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ANALIZA I DIAGNOZA STANU FIRMY 

PODSTAWOWE DANE AUDYTOWANEJ FIRMY 

Nazwa firmy: 
ELTRANS  

Forma organizacyjno – prawna: 
Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością 

Adres siedziby:   
NIP:  

46-021 Brzezie k/Opola 

CHARAKTERYSTYKA FIRMY 
Scharakteryzować: 

− branżę, w której prowadzona jest działalność, 

− cel i przedmiot działalności (portfel produktów/usług), 

− regulacje (normy, przepisy prawne), na podstawie których prowadzona jest działalność,  

− źródła finansowania działalności (np. majątek osobisty, dotacja, kredyt), 

− posiadane certyfikaty.  

 

Dynamiczny rozwój gospodarki ostatnich lat wymógł na wielu przedsiębiorstwach konieczność dostosowania 
wykorzystywanych metod, technologii, zasad do nowej rzeczywistości. To z kolei nie pozostaje obojętnym dla 
środowiska naturalnego. Postęp techniczny prowadzi nieprzerwanie do rosnącej konsumpcji surowców. Jego 
konsekwencją jest zanieczyszczenie wszelkich komponentów środowiska w tym: wody, gleby czy powietrza. 
Usuwanie szkód ekologicznych oraz zapobieganie im, a także koszty tych działań są dziś problemami, z którymi 
stykają się zarówno organy administracji państwowej, samorządowej jak i prywatni przedsiębiorcy. 

Niniejszy audyt dotyczy wsparcia spółki w zakresie zarządzania środowiskowego i marketingu ekologicznego. 
Przeprowadzono szczegółową analizę stopnia zaawansowania aktualnie podejmowanych przez firmę działań 
proekologicznych jak również ocenę prezentowanego przez nią podejścia czy orientacji wokół tematyki działań 
proekologicznych. Pozyskane w ten sposób wyniki pozwalają zdefiniować zarówno mocne jak i słabe strony. 
Bazując na otrzymanych wynikach firma wsparta odpowiednim doradztwem może podjąć działania związane z 
wdrożeniem programu poprawy działań proekologicznych. Działania te u podstaw przyjętych założeń mają dać 
firmie wymierne wskaźniki ekonomiczne w obszarach których dotyczą.  

Eltrans Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością  z siedzibą w Brzeziu  k/Opola, 46- 021 jest spółką prawa 
handlowego utworzona została aktem notarialnym Rep. A1858/1997 z dnia 21.03.1997. Spółka została wpisana 
do rejestru Sądu Gospodarczego w Opolu pod numerem RHB 2929 dnia 23.03.1997. Spółka została wpisana do 
Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000133588 przez Sąd Rejonowy w Opolu. Spółce nadano numer 
statystyczny REGON  531229622. Siedziba spółki mieści się w Brzeziu k. Opola na terenie Elektrowni Opole.   

W początkowej działalności spółka świadczyła usługi z zakresu wulkanizacji opon, montażu tłumików i klocków 
hamulcowych, następnie rejestracji pojazdów w powstałej  Stacji kontroli pojazdów Obecnie w   Oddziale 
znajdują się Salon sprzedaży samochodów HYUNDAI serwis ASO Hyundaia,  Auto komis, QS -serwis 
niezależny wielomarkowy współpracujący w ramach sieci warsztatów INTER Cars, Stacji Kontroli Pojazdów oraz  
prowadzona jest  sprzedaż i serwis   sprzętu  leśno- ogrodniczego  (kosiarki, piły itp.) Spółka działa na terenie 
Gminy Dobrzeń Wielki, miasta Opola i całego województwa  Opolskiego  

 
 
 



  

 

 

 

 

 
 

Regulacje prawne na podstawie których prowadzona jest działalność: 
Działalność firmy regulowana jest podstawowymi aktami prawnymi, tj.:  

 Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny, 

 Ustawa z dnia 13 października 1995 r. o zasadach ewidencji i identyfikacji podatników i płatników, 

 Ustawa z dnia 19 listopada 1999 r. Prawo działalności gospodarczej, 

 Ustawa z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej, 

 Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności 
Gospodarczej (PKD), 

 Ustawy i rozporządzenia - Ministra Transportu i Budownictwa 
Spółka jest finansowana ze środków własnych, nie posiada certyfikatów. 
 

