pomiar także pojedynczych obwodów oraz maszyn. W ramach jednej 
instalacji możliwe jest zintegrowanie nawet 30.000 pomiarów.

Wszystkie te informacje mają ogromne 
znaczenie, jeśli myślimy o zredukowaniu 
rachunków do niezbędnego minimum, przy 
jednoczesnym utrzymaniu dotychczasowej 
wydajności pracy. 

Klient dowiaduje się:

• ile energii zużyto, 

• ile energii dostarczono do sieci,

• ile energii pobrano z sieci,

• ile własnego zapotrzebowania pokrywa 
się za pomocą produkcji energii własnej,

• jaka jest jakość energii na przyłączu,

• czy występują ewentualne przekroczenia. 
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CO ZYSKASZ  DZIĘKI  INTELIGENTNEJ 
OPTYMALIZACJI  ZUŻYCIA  ZASOBÓW? 

Poznaj korzyści z IPOE 
Narzędzie od APA daje użytkownikowi całe 
spektrum możliwości w zakresie optymalizowania 
energetycznego w przedsiębiorstwie.  
Dostarcza wiedzę, która jest niezbędna dla 
podejmowania kluczowych decyzji.

IPOE to:

• szybki dostęp do danych (również z urządzeń mobilnych),

• możliwość filtrowania wyników,

• funkcjonalność filtrowania wyników, 

• opcja definiowania różnych kryteriów wyświetlania danych,

• alarmowanie o stanach niepożądanych,

• ciągły audyt energetyczny,

• analiza i detekcja nadmiernej konsumpcji,

• brak konieczności inwestowania we własną infrastrukturę 
informatyczną (rozwiązanie chmurowe),

• narzędzie ułatwiające aktywne podejście do oszczędzania,

• narzędzie ułatwiające indywidualne rozliczenia z najemcami 
lub odbiorcami mediów,   

• wbudowane algorytmy optymalizacyjne,

• raporty menadżerskie,

• KPI.
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Co można w ten sposób zyskać? 

• oszczędność na rachunkach rzędu od 20 do nawet 40 procent,

• możliwość kontrolowania bieżącego zużycia z dowolnego miejsca (dzięki rozwiązaniom chmuro-
wym), 

• kompleksowe zarządzanie całością poborów mocy (pełen wgląd w to, jak wykorzystywana jest 
energia),

• możliwość oceny stanu wykorzystania energii i ponoszonych kosztów, 

• szansa na bardziej racjonalne, efektywne i miarodajne planowanie.  
 

Więcej o tym, jak aktywnie przyczynić się do oszczędzania  
energii elektrycznej, można przeczytać TUTAJ. 

https://efektywnyenergetycznie.pl/
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Większe możliwości dla obiektów użyteczności publicznej 
(i nie tylko)

Jednostki administracji, które sprawują kontrolę nad budynkami użyteczności publicznej, 
powinny szczególnie skupiać się na oszczędnym gospodarowaniu energią. 

Taki obowiązek narzucają struktury unijne, w tym dokument „ZALECENIE KOMISJI (UE) 
2019/1658 z dnia 25 września 2019 r. dotyczące  transpozycji  obowiązków  oszczędności  
energii  na  podstawie  dyrektywy w  sprawie efektywności energetycznej”. Podobne założenia 
umieszczono w opracowanej w 2009 roku przez Ministerstwo Gospodarki strategii „Polityka 
energetyczna Polski do 2030 roku”. 

Inwestowanie w nowoczesne systemy zarządzania energią w budynkach opłaca się z punktu 
widzenia środowiskowego oraz finansowego. Za tym drugim twierdzeniem stoją twarde dane. 
Na przykład zgodnie z wyliczeniami  zagranicznej firmy EcoFys zastosowanie odpowiednich 
technologii budynkowych i systemowych pozwala na tyle zaoszczędzić koszty energetyczne, 
że nakłady inwestycyjne zwracają się średnio w okresie od 2 do 5 lat8.  A przecież gra toczy się 
w tym przypadku nie o prywatny kapitał, tylko o publiczne (samorządowe, gminne) pieniądze. 

