
 

Firma Efektywniej oferuje pełen zakres usług

podnoszących efektywność energetyczną

budynków, a także realizuje kompleksowe

szkolenia dla zarządców nieruchomości. 

Dbając o budżet osiedli, modernizujemy 

 instalacje c.o. i c.w.u. w bezkosztowej formule

ESCO, prowadzimy program obniżania mocy

zamówionych metodą SMART POWER,

pozyskujemy dofinansowania na realizacje

przedsięwzięć podnoszących efektywność

energetyczną, a także organizujemy szkolenia

dla zarządców nieruchomości.

W ciągu ostatnich trzech lat wykonaliśmy

prawie 200 audytów energetycznych 

w zakładach produkcyjnych oraz ponad 700

audytów energetycznych budynków

mieszkalnych.  

JAK MOŻEMY POM�C
ZARZĄDCOM?

ZAPRASZAMY DO
ZAPOZNANIA SIĘ Z NASZĄ

OFERTĄ DLA
BUDOWNICTWA
MIESZKALNEGO
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Wraz z opublikowaniem ustawy z dn. 20 kwietnia 2021, aktualizacji

uległy przepisy Prawa energetycznego, nakładając na właścicieli lub

zarządców budynków wielolokalowych obowiązek określenia

współczynników wyrównawczych położenia lokalu w bryle budynku wg

normy PN EN 12 831 i uwzględnienia ich w przyjętych rozliczeniach 

w celu wyrównania ponoszonych kosztów za pobór energii cieplnej

między mieszkańcami.

Odpowiednie wyznaczenie współczynników wyrównawczych ma znaczny

wpływ na prawidłowe rozliczenie kosztów ogrzewania.

Sugerowaną i najbardziej miarodajną metodą jest wyznaczenie

współczynników wyrównawczych LAF, które uwzględniają niekorzystne

pod względem energetycznym usytuowanie lokali mieszkalnych.

Analiza techniczna wykonalności oraz

opłacalności montażu podzielników

kosztów;

Wyliczenia współczynników LAF 

Aktualizacja regulaminu w zakresie

metodologii rozliczania kosztów C.O. oraz

C.W.U. zgodnie z rozporządzeniem ministra

klimatu i środowiska z dn. 7 grudnia 2021;

Obliczenie minimalnych i maksymalnych

kosztów zmiennych w odniesieniu do m2

ogrzewanej powierzchni o których mowa 

 w rozporządzeniu ministra klimatu              

i środowiska z dnia 7 grudnia 2021.

Oferujemy wsparcie w zakresie:

     wg normy PN EN 12 831;

ZAKRES 
WSP�ŁPRACY
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stan techniczny budynku 

strefę klimatyczną, w której leży budynek 

rodzaj i powierzchnię przegród 

usytuowanie budynku względem stron świata

izolację termiczną przegród 

stolarkę okienną i drzwiową 

straty ciepła do lokali sąsiednich/klatek

schodowych

dokładną powierzchnię użytkową każdego

lokalu

Nasi audytorzy opierają się na metodzie

obliczeniowej, dzięki której możliwe jest

precyzyjne wyznaczenie współczynników

wyrównawczych dla każdego lokalu. Mieszkania

poddajemy indywidualnej analizie, polegającej na

obliczeniu jednostkowych strat ciepła oraz

przyporządkowaniu do niego właściwych

współczynników wyrównawczych. 

Takie podejście daje niezbitą podstawę do

sprawiedliwego i odpowiedzialnego rozliczenia

kosztów ogrzewania z mieszkańcami zarządzanego

budynku. 

W metodzie obliczeniowej uwzględniamy m.in.: 

 

WYZNACZANIE
WSP�ŁCZYNNIK�W LAF
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pięcioletnim zużyciu energii

kubaturze i powierzchni

poszczególnych lokali

projekt zawierający rzuty

wszystkich kondygnacji

inwentaryzację, wydzielenie lokali

i zestawienie ich powierzchni

informacje o konstrukcji budynku 

 i przeprowadzonych

modernizacjach

WYMAGANA DOKUMENTACJA

W celu wyznaczenia współczynników

LAF, klient powinien dostarczyć dane

m.in. o:

W przypadku braku stosownej

dokumentacji, firma Efektywniej

oferuje swoją pomoc w jej

odtworzeniu lub ponownym

wykonaniu.

Informacje o wykorzystanej metodologii

obliczeniowej 

Spis zastosowanych norm oraz przepisów

prawnych w zakresie wykonanego zlecenia

Stan izolacyjności poszczególnych przegród

budowlanych w budynku

Zyski i straty ciepła zależne od

usytuowania poszczególnego lokalu

względem stron świata

Zapotrzebowanie każdego z lokali na ciepło

do celów ogrzewania i wentylacji

Sumaryczne zestawienie strat ciepła        

 w budynku

Zapotrzebowanie na moc cieplną oraz

energię użytkową

Wykaz współczynników LAF

wyznaczonych dla poszczególnych lokali 

Zestawienie współczynników LAF

wyznaczonych dwiema metodami,

zapotrzebowania      na moc oraz energię

użytkową

EFEKTEM PRAC AUDYTOWYCH JEST

KOMPLEKSOWY RAPORT KO�COWY,

KT�RY ZAWIERA: 
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DOSTOSOWANIE
REGULAMIN�W

Regulaminy rozliczeń dostosowujemy na

podstawie wykonanej analizy opłacalności

podzielników kosztów ogrzewania,

wyliczonych współczynników LAF oraz

aktualnych regulaminów spółdzielni.
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wyliczenie opłacalności bądź

nieopłacalności podzielników kosztów

ogrzewania wraz z wymaganą

dokumentacją

dostosowanie regulaminu rozliczeń do

obowiązujących norm prawnych.

