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Wstęp 

 

Niniejszy dokument został przygotowany w związku z postępowaniem mającym 

na celu zapoznanie się z ofertą usługową Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o., 

w związku z tym, treść ani żaden jego fragment nie mogą być udostępnianie osobom 

(firmom) trzecim bez pisemnej zgody Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.. 

 

 

O Mazowieckiej Agencji Energetycznej 

 

Mazowiecka Agencja Energetyczna (MAE), została utworzona 2009 roku z inicjatywy 

Samorządu Województwa Mazowieckiego. Zajmuje się m.in. profesjonalnym doradztwem 

w zakresie rozwiązań służących poprawie efektywności energetycznej oraz obniżeniu 

kosztów związanych z zakupem i dystrybucją energii (elektrycznej i cieplnej) dla Instytucji 

Publicznych, Jednostek Samorządu Terytorialnego oraz innych podmiotów podlegających 

ustawie Prawo Zamówień Publicznych, a także podmiotów gospodarczych zainteresowanych 

realizacją projektów energetycznych.  

Przedmiot działalności MAE koncentruje się na 7 podstawowych obszarach: 

promocja efektywności energetycznej i OZE, planowanie w energetyce, innowacje i transfer 

technologii, doradztwo, szkolenia oraz rozpowszechnianie dobrych praktyk. Potencjał MAE 

jest budowany na zasadzie międzynarodowej wymiany doświadczeń, dobrych praktyk 

i szkoleń oraz współpracy sieciowej z innymi europejskimi agencjami energetycznymi 

(w Polsce i za granicą).  

W celu skutecznego ekonomicznie i zgodnego z ekologią zaspokojenia potrzeb 

energetycznych każdy podmiot potrzebuje niezbędnych działań poprawiających efektywność 

energetyczną i wspierających wykorzystanie lokalnych zasobów energetycznych bazując 

przy tym na nowoczesnych technologiach. MAE podejmuje prace zmierzające 

do rozpoznania możliwości, potrzeb i zasobów związanych z energetyką. Po identyfikacji 

szans inwestycyjnych MAE świadczy pomoc w realizacji nowych instalacji i urządzeń. Tworzy 

także grupy zakupowe na dostawy energii elektrycznej. 

MAE jest partnerem i doradcą dla podmiotów, które chciałyby postawić 

na nowoczesne, innowacyjne i co bardzo ważne proekologiczne rozwiązania zapewniające 

efektywność energetyczną,  
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Doświadczenie i kompetencje  

 

Nasze wieloletnie doświadczenie rynkowe, dziesiątki zrealizowanych projektów, 

pozwalają naszym Klientom bezpiecznie przejść przez proces optymalizacji energetycznej. 

Pomagamy naszym Klientom w rozwiązywaniu najtrudniejszych problemów, dzięki czemu 

mogą oni realizować cele, które wymagają wyjątkowych umiejętności. Nasze przewagi 

to m.in. kilkunastoletnie doświadczenie, kilkadziesiąt zrealizowanych projektów, szeroka 

i specjalistyczna wiedza. Posiadamy bogate doświadczenie w prowadzeniu audytów 

energetycznych, przygotowywaniu wniosków o dofinansowanie działań energetycznych, 

termomodernizacji, instalacji OZE do produkcji i dystrybucji energii, grup zakupowych energii 

elektrycznej. 

 

W ostatnich trzech latach nasi eksperci m.in.:  

 przeprowadzili audyty energetyczne dla 50 budynków głównie na zlecenie jednostek 

samorządu terytorialnego z Mazowsza; 

 przygotowali 47 wniosków (wraz z dokumentacją techniczną i/lub aplikacyjną) 

o dofinansowanie projektów energetycznych prowadzonych przez zainteresowane 

pomioty (o wartości 365,28 mln zł) finansowanych z środków UE oraz funduszy 

krajowych (wartość dofinansowania 235,56 mln zł); 

 przygotowali 75 programów funkcjonalno–użytkowych dla projektów energetycznych; 

 opracowali 26 założeń do planów zaopatrzenia gmin w ciepło, energię elektryczną 

i paliwa gazowe: 