Monitoring i analiza sytuacji energetycznej 
w obiektach użyteczności publicznej odbywają 
się dziś w wielu miejscach metodą analogową. 
Stosuje się arkusze kalkulacyjne lub prowadzi 
się papierową dokumentację. Ale na dłuższą 
metę takie rozwiązania nie będą efektywne. 
 
Traci się przecież sporo czasu, a zebrane wyniki 
mogą zawierać szereg błędów. Poza tym nie 
wiadomo, czy zasady elektronicznej ewidencji 
(opisane w 1. rozdziale) wkrótce nie zaczną  

obowiązywać także w przypadku jednostek 
państwowych.  
 
Im szybciej wdroży się nowy system, tym 
większe prawdopodobieństwo uniknięcia 
chaosu organizacyjno-wdrożeniowego 
w momencie, gdy będzie to już obowiązek, 
a nie opcja. 

 

https://www.teraz-srodowisko.pl/media/pdf/aktualnosci/4697-optimazing-the-energy-use-of-TBS.pdf
8
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Już teraz w odniesieniu do publicznych obiektów bardzo dobrze sprawdzają się zaawansowane 
narzędzia informatyczne w formie baz danych i programów do analizy zgromadzonych informacji. 
Jedną z takich propozycji jest IPOE, czyli Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii.  
 
Dzięki temu narzędziu, jako zarządca budynków publicznych, możesz:

W dłuższej perspektywie przynosi to  
korzyści wszystkim interesariuszom.

• na bieżąco obserwować zmianę 
wielkości zużywanych mediów,

• oceniać stan wykorzystania energii 
i ponoszonych kosztów,

• odnotowywać wszelkie 
nieprawidłowości oraz anomalie, 

• planować przyszłe działania 
w sposób bardziej efektywny 
i miarodajny,

• opcjonalnie podłączyć do systemu 
instalację fotowoltaiczną.

PLUG&PLAY

https://www.apagroup.pl/ipoe
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Studium przypadku IPOE  
w akademikach Politechniki Śląskiej 

Jak to wygląda w praktyce? APA, we współpracy z Politechniką Śląską, zrealizowała niedawno 
projekt wdrożenia platformy IPOE w akademikach. 

Dane zbierane z poszczególnych pokojów są przekazywane do punktu zbiorczego.  
Tam gromadzone są wszystkie informacje na temat zużycia energii. Następnie dane 
przekazywane są do chmury. 

Na specjalnym panelu (dashboardzie) zarządzający budynkiem widzi dokładnie, ile energii 
zużywa się w częściach wspólnych, a ile w ramach poszczególnych pokoi. Dzięki temu jest on 
w stanie śledzić rozbieżności od normy i analizować zużycie praktycznie tydzień po tygodniu. 
Z kolei najmujący, czyli studenci, mają większą motywację do tego, by gasić po sobie światło, bo 
rozliczają się za prąd nie w sposób ryczałtowy, tylko zależnie od indywidualnego zużycia. 

Jest też możliwość wygenerowania przez zarządcę raportu, który doskonale pokazuje, jakie jest 
indywidualne zapotrzebowanie na energię dla każdego pokoju.  

Funkcjonalność IPOE sięga jednak dalej. Istnieje opcja powiązania danych o zużyciu z informacją 
o poziomie zakwaterowania w ogóle. W ten sposób uczelnia może dowiedzieć się, jaka energia 
przypada średnio na jednego studenta, i w ten sposób zawrzeć korzystniejszą umowę 
z dostawcą.
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Studium przypadku IPOE  
w Centrum Szkoleń Inżynierskich EMT SYSTEMS