SPOSÓB ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO – WRAZ Z REKOMENDACJAMI ZMIAN 

 
Polskie przedsiębiorstwa najczęściej postrzegają kwestie związane z ochroną środowiska jako szereg coraz 
bardziej skomplikowanych przepisów prawnych i wynikających z nich obowiązków. Ich wypełnianie pociąga za 
sobą dodatkowe koszty i obciążenia biurokratyczne. Obowiązki związane z ochroną środowiska wydają się na 
pierwszy rzut oka jedynie kolejnym, i to poważnym, problemem dla różnego rodzaju inicjatyw. Rozwiązania 
prawne związane z ochroną środowiska jednak tylko pozornie są niesprzyjające dla przedsiębiorstw. W 
rzeczywistości mogą być szansą ich rozwoju. Często rygorystyczne rozwiązania prawne przyczyniają się do 
poprawy efektywności i zastosowania innowacyjnych rozwiązań w przedsiębiorstwach, co prowadzi do wzrostu 
ich konkurencyjności. Rosnące zainteresowanie ochroną środowiska oraz zrównoważonym rozwojem, coraz 
wyższa świadomość społeczeństwa, w tym także odbiorców towarów i usług, wymusza dostosowanie 
działalności danej organizacji do wymagań ochrony środowiska. W dzisiejszym świecie, gdy na rynku panuje 
ogromna konkurencja, ochrona środowiska to nie tylko zbiór przepisów prawnych, lecz także podstawa, na której 
można budować porozumienie z klientem, tworzyć nową markę produktu czy kreować wizerunek firmy. Dla wielu 
nowocześnie zarządzanych przedsiębiorstw uwzględnianie przepisów ochrony środowiska w zasadach 
strategicznego zarządzania jest nie tylko ustawowym obowiązkiem, lecz także ważną zaletą w walce o klienta 
oraz podstawą do tworzenia pozytywnego wizerunku proekologicznego. Wypełniając prawne obowiązki 
związane z ochroną środowiska, można uzyskać różnorakie korzyści. Oprócz bardzo istotnych korzyści w 
postaci bezpośredniego uniknięcia poważnych zanieczyszczeń środowiska i ponoszenia dotkliwych 
konsekwencji finansowych, przestrzeganie przepisów związanych z ochroną środowiska przyczynia się do: 
podniesienia wartości firmy przez proekologiczne inwestycje w zakresie nowych technologii (przepisy prawne 
związane z ochroną środowiska często wymuszają na przedsiębiorstwach wprowadzanie nowych rozwiązań 
technologicznych, które w konsekwencji podnoszą wartość firmy; na rozwiązania proekologiczne 
przedsiębiorstwo może uzyskać dotacje, preferencyjne oprocentowanie kredytów, zmniejsza się ryzyko 
związane z wystąpieniem awarii i koniecznością wypłaty odszkodowań), skuteczniejszej działalności 
przedsiębiorstwa przez poprawę efektów, a co za tym idzie, zwiększenie zysków danej organizacji w wyniku 
redukcji kosztów, np. dzięki bardziej racjonalnemu gospodarowaniu surowcami i zasobami, obniżeniu zużycia 
energii i materiałów, zmniejszeniu ilości odpadów poprzez ich recykling i powtórne wykorzystanie, zmniejszeniu 
zużycia zasobów i energii na jednostkę produkcji, zmniejszeniu ilości wytwarzanych odpadów wymagających 
odpowiedniego zagospodarowania, wprowadzania innowacyjnych technologii, dzięki czemu zmniejsza się 
zanieczyszczenie środowiska, a przedsiębiorstwo może zaoszczędzić na opłatach za korzystanie ze 
środowiska), realnej poprawy jakości wytwarzanych produktów i ich lepszego postrzegania przez potencjalnych 
pracowników, dostawców lub lokalną społeczność, budowania wizerunku organizacji przestrzegającej przepisów 
ochrony środowiska, a tym samym dbającej o czystość środowiska naturalnego; jest to dobrze postrzegane na 
rynku i dzięki temu można przekonać do swoich usług i produktów konsumentów, zwiększyć konkurencyjność 
danej organizacji w stosunku do innych firm, które nie podejmują działań na rzecz ochrony środowiska; 
wdrażanie innowacyjnych rozwiązań przyjaznych dla środowiska pozwala na uzyskanie trwałej przewagi 
konkurencyjnej na rynku, podniesienia atrakcyjności danej firmy w oczach inwestorów, wzrostu świadomości 
ekologicznej pracowników, zwiększenia poziomu lojalności i zadowolenia klientów; klienci coraz częściej szukają 
firm kierujących się względami ochrony środowiska, poprawy stosunków z lokalną społecznością, 