Legionowo, Siedlce, Otwock, Repki, Błędów, Korczew, Pilawa, Przesmyki, Paprotnia, 

Borowie, Mała Wieś, Wieczfnia Kościelna, Skórzec, Mszczonów, Podkowa Leśna, 

Kampinos, Belsk Duży, Mińsk Mazowiecki, Baranów, Brańszczyk, Liw, Raciąż, 

Sokołów Podlaski, Pokrzywnica, Głowaczów, Żyrardów; 

 wykonali 15 gminnych planów gospodarki niskoemisyjnej: 

Błędów, Domanice, Głowaczów, Korczew, Miastków Kościelny, Pilawa, Pokrzywnica, 

Przasnysz, Serock, Załuski, Obryte, Ojrzeń, Płoniawy-Bramura, Sanniki, Warka; 

 przeprowadzili 12 postępowań o udzielenie zamówienia publicznego na zakup energii 

elektrycznej w formule tzw. Grup Zakupowych dla 572 podmiotów o łącznym 

zapotrzebowaniu na 480 000 GWh i wartości ponad 110 mln złotych. 

 

Nasz zespół stanowią wykwalifikowani specjaliści, posiadający kilkunastoletnie 

doświadczenie w sektorze energetycznym, poparte znajomością najnowocześniejszych 

produktów i technologii. Nasi energetycy mogą zaproponować optymalizację kosztów 

operacyjnych w obszarze energii, w tym doradztwo technologiczne.  
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Noty biograficzne pracowników MAE 

Bartosz Dubiński - absolwent Centrum Europejskiego oraz Instytutu Rozwoju 

Regionalnego i Lokalnego Uniwersytetu Warszawskiego; studiów podyplomowych SGH 

z zakresu zarządzania, a także ewaluacji projektów UE, posiadający dyplom Executive MBA 

Oxford Brookes University. Wieloletni współpracownik i koordynator projektów Polskiej Rady 

Ruchu Europejskiego, w latach 2004-2010 pracownik samorządowy w Biurze Funduszy 

Europejskich Urzędu m.st. Warszawy, odpowiedzialny za przygotowanie, realizację oraz 

rozliczanie projektów europejskich, odpowiedzialny również za opracowania strategicznych 

dokumentów rozwojowych. Ewaluator projektów, manager funduszu pożyczkowego 

JESSICA, a także koordynator projektów badawczych UE z zakresu efektywności 

energetycznej. Od sierpnia 2010 roku Prezes Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej 

Sp. z o.o. Posiada doświadczenie zarówno jako pracownik administracji publicznej jak 

i doradca przy projektach współfinansowanych ze środków UE w instytucjach publicznych, 

przedsiębiorstwach oraz organizacjach pozarządowych. 

Marek Pszonka – Członek Zarządu Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o. 

Posiada ponad 10-letnie doświadczenie jako urzędnik samorządowy na szczeblu 

regionalnym - Departament Środowiska Urzędu Marszałkowskiego Województwa 

Mazowieckiego w Warszawie. Specjalizacja gospodarka odpadami, w tym projekty Waste-to-

Energy. Współautor m.in. Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami dla Mazowsza 

na lata 2012-2017 z uwzględnieniem lat 2018-2023. Ekspert instrumentu TAIEX w ramach 

Komisji Europejskiej. Prelegent konferencji krajowych i międzynarodowych. 

Maciej Kaczanowski – absolwent Politechniki Warszawskiej Wydziału Elektroniki, 

gdzie pracował ponad 3 lata jako asystent w Instytucie Mikro i Optoelektroniki, prowadząc 

prace badawcze oraz zajęcia laboratoryjne ze studentami. Posiada wieloletnie 

doświadczenie w dziedzinie informatyki oraz telekomunikacji. Wiele lat pracował jako 

manager w dziale IT w międzynarodowych firmach zarządzając oraz wdrażając nowoczesne 

systemy informatyczne. Od 2011 roku związany z Mazowiecka Agencją Energetyczną jako 

specjalista ds. energetycznych gdzie zajmuje się głównie prowadzeniem zakupów 

grupowych energii elektrycznej (tzw. Grupy Zakupowe) oraz zagadnieniami związanymi 

z optymalizacją parametrów dystrybucyjnych. Obecnie aktywnie uczestniczy w testach 

i wdrożeniu systemu monitorowanie i zarządzania zużyciem energii. 