EMT-Systems to największe i najbardziej kompleksowe centrum szkoleń technicznych 
w Polsce, specjalizujące się w organizacji kursów i szkoleń z zakresu mechatroniki i szeroko 
pojmowanych technik inżynierskich. Wyzwania związane z pandemią COVID-19 i zmianami 
w sytuacji gospodarczej na świecie skłoniły ich do poszukiwań nowych obszarów optymalizacji. 
Skierowali się w stronę kosztów energii elektrycznej jakie ponosili jako firma. 
IPOE, jako Inteligentna Platforma Optymalizacji Energii wpisała się idealnie w ich potrzeby. 
Najważniejszy wniosek z pomiarów dotyczących zużycia energii to informacja o zbyt wysokim 
poziomie mocy zamówionej, który oznacza, że płacili za dużo większą moc niż tą, którą 
faktycznie zużywali jako firma. 
Okazało się, że mogli zamawiać nawet o 70% mniej mocy niż dotychczas. Dodatkowo otrzymali 
możliwość bieżącego monitoringu zużycia energii, dzięki czemu mogli optymalizować działania 
i minimalizować koszty.  
Ponadto dowiedzieliśmy się, że na jednym z przyłączy potencjał obniżenia mocy zamówionej 
wyniósł około 70%, a to oznacza, że mogli znacząco obniżyć nasze koszty zużycia energii. 
EMT uzyskało także możliwość śledzenia skoków napięcia i zapadów napięcia związanych 
z uruchamianiem maszyn, a to w energetyce znaczy to samo jakbyśmy byli w stanie na bieżąco 
mierzyć swoje ciśnienie i tętno. 
Zidentyfikowali nieprawidłowe wskazania związane z obecnością mocy biernej, co pozwala nam 
uniknąć wysokich kar za przekazywanie tej mocy do sieci energetycznej. 
Mogą szybko identyfikować nagłe skoki mocy czynnej odpowiedzialne za zwiększenie kosztów 
i nie dopuszczać do ich kolejnych wystąpień. 
Zdefiniowano wzorcowy profil energetyczny, dzięki któremu możemy śledzić, kiedy zużywamy 
więcej energii, a tym samym kiedy i dlaczego płacimy więcej.
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IPOE. Twój niezawodny sposób na oszczędności energetyczne

Trudno oczekiwać, by zmiany zadziały się same. Część odpowiedzialności musimy wziąć na siebie. 

Przed zarządcami obiektów i przedstawicielami świata biznesu stoi bardzo ważne zadanie.  
I teraz jest dobry czas, by je wypełnić, z pomocą nowoczesnych narzędzi, do których zalicza się 
IPOE, czyli system, który w pełni odpowiada na współczesne problemy środowiskowo-energetycz-
ne i został już przetestowany w praktyce. 

Warto dać szansę platformie nie tylko ze względu na oszczędności finansowe, ale przede wszyst-
kim z uwagi na fakt, że pozwala ona na bezpieczne płynięcie z nowym nurtem. A ten przyspiesza 
z każdym dniem. 

Implementacja IPOE pokazała, że zwrócenie uwagi na profesjonalne zarządzanie zużyciem 
prądu w wymiarze długoterminowym może przynieść znaczące oszczędności dla firmy. 

Począwszy od doradztwa technicznego, przez stałe monitorowanie zużywanej energii, pomoc 
w trudnych sytuacjach, elastyczne podejście do oczekiwań klienta, aż po dostarczenie 
rozwiązania najwyższej jakości – z przyjemnością rekomenduję IPOE jako profesjonalną 
i godną polecenia platformę, wspomagającą zarządzanie energią. 

Artur Pollak 

Prezes zarządu 
APA Group



 Piotr Oczkowski
Specjalista ds. energetycznych
 
+48 500 044 528
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Chcesz przetestować możliwości IPOE w praktyce  
lub dowiedzieć się więcej na temat naszego narzędzia?
 
Skontaktuj się z naszym specjalistą:

Umów się na wizytę 
w APA Black House 
 
Sprawdź możliwości showroomu: 
 
www.apasmart.pl

Playlista wideo IPOE

Zaproszenie do naszej grupy 

https://www.youtube.com/playlist?list=PL_HgYOSkSRoQx9EnvbRxqydJMhvpwg-1J
https://www.linkedin.com/groups/8731490/
https://www.linkedin.com/groups/8731490/