Wedle rozporządzenia Ministra Klimatu 

i Środowiska z dn. 7 grudnia 2021 r., każdy

zarządca bądź właściciel nieruchomości ma

obowiązek wykazania opłacalności lub

nieopłacalności zastosowania podzielników

kosztów ogrzewania na każdy budynek.

W przypadku wprowadzenia jakichkolwiek

zmian w metodach rozliczania kosztów

zakupu ciepła, właściciel lub zarządca

budynku zobowiązany jest dostosować

wewnętrzny regulamin rozliczeń ciepła

przeznaczonego na potrzeby centralnego

ogrzewania oraz przygotowania ciepłej

wody użytkowej do nowych warunków. 

Na życzenie klienta firma Efektywniej

oferuje swoją pomoc w zakresie wykonania

usług doradczych, które obejmują:
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Wraz z rozporządzeniem z dnia 7 grudnia 2022

roku, na właścicieli i zarządców budynków

wielolokalowych nałożony został obowiązek

wyboru metody rozliczania kosztów zakupu

ciepła wykorzystującej wskazania

podzielników kosztów ogrzewania, jeżeli

zgodnie z §8 jest możliwe wyznaczenie dla

kosztów zmiennych zakupu ciepła zależnych

od jego zużycia 

w lokalach dla każdego sezonu grzewczego:

1) Maksymalnego kosztu zmiennego zakupu

ciepła zależnego od jego zużycia  w lokalach.

Obliczeń dokonuje się w przeliczeniu na 1m²

powierzchni lokali użytkowanych w budynku

wielolokalowym

2) Minimalnego kosztu zmiennego zakupu

ciepła zależnego od jego zużycia w lokalach.

Obliczeń dokonuje się w przeliczeniu na 1m²

powierzchni lokali użytkowanych w budynku

wielolokalowym

Firma Efektywniej oferuje usługi audytorskie

związane z wyliczaniem maksymalnych oraz

minimalnych kosztów zmiennych ciepła 

w lokalach mieszkalnych wedle

obowiązujących norm prawnych.

WYZNACZENIE
MINIMALNYCH ORAZ
MAKSYMALNYCH
KOSZT�W ZMIENNYCH
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WARTO WIEDZIE�

Nazwa "ESCO" to skrót wywodzący

się od Energy Saving Company, czyli

firmy oszczędzającej energię poprzez

optymalizację i obniżenie jej zużycia.

O ile oszczędzanie energii nie jest

pomysłem nowym, tak sposób jego

realizacji jest czynnikiem

wyróżniającym formułę ESCO spośród

innych metod finansowania

inwestycji, bowiem rozliczenie za

wykonanie energooszczędnych

usprawnień odbywa się dopiero 

z uzyskanych dzięki nim oszczędności.
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Optymalizacja instalacji c.w.u.

Optymalizacja instalacji c.o.

Firma Efektywniej wspiera osiedla

mieszkaniowe w stałym zwiększaniu ich

efektywności energetycznej. Mając na uwadze

ograniczone budżety remontowe, proponujemy

przeprowadzenie działań modernizacyjnych 

w bezkosztowej formule ESCO.

Działanie w formule ESCO doskonale sprawdza

się tam, gdzie zleceniodawca nie jest w stanie

przeznaczyć środków na cele modernizacji

energetycznej z uwagi na zbyt wysoką cenę

ich przeprowadzenia.

Korzystając z usług w formule ESCO,

spółdzielnie mieszkaniowe nie ponoszą

kosztów własnych za zaprojektowanie oraz

wdrożenie działań służących poprawie

efektywności energetycznej, bowiem spłata

dokonuje się ze środków, jakie uda się uzyskać

dzięki białym certyfikatom. 

Pola do poprawy efektywności energetycznej

budynków mieszkalnych można doszukiwać

się na wiele różnych sposobów. Czerpiąc 

z naszych doświadczeń, postawiliśmy na

zaprojektowanie oraz wdrożenie do naszej

oferty dwóch usług 

w formule ESCO:

WSPARCIE DLA
BUDŻETU OSIEDLA
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Zapraszamy do kontaktu w razie

wszelkich pytań dotyczących

zagadnień z zakresu efektywności

energetycznej!

Rosnące ceny za energię cieplną oraz za opłaty

stałe, zmuszają do szukania oszczędności.

Zwłaszcza w budynkach po termomodernizacji

opłata stała zaczyna ważyć coraz więcej 

w kosztach całkowitych.

Analiza mocy zamówionej pozwala na

wyliczenie realnego zapotrzebowania budynku,

tym samym weryfikując wydatki osiedla.

Opracowany przez firmę Efektywniej program

SMART POWER zakłada wykonanie obliczeń na

podstawie normy PN EN 12831 oraz na

podstawie rzeczywistych zużyć ciepła przez

budynek w poszczególnych miesiącach 

w odniesieniu do standardowego sezonu

grzewczego (2000 – 2022).

Obniżenie mocy zamówionych daje szansę na

zwiększenie oszczędności ze względu na wzrost

cen za moc zamówioną i za usługi przesyłowe.

Zamówiona moc cieplna jest ustalana przez

odbiorcę na okres co najmniej 12 miesięcy 

i można ją zmienić tylko w określonym terminie,

zapisanym w umowie sprzedaży ciepła, umowie

o świadczenie usług przesyłowych lub 

w umowie kompleksowej. 

Zmiana ta nie jest obarczona dodatkowymi

kosztami.

SMART POWER.
ANALIZA MOCY
ZAM�WIONYCH
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