Piotr Szarzyński – absolwent Szkoły Głównej Planowania i Statystyki Wydziału 

Ekonomiczno-Społecznego (obecnie Szkoła Główna Handlowa). Od 2013 r. zatrudniony 

w Mazowieckiej Agencji Energetycznej na stanowisku koordynatora ds. projektów, 

Koordynator Mazowieckiego Klastra Efektywności Energetycznej i Odnawialnych Źródeł 

Energii. Posiada doświadczenie w prowadzeniu projektów energetycznych realizowanych dla 

Województwa Mazowieckiego w aspektach organizacyjnych i prawnych oraz w prowadzeniu 

postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla jednostek samorządowych i innych 

podmiotów. w latach 1985-2012 pracował na stanowiskach samodzielnych i kierowniczych 

w Poczcie Polskiej i Grupie Orange. Przez kilka lat pełnił funkcję auditora normy ISO 9001 

i sędziego w konkursie Polish National Sales Awards. 
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Referencje i rekomendacje  

Na przestrzeni lat współpracowali z nami: 

 

  Agencja Rozwoju Mazowsza S.A. 

  Agencja SOMA  

  AGRA FIRMA 

  BAJOR CONSULTING 

  Biblioteka Główna Woj. 

Mazowieckiego 

  BSI Group Polska Sp. z o.o. 

  Centrum Administracyjne Mazovia 

  Centrum Doradztwa Rolniczego 

w Brwinowie 

  Centrum Leczniczo-Rehabilitacyjne 

i Medycyny Pracy ATTIS  

  EKAR Sp. z o.o. 

  Eltrix Energia  

  Pełka Creative Services 

  Europejskie Centrum Artystyczne 

im. Fryderyka Chopina 

w Sannikach 

  Fundacja Broker Innowacji 

  Fundacja im. Stefana Batorego 

  Fundacja ESPEC 

  Fundacja na Rzecz Wydziału 

Zarządzania UW 

  Gmina Dąbrówka 

  Gmina Góra Kalwaria 

  Gmina Jabłonna 

  Gmina Michałowice 

  Gmina Mochowo 

  Gmina Sierpc 

  Gmina Somianka 

  Gmina Wąsewo 

  HYDROCHEM DGE S.A. 

  Instytut Biotechnologii Przemysłu 

Rolno-Spożywczego 

  Instytut Chemii Przemysłowej 

  Instytut Doradztwa i Rozwoju 

Biznesu 

  Instytut Ekonomiki Rolnictwa 

i Gospodarki Żywnościowej - PIB 

  Instytut Energetyki - Instytut 

badawczy 

  Instytut Gruźlicy i Chorób Płuc 

w Warszawie 

  Instytut Lotnictwa w Warszawie 

  Instytut Maszyn Przepływowych 

PAN 

  Inwestycje Miejskie Płock Sp. 

z o.o. 

  Kancelaria Audytorska Paweł 

Filaber 

  "Koleje Mazowieckie - KM" Sp. 

z o.o. 

  Krajowa Izba Gospodarcza 

Efektywności Energetycznej 

  Laboratorium Rozwoju Sp. z o.o. 

  Level Eco Sp. z o.o. 

  M2M Team Sp. z o.o. 

  Mazowiecki Wojewódzki Ośrodek 

Medycyny Pracy w Płocku 

  Mazowiecki Fundusz Poręczeń 

Kredytowych 



 

 

Strona | 8  

 

  Mazowiecki Szpital Wojewódzki 

Drewnica 

  Mazowiecki Zarząd Nieruchomości 

  Mazowieckie Centrum Rehabilitacji 

“Stocer” 

  Mazowieckie Centrum 

Neuropsychiatrii w Zagórzu 

  Mazurek i Partnerzy Radcowie 

Prawni Sp. P. 