  

 

 

 

 

 
 

prawodawcami czy lokalnymi władzami. Uzyskiwanie korzyści z przestrzegania przepisów prawnych związanych 
z ochroną środowiska jest jednak możliwe dopiero po spełnieniu pewnych warunków. Aby czerpać korzyści 
materialne i zaoszczędzić, najpierw należy zainwestować. Często nawet niewielkie inwestycje pozwalające na 
zwiększenie efektywności wykorzystania zasobów, a więc zmniejszenia nakładów finansowych na jednostkę 
produkcji, mogą przynieść istotne korzyści. Niejednokrotnie wystarczy po prostu odpowiednio gospodarować, 
czyli np. wykonać lepsze uszczelnienie instalacji lub budynku, aby zwiększyć efektywność przedsiębiorstwa. 
Przyczynia się to w rezultacie do poprawy stanu środowiska. Należy pamiętać, że dana inwestycja zwróci się i 
zacznie przynosić korzyści dopiero po jakimś czasie. Niepodważalnym faktem jest również to, że zniszczenia 
środowiska związane są z działalnością gospodarczą. Skutki degradacji środowiska są odczuwalne przez ogół 
społeczeństwa i to właśnie ono ponosi koszty związane z usuwaniem różnorakich szkód. Najważniejsze jednak 
jest to, żeby przedsiębiorca zrozumiał, że przepisy prawne związane z ochroną środowiska nie są wymierzone 
przeciwko niemu, ale mogą mu w znaczący sposób pomóc w zwiększeniu konkurencyjności i uzyskiwaniu 
związanych z tym korzyści. 
 
 
Spółka Eltrans nie jest położona na terenie żadnego z prawnie chronionych obszarów przyrodniczych. Znajduje 
się ono także poza terenem Natura 2000 oraz jego otuliną. Opisywana firma funkcjonuje jako spółka z 
ograniczoną odpowiedzialnością. Zarówno jej obroty handlowe, jak i poziom zatrudnienia średnioroczne 
zatrudnienie klasyfikują ją jako średnie przedsiębiorstwo. 
 
Na podstawie wywiadu przeprowadzonego z kadrą menedżerską określono zakres oddziaływania 
przedsiębiorstwa na środowisko w zakresie: 
 

 odpadów, 

 ścieków, 

 wody (do celów związanych z prowadzoną produkcją oraz socjalnych), 

 wód deszczowych, 

 ogrzewania. 

 energii elektrycznej oraz analiza systemu fotowoltaicznego 

 eco-driving 
 
 
Odpady 
 
Gospodarowanie odpadami uregulowane zostało szeregiem ustaw oraz rozporządzeń wykonawczych. Z uwagi 
na fakt, że Polska wciąż dostosowuje swoje prawo do standardów Unii Europejskiej dynamika tych zmian 
znacznie utrudnia funkcjonowanie przedsiębiorcom na rynku. 
Najistotniejsze ustawy ustalające ramy dla całej gospodarki odpadami to: 
$ Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2013 r. Nr 0, poz.21 ze zmianami), 
$ Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz.150 ze zmianami), 
$ Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale 
społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 
1227, z późn. zm.) 
 
Oleje odpadowe – są to wszelkie oleje smarowe lub przemysłowe, które nie nadają się już do zastosowania, do 
którego były pierwotnie przeznaczone, a w szczególności zużyte oleje z silników spalinowych i oleje 
przekładniowe, a także oleje smarowe, oleje do turbin i oleje hydrauliczne. Oleje odpadowe są kwalifikowane 
zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001 r. w sprawie katalogu odpadów w 
grupie 13 jako odpady niebezpieczne. 
 
Zalecenia dotyczące postępowanie z olejami odpadowymi: 
 



  

 

 

 

 

 
 

-  oleje odpadowe zbiera się osobno, o ile jest to technicznie wykonalne. W przypadkach gdy jest to technicznie 
wykonalne i opłacalne ekonomicznie, oleje odpadowe o różnych cechach nie powinny być mieszane, jeżeli 
mieszanie stanowi przeszkodę w ich przetworzeniu. Zakaz ten dotyczy także mieszania olejów odpadowych z 
innymi odpadami lub substancjami; 
 