  RM - Meditrans Siedlce 

  WSPRiTM Meditrans w Płocku 

  Miasto Otwock 

  Miasto Piastów 

  Meditrans Warszawa 

  Mazowiecki Instytut Kultury 

  Muzeum Literatury im. A. 

Mickiewicza  

  Muzeum Romantyzmu 

w Opinogórze 

  Muzeum Szlachty Mazowieckiej 

w Ciechanowie 

  Muzeum Mazowieckie w Płocku 

  Muzeum Wsi Radomskiej 

  Muzeum Wsi Mazowieckiej 

w Sierpcu 

  Muzeum Azji i Pacyfiku 

  Najwyższa Izba Kontroli 

  NEOEnergetka Sp. z o.o 

  Państwowe Muzeum Etnograficzne 

w Warszawie 

  Pedagogiczna Biblioteka 

Wojewódzka im. KEN 

w Warszawie 

  Powiat Mławski 

  Powiat Otwocki 

  Powiat Piaseczyński 

  Powiat Pułtuski 

  Powiat Sierpecki 

  Project Energy Sp. z o.o. 

  S4E S.A. 

  Specjalistyczny Szpital Wojewódzki 

w Ciechanowie 

  Stowarzyszenie Polskich 

Energetyków 

  Sunovia Energy Technologies 

Europe  

  Szkoła Wyższa im. P. Włodkowica 

w Płocku 

  Szpital Dziecięcy Niekłańska 

  Szpital Dziecięcy w Dziekanowie 

Leśnym 

  Szpital Nowowiejski w Warszawie 

  Szpital Powiatowy Gajda-Med. 

w Pułtusku 

  Szpital Specjalistyczny „Inflancka” 

  Teatr Polski w Warszawie 

  Top Energy S.A. 

  Uniwersytet Kardynała Stefana 

Wyszyńskiego  

  Warszawska Opera Kameralna 

  Wojewódzki Fundusz Ochrony 

Środowiska i Gospodarki Wodnej 

w warszawie 

  Wojewódzki Zarząd Melioracji 

i Urządzeń Wodnych w Warszawie 

  Wojewódzki Szpital Zakaźny 

w Warszawie 

  Wojewódzki Urząd Pracy 

w Warszawie 

  Wyższa Szkoła Ekologii 

i Zarządzania 

 Zakład Usług Wodnych dla Potrzeb 

Rolnictwa w Mławie 
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Zakres świadczonych usług 

 

ANALIZA 

W ramach oferty serdecznie zapraszamy Państwa do współpracy z Mazowiecką 

Agencją Energetyczną. Oferowane przez MAE innowacyjne rozwiązania analityczne, 

bazujące na technologii Internet of Things i Big Data, umożliwia monitorowanie w czasie 

rzeczywistym zużycia mediów, bez ingerencji w aparaturę pomiarową dystrybutora. 

Infrastruktura teleinformatyczna oparta o beacony i transmitująca dane w technologii GSM 

pozawala na usprawnienie procesów zarządczych oraz dobór najefektywniejszych rozwiązań 

inwestycyjnych, które zapewniają optymalizację kosztów zużycia mediów. 

MAE w ramach wdrożenia procedury zarządzania gospodarką energetyczną Klienta, 

przygotowuje wykaz Punktów Poboru Energii (PPE) wraz z ich szczegółowym opisem. 

w uzgodnieniu z Klientem, na podstawie otrzymanych kopii faktur za energię za okres 

ostatnich 12 miesięcy oraz kopii aktualnych umów zawartych z dystrybutorem i sprzedawcą 

energii, MAE dokonuje wstępnej analizy danych zużycia, taryf, mocy zamówionych. 

Innowacyjne technologie IoT oraz profesjonalny zespół doradczy jest do dyspozycji 

naszych partnerów służąc specjalistyczną wiedzą, bogatym doświadczeniem zawodowym 

i asystą profesjonalnych doradców na każdy etapie współpracy. 

Samorząd wyposażony przez MAE w to najbardziej innowacyjne narzędzie 

monitorujące i analizujące zużycia, koszty oraz potencjalne rozwiązania optymalizujące 

będzie mógł wybrać najdogodniejszą ścieżkę realizacji zadań wynikających z ustawy 

o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831, z 2018 r. poz. 650). 

W celu wsparcia całego sektora publicznego w realizacji w/w zadań Zarząd Mazowieckiej 

Agencji Energetycznej opracował i przygotował procedurę certyfikacji działań 

energetycznych, której wdrożenie gwarantuje realizację zadań nałożonych przez wymienioną 

ustawę. 

UWAGA: Smart Energy Metering System otrzymał pierwsze  miejsce w konkursie 

organizowanym przez Microsoft w obszarze energetyki. 

 

USŁUGA PODSTAWOWA 

Instalację Smart Energy Metering IoT prowadzi wyspecjalizowana ekipa serwisowa, 

która instaluje u Klienta, na licznikach pomiarowych, miniaturowe urządzenia, tzw. „beacon”, 

które w czasie rzeczywistym gromadzą informacje o wielkości i charakterze zużycia energii 

na każdym PPE. Dane te są na bieżąco transmitowane poprzez łącze GSM do „chmury” 

obliczeniowej, gdzie przetwarzane są poprzez specjalistyczne algorytmy analityczne, w celu 

przygotowania raportu determinującego dalsze decyzje zarządcze.  
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Prowadzony on-line monitoring zużycia energii pozwala na: 

 monitoring i kontrolę kosztów; 

 kontrolę poprawności wystawianych faktur; 

 symulację oferty rynkowej w odniesieniu do obecnego zużycia energii; 

 kontrolowanie wartości granicznych zużycia energii z powiadomieniem ustaloną 

drogą komunikacji (SMS, e-mail) osób odpowiedzialnych o ich przekroczeniu; 

 tworzenie raportów zarówno dla zarządu (kokpitów menedżerskich), jak i dla 

personelu technicznego (wykresy, tabele, histogramy); 

 wybór najbardziej korzystnej taryfy; 

 dobór najbardziej korzystnej mocy umownej, łącznie z analizą opłacalności 

przekroczeń; 

 kontrolowanie mocy umownej (energii elektrycznej, gazu) w celu uniknięcia zbędnych 

przekroczeń i kosztów; 

 wdrożenie nowych technologii elektronicznych w zakresie komunikacji, integracji 

i sterowania poborami mediów oraz wykorzystania synergii zachodzących pomiędzy 

poszczególnymi dostawcami (prąd, gaz, woda, ciepło).  

 

Szczegółowy zakres wykonywanych przez MAE czynności oraz raportowania 

w ramach monitorowania zużycia energii, przedstawia się jak następuje: 

 przygotowanie i uzgodnienie listy PPE Zamawiającego w celu zarządzania 

gospodarką energetyczną; 

 cykliczne, w trakcie trwania umowy, wprowadzanie do SEM wszelkich niezbędnych 

danych taryfowych wynikających z umów i faktur w zakresie dystrybucji energii 

elektrycznej dla poszczególnych PPE; 

 uczestnictwo w charakterze pełnomocnika Zamawiającego w spotkaniach 

dotyczących optymalizacji kosztów energii elektrycznej; 

 sprawdzanie poprawności doboru grup taryfowych; 

 sprawdzanie poprawności wystawianych faktur za energię elektryczną oraz usługi 

dystrybucji; 

 monitorowanie prawidłowości doboru mocy umownej: przewymiarowania lub 

przekroczenia; 

 monitorowanie występowania zjawiska energii biernej pojemnościowej i/lub 

indukcyjnej; 

 analizę zawartych i przedstawianych Zamawiającemu do podpisu projektów umów 

sprzedaży energii elektrycznej; 

 przygotowywanie i przekazywanie Zamawiającemu cyklicznego raportu obrazującego 

faktyczne wykorzystanie energii elektrycznej dla wszystkich PPE; 