- oleje odpadowe powinny być przetwarzane zgodnie z hierarchią sposobów postępowania z odpadami oraz 
wymaganiami ochrony życia i zdrowia ludzi oraz środowiska, w tym bez niekorzystnych skutków dla terenów 
wiejskich lub miejsc o szczególnym znaczeniu, w szczególności przyrodniczym lub kulturowym; 
 
- oleje odpadowe powinny być w pierwszej kolejności poddawane regeneracji. Jeżeli jest ona niemożliwa ze 
względu na stopień ich zanieczyszczenia, oleje te powinny być poddawane innym procesom odzysku. Jeżeli 
regeneracja lub inne procesy odzysku olejów odpadowych są niemożliwe, dopuszcza się ich unieszkodliwianie. 
Przez regenerację rozumie się jakikolwiek proces recyklingu, w którym w wyniku rafinacji olejów odpadowych 
mogą zostać wyprodukowane oleje bazowe, w szczególności przez usunięcie znajdujących się w olejach 
odpadowych zanieczyszczeń, produktów reakcji utleniania i dodatków; 
 
- zakazuje się mieszania olejów odpadowych z innymi odpadami niebezpiecznymi, w tym zawierającymi PCB, w 
czasie ich zbierania lub magazynowania, jeżeli poziom określonych substancji przekracza dopuszczalne 
wartości; 
 
- zakazuje się zrzutu olejów odpadowych do wód, gleby lub ziemi. 
 
Uregulowania prawne: 
Podstawowym dokumentem w Unii Europejskiej dotyczącym gospodarki olejami odpadowymi jest Dyrektywa 
Rady 75/439/EWG z dnia 16 czerwca 1975 r. znowelizowana przez Dyrektywę Rady 87/101/EWG z dnia 22 
grudnia 1986 r. w sprawie usuwania olejów odpadowych. Celem tej dyrektywy jest stworzenie skutecznego 
jednolitego systemu ich zbierania, wykorzystywania i unieszkodliwiania. 
 
Energia elektryczna  
 
 
Pierwszym krokiem do rozpoczęcia świadomego oszczędzania energii elektrycznej powinna być analiza faktury. 
Jest to prosty sposób na zlokalizowanie przyczyn wysokich kosztów mediów i podjęcie odpowiednich działań w 
kierunku oszczędności. 
Na co należy zwracać uwagę czytając fakturę za energię? 
 
1. Opłata za moc bierną (patrz faktura, poz. 1). Pojawia się jeśli firma nie dotrzymuje standardów ustanowionych 
przez dystrybutora energii i płaci kary za przekroczenie współczynnika mocy (tgfi>0,4). Kwota kary powyżej 
200zł powinna być już impulsem do podjęcia działań, które wyeliminują zbędne koszty. W takim przypadku 
przeprowadza się pomiary obciążenia mocą czynną i bierną i na ich podstawie dobiera się odpowiednie 
urządzenia do kompensacji mocy biernej. Najczęściej stosuje się tutaj baterie kondensatorów z regulacją 
automatyczną. Takie działania przynoszą natychmiastowe efekty w postaci niższych rachunków za energię o 
kwotę kary, która w przypadku większych zakładów produkcyjnych waha się od kilku do kilkunastu tysięcy 
złotych i stanowi spory odsetek kosztu energii. Inwestycja w urządzenia do kompensacji zwraca się szybko, 
proporcjonalnie do kwoty kary wcześniej płaconej. 
 
2. Przekroczona moc umowna (patrz faktura, poz. 2). Jeśli firma regularnie przekracza ilość mocy zamówionej, 
określonej w umowie z dystrybutorem energii, to również płaci karę. Rozwiązaniem jest tutaj taki dobór mocy 
zmówionej, który będzie optymalny dla danego zakładu. Możliwe jest również kontrolowanie mocy zamówionej 
za pomocą tzw. „strażnika mocy”, który sygnalizuje za każdym razem kiedy moc jest przekroczona. Dzięki temu 
urządzeniu możemy zoptymalizować wartość mocy umownej poprzez bieżące zarządzanie procesem produkcji. 
 