 składanie w imieniu Zamawiającego wszelkich reklamacji na wykryte 

nieprawidłowości w sposobie rozliczania i taryfikacji za zużytą energię elektryczną 

oraz sporządzenie, co sześć miesięcy, raportu wskazującego na wysokość 

uzyskanego z tytułu tych reklamacji zwrotu poniesionych przez Zamawiającego 

kosztów. 
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USŁUGI DODATKOWE 

Mazowiecka Agencja Energetyczna w ramach współpracy i realizacji usługi 

monitoringu zużycia energii elektrycznej przedstawia zakres usług towarzyszących, których 

realizacja ma także znaczący wpływ na efektywność energetyczną podmiotu.  

W swojej ofercie realizujemy: 

 organizację przetargów na zakup energii elektrycznej i innych mediów; 

 analizę i ocenę rozwiązań energetycznych; 

 audyty energetyczne; 

 audyty efektywności energetycznej dla przedsiębiorstw; 

 usługi doradcze, m.in. w zakresie pozyskiwania środków zewnętrznych z UE oraz 

środowiskowych programów krajowych; 

 projektowanie, dostarczanie i instalację rozwiązań energetycznych; 

 aranżacja finansowania projektów energetycznych; 

 realizacja projektów energetycznych w formule: zaprojektuj-sfinansuj-wykonaj-rozlicz, 

w zależności od potrzeb i oczekiwań partnerów; 

 obsługa inwestorów i doradztwo/weryfikacja rekomendowanych projektów 

energetycznych; 

 partnerstwo i wymiana doświadczeń przy realizacji projektów międzynarodowych 

finansowanych z programów Horizon2020 i Interreg Central Europe oraz Central; 

 przeprowadzanie szkoleń; 

 utrzymywanie sprawności funkcjonujących rozwiązań energetycznych; 

 wykonawstwo planów, wniosków, programów związanych z efektywnością 

energetyczną OZE. 

 

CERTYFIKACJA 

Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie” został utworzony przez Mazowiecką 

Agencję Energetyczną w celu wsparcia samorządów, instytucji i podmiotów gospodarczych 

w realizacji obowiązków wynikających z przyjętego przez Radę Unii Europejskiej, pakietu 

klimatyczno-energetycznego do roku 2020. 

W celu realizacji w/w zobowiązań Sejm Rzeczypospolitej Polskie uchwalił ustawę 

z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej (Dz. U. 2016, poz. 831, z 2018 r. poz. 

650) zwanej dalej Ustawą, która zobowiązuje Radę Ministrów do uchwalenia Krajowego 

Planu Działań w zakresie efektywności energetycznej. Przedmiotowa ustawa nakłada 

również na jednostki sektora publicznego oraz przedsiębiorców określone zadania oraz 

wymóg sprawozdawania ich realizacji Ministrowi Energii oraz Urzędowi Regulacji Energetyki.  

Certyfikat „Jednostka Przyjazna Energetycznie” zaświadcza o rzetelności, znajomości 

i stosowaniu przepisów prawa, a także przestrzeganiu wysokich standardów przy realizacji 

przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej i podejmowaniu działań na 

rzecz ochrony środowiska. Jego wdrożenie jest istotnym czynnikiem wspierającym proces 

doskonalenia procedur służących sprawniejszemu i bardziej efektywnemu wdrażaniu 

projektów energetycznych. 
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Certyfikat Jednostki Przyjaznej Energetycznie  

 

Schemat certyfikacji 

 Decyzja zarządcza o wprowadzeniu sytemu monitorowania zużycia energii; 

 Umowa komercyjna z MAE; 

 Instalacja beaconów; 

 Zbieranie, transmisja i analiza danych; 

 Analiza danych “historycznych” na bazie dokumentów papierowych; 

 Diagnoza stanu istniejącego; 

 Raportowanie bieżące (certyfikat brązowy); 

 Analiza możliwych rozwiązań technicznych zmniejszających zużycie energii; 

 Określenie optymalnego zakresu inwestycji zmniejszających zużycie energii; 

 Ocena ekonomiczna sugerowanych rozwiązań; 

 Pełny raport analityczny (certyfikat srebrny); 

 Decyzja zarządcza o realizacji wskazań i zaleceń wynikających z raportu; 

 Systematyczne wdrażanie zarekomendowanych rozwiązań: bezinwestycyjnych 
i inwestycyjnych; 

 Realizacja obowiązków ustawowych w zakresie efektywności energetycznej 
(certyfikat złoty); 

 Wsparcie i nadzór. 

 

Certyfikat brązowy 

 

Pierwszy etap wprowadzania działań zmierzających do racjonalnego zarządzania 

energią, w szczególności elektryczną polega na wprowadzeniu przez Jednostkę 

inteligentnego sytemu stałego pomiaru zużycia energii klasy Smart Metering IoT, zwanego 

dalej SME, oraz bieżące monitorowanie i analizę:  

1) charakterystyki zużycia energii, w szczególności elektrycznej we wszystkich punktach 

poboru oraz innych nośników energii,  

2) prawidłowości doboru mocy umownej (przekroczenia i/lub przewymiarowanie),  

3) mocy umownej,  

4) występowania energii biernej pojemnościowej i indukcyjnej,  

5) wygenerowanych z SME raportów zarządczych.  

Podjęcie przez Jednostkę współpracy z MAE w zakresie działań, o których mowa 

powyżej, na okres minimum jednego roku, skutkuje spełnieniem wymogów pierwszego etapu 

certyfikacji i uzyskaniem przez Jednostkę Brązowego Certyfikatu „Jednostka Przyjazna 

Energetycznie”. 
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Certyfikat srebrny 

 

Drugi etap wprowadzania działań zmierzających do racjonalnego zarządzania 

energią, w szczególności elektryczną, możliwy jest do realizacji po upływie minimum roku 

stosowania SME,. Polega on na: wdrożeniu przez Jednostkę działań wynikających 

z raportów MAE przedstawiających wyniki monitoringu parametrów zużycia oraz kosztów 

energii ponoszonych przez Jednostkę. Pozwoli to na osiągnięcia oszczędności zużycia 

energii oraz ponoszonych kosztów jej zakupu i dystrybucji. 

Niezbędne do podjęcia przez Jednostkę działania, o których mowa powyżej, to 

w szczególności prowadzenie zmian w zakresie mocy zamówionej i/lub w zakresie 

stosowanych taryf; montaż urządzeń pozwalająca na redukcję występowania energii biernej, 

wymiana odbiorników energii, zastosowanie wyłączników na bazie czujników ruchu, 

stosowanie skutecznych sposobów zakupu energii elektrycznej pozwalających na uzyskanie 

najkorzystniejszej ceny na rynku, inne wynikające z analizy zużycia energii elektrycznej. 

Wdrożenie przez Jednostkę przy współpracy z MAE działań wynikających z raportów 

zarządczych MAE i dalsze bieżące monitorowanie uzyskanych efektów, skutkuje 

spełnieniem wymogów drugiego etapu certyfikacji i uzyskaniem przez Jednostkę Srebrnego 

Certyfikatu „Jednostka Przyjazna Energetycznie”. 

 

 

Certyfikat złoty 

 

Trzeci etap polega na wdrożeniu, a następnie bieżącym i ciągłym realizowaniu 

w danym roku kalendarzowym przez Jednostkę przedsięwzięć służących poprawie 

efektywności energetycznej w rozumieniu art. 2 pkt) 12 Ustawy. 

Jednostka, na podstawie pozytywnego wyniku audytu przeprowadzonego przez MAE 

na zgodność realizacji w/w przedsięwzięć uzyskuje Złoty Certyfikat „Jednostka Przyjazna 

Energetycznie” za dany rok kalendarzowy.  

Audyt prowadzony przez MAE obejmuje m.in. sposób realizacji przez Jednostkę 

zadań określonych w art. 6 ust. 1 Ustawy, innych niż związane ze SME.  