  

 

 

 

 

 
 

3. Dobór optymalnej taryfy (patrz faktura). Analizując fakturę za energię elektryczną, czasami na pierwszy rzut 
oka widać, czy klientowi opłaca się posiadanie taryfy dwustrefowej czy nie. Jeśli zużycie energii elektrycznej jest 
takie samo w każdej strefie, na pewno nie opłaca się wybór taryfy dwustrefowej. Natomiast jeśli profil produkcji 
zakładu jest skupiony głównie w okresie pozaszczytowym, wtedy warto rozważyć wybór taryfy wielostrefowej. 
Taka analiza oczywiście nie jest pełna i jedynie zarysowuje działania, które mogą okazać się korzystne dla 
danego zakładu. Tak naprawdę aby dobrać najbardziej optymalną taryfę należy posiadać dobowe dane o 
zużyciu energii w poszczególnych godzinach a najlepiej dane z całego roku. Ma to szczególnie znaczenie w 
zakładach produkcyjnych, których profil zużycia energii zmienia się w zależności od pory roku (lato/zima) i gdzie 
zużycie energii jest na tyle duże, że opłaca się przenieść najbardziej energochłonne procesy produkcyjne na 
tańszą strefę i w ten sposób sporo zaoszczędzić na zmianie samej taryfy. W takim przypadku przydatny okazuje 
się monitoring zużycia energii, dzięki któremu jesteśmy w stanie określić szczegółowe zużycie z podziałem na 
pory dnia, tygodnie, miesiące itd. 
 
4. Zmniejszenie stawki za MWh. Od 2008 r. istnieje możliwość zmiany sprzedawcy energii elektrycznej, co może 
przynieść oszczędności średnio od 10-15% w stosunku do posiadanej stawki za MWh. Mamy w ten sposób 
możliwość wyboru optymalnej oferty dla naszej firmy. Do porównania cen pomiędzy obecnym sprzedawcą a 
innymi należy zestawić opłaty za energię całodobową czynną i opłatę handlową. Pozostałe opłaty, które 
znajdują się na fakturze leżą po stronie operatora sytemu dystrybucyjnego (OSD). Zmieniając sprzedawcę 
energii elektrycznej można uzyskać nie tyko konkurencyjne stawki ale również gwarancję niezmienności ceny na 
czas trwania nowej umowy, co daje możliwość łatwego przewidywania i kalkulacji kosztów za energię 
elektryczną za dany okres czasu. Jest to szczególnie ważne obecnie, kiedy ceny energii szybko się zmieniają i 
doświadczamy ich ciągłych podwyżek. Jeśli chodzi o opłaty za dystrybucję energii elektrycznej to nie mamy na 
nie wpływu. Przeważnie na danym terenie istnieje infrastruktura jednego dystrybutora (OSD) i nie ma możliwości 
podłączenia się do sieci firmy konkurencyjnej. Istotne przy tym jest to, że dystrybutor nie może zwiększyć opłat 
w związku ze zmianą sprzedawcy, ponieważ te ceny są nadal regulowane przez Urząd Regulacji Energetyki 
(URE). 
Energia elektryczna czynna - jest to energia, która zostaje przetworzona na pracę mechaniczną lub energię 
cieplną w odbiorniku energii elektrycznej. Przebieg prądu pobieranego przez odbiornik rezystancyjny (czynny) 
jest w tej samej fazie co przebieg napięcia. 
 
Energia elektryczna bierna - energia przepływająca między źródłem prądu zmiennego a odbiornikiem o 
charakterze indukcyjnym (energia bierna indukcyjna) lub pojemnościowym (energia bierna pojemnościowa). 
Podstawą tego zjawiska jest właściwość gromadzenia energii przez elementy indukcyjne i pojemnościowe. 
Cewki i kondensatory w pewnych częściach okresu napięcia zasilającego gromadzą energię w postaci pól 
magnetycznego lub elektrycznego a w innych ją oddają do źródła. Efektem tego jest przesuniecie fazowe o 
wartości 90° pomiędzy przebiegiem prądu i napięcia. Istotnym faktem jest to, że przesunięcie fazowe prądu 
kondensatora wynosi -90° a cewki indukcyjnej 90° względem przebiegu napięcia zasilającego. W praktycznym 
ujęciu energia bierna indukcyjna potrzebna jest do wytworzenia pola magnetycznego, dzięki któremu działają 
takie maszyny elektryczne, jak silniki czy transformatory. 
 