MAE, prowadząc proces Certyfikacji opisany niniejszym Regulaminem, na podstawie 

odrębnej umowy, zobowiązuje się do pomocy Jednostce w realizacji przedsięwzięć, 

o których mowa w art. 6 i art. 19 Ustawy, która może dotyczyć sposobu realizacji 

przedmiotowych przedsięwzięć, aranżacji finansowania oraz ich realizacji. 

Umowa, o której stanowi § 5 pkt 5, wyczerpuje definicję umowy o poprawę 

efektywności energetycznej opisaną w art. 7 Ustawy o efektywności energetycznej. 
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Przykład certyfikatu 
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Korzyści wynikające z certyfikacji i współpracy z MAE 

 stabilne planowanie kosztów zakupu energii, prognozowanie i budżetowanie okresów 

przyszłych; 

 optymalizacja i oszczędności kosztów zakupu energii; 

 uporządkowanie dotychczasowych warunków umownych na wszystkich obiektach; 

 diagnoza występujących nieprawidłowości w systemach energetycznych; 

 określenie, zaplanowanie i wdrożenie działań wynikających z zapisów ustawowych; 

 uzyskanie eksperckiego wsparcia we wszelkich działaniach związanych 

z efektywnością energetyczną i OZE. 

 

 

 

Obowiązywanie oferty 

Niniejsza oferta jest ważna do dnia 30.06.2019 roku. 

 

Płatności 

Termin płatności wynosi 21 dni od dnia wystawienia faktury. 

Wynagrodzenie będzie płatne na podstawie wystawionych faktur, jednorazowo lub każdego 

miesiąca w zależności od rodzaju świadczonej usługi. 

 

Wynagrodzenie 

Wynagrodzenie z tytułu monitoringu zużycia energii jest uzgadniane indywidualnie i zależy 

od zakresu prowadzonego monitoringu, ilości obiektów (PPE), okresu trwania Umowy, 

zakresu raportowania oraz poziomu Certyfikacji. Wynagrodzenie to jest uzależnione także od 

ilości konsumowanej przez Klienta energii elektrycznej i stanowi iloczyn tego zużycia w kWh. 

 

Korzyści 

Oferta cenowa 
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BARTOSZ DUBIŃSKI – PREZES ZARZĄDU 

MAREK PSZONKA – CZŁONEK ZARZĄDU 

Mazowieckiej Agencji Energetycznej 

 

 

 

 

W przypadku zainteresowania się naszą ofertą w celu poznania szczegółów lub umówienia 

spotkania prosimy o kontakt: 

Piotr Szarzyński – Koordynator ds. Projektów,  e-mail: p.szarzynski@mae.com.pl  

tel. 512-671-217 

Maciej Kaczanowski – Specjalista ds. Energetycznych, e-mail: m.kaczanowski@mae.com.pl 

tel. 607-414-410  

lub e-mail: biuro@mae.com.pl . 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Copyright © Mazowiecka Agencja Energetyczna Sp. z o.o., Warszawa 2018 

 

 

Niniejszy dokument, jak również informacje w nim zawarte są całkowitą własnością Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. 

z o.o.. Zawarte tu pomysły, procedury, opisy procesów, koncepcje, bez względu na formę przedstawienia stanowią tajemnicę 

handlową Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.. 

 

Wszystkie elementy wymienione powyżej są prawnie chronione, dlatego też wszelkie prawa, w szczególności prawo 

do kopiowania i rozpowszechniania jak również prawo do tłumaczenia pracy są zastrzeżone. Żadna część niniejszej pracy nie 

może być reprodukowana w jakiejkolwiek formie (fotokopia, mikrofilm, innego typu powielanie), jak również składowana, 

przetwarzana, powielana lub rozpowszechniana przy użyciu jakichkolwiek systemów obróbki elektronicznej bez pisemnego 

zezwolenia Mazowieckiej Agencji Energetycznej Sp. z o.o.. 

Dane kontaktowe 

mailto:p.szarzynski@mae.com.pl
mailto:m.kaczanowski@mae.com.pl
mailto:biuro@mae.com.pl
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