W zależności od konstrukcji, odbiorniki elektryczności można podzielić na rezystancyjne R, indukcyjne i 
pojemnościowe oraz o charakterze połączonym: rezystancyjno-pojemnościowe i rezystancyjno-indukcyjne. 
Zdecydowana większość stosowanych odbiorników energii elektrycznej posiada charakter rezystancyjno-
indukcyjny. Oznacza to, że urządzenie pobiera energię czynną i bierną, a kąt przesunięcia fazowego posiada 
wartość 0°<φ<90°. Aby określić stopień obciążenia mocą czynną i bierną, stosuje się takie wielkości i określenia 
jak: 
współczynnik mocy, tangens kąta fazowego tg φ oraz składowe prądu: składowa bierna oraz składowa czynna. 
Współczynnik mocy - jest to stosunek mocy czynnej do mocy pozornej, pobieranej przez odbiornik. Dla prądu 
sinusoidalnego współczynnik mocy odpowiada cosinusowi kąta przesunięcia fazowego φ. W praktyce do 
określenia poziomu obciążenia mocą czynną i bierną stosuje się tangens kąta przesunięcia fazowego (tg φ), 
będący stosunkiem mocy biernej do czynnej pobieranej przez urządzenie elektryczne. Składowe prądu - 
odbiornik o charakterze RL lub RC gdzie R to rezystancja (rezystor) pobiera prąd wypadkowy, który można 



  

 

 

 

 

 
 

matematycznie przedstawić jako sumę dwóch prądów. Jeden z nich o przesunięciu fazowym 0° zwany składową 
czynną prądu oraz drugi o przesunięciu 90° - składowa bierna prądu. W uproszczeniu składowe nazywa się 
odpowiednio prądem czynnym i biernym. W przypadku odbiorników L lub RL przebieg prądu opóźnia się 
względem przebiegu napięcia, natomiast dla odbiorników C lub RC przebieg prądu wyprzedza przebieg 
napięcia. 
 
Kompensacja mocy biernej jest to zabieg polegający na dołączeniu do odbiorników RL baterii kondensatorów o 
mocy zbliżonej do mocy biernej tych odbiorników. Energia bierna przepływa wówczas w znacznej części 
pomiędzy pojemnością a indukcyjnością. Z sieci pobierana jest wtedy moc czynna i różnica mocy biernej 
indukcyjnej i pojemnościowej. W przypadku zrównania się mocy indukcyjności i kondensatora następuje 
rezonans równoległy. 
Z sieci płynie tylko składowa czynna prądu, natomiast pojemnościowa i indukcyjna bierna znoszą się całkowicie 
(płynie między pojemnością a indukcyjnością). W praktyce do kompensacji mocy biernej w sieciach nn stosuje 
się baterie składające się z pewnej liczby kondensatorów, które włączane są do sieci przez styczniki. Do 
sterowania stycznikami używane są regulatory mocy biernej, które mierzą aktualny poziom obciążenia i 
dołączają odpowiednią liczbę stopni kondensatorowych. 
 
Przesyłanie energii biernej od wytwórcy jest nieekonomiczne, ponieważ ogranicza przepustowość linii 
przesyłowych i transformatorów a także zwiększa straty energii czynnej w generatorach, liniach i 
transformatorach. W związku z powyższym, zakłady energetyczne wprowadzają dodatkowe opłaty, mające na 
celu pokrycie strat wywołanych przesyłem energii biernej. W praktyce dotyczy to dużych i średnich odbiorców 
energii, posiadających układy rozliczeniowe energii czynnej i biernej, które w umowie dotyczącej dostawy energii 
mają zdefiniowany dopuszczalny poziom współczynnika mocy. Najczęściej jest to współczynnik mocy 
odpowiadający wartości tgfi z zakresu 0,2 - 0,4 (w zależności od dostawcy energii). 
 
Przekroczenie wartości dopuszczalnej powoduje naliczenie kary, której wartość jest zależna od ogólnego 
zużycia energii, wielkości przekroczenia tg j i taryfy operatora. Wysokość opłat za energię bierną wynosi 
przeważnie od kilkuset do kilkunastu tysięcy złotych. U dużych odbiorców przemysłowych, oprócz obciążeń 
finansowych z tytułu niedotrzymania współczynnika mocy, znaczenia nabierają zjawiska występujące 
powszechnie u 
dystrybutorów energii. Są to: nadmierne spadki napięcia, zwiększone straty przesyłowe w liniach kablowych i 
transformatorach, ograniczone przepustowości linii i transformatorów lub zwiększone nakłady inwestycyjne na 
urządzenia o większych mocach dopuszczalnych. 
Występujący obecnie ciągły wzrost cen energii, pociąga za sobą zwiększenie opłat za niedotrzymanie 
założonego współczynnika mocy. Dlatego wykonanie odpowiedniego systemu kompensacji mocy biernej jest 
jedną z najszybciej zwracających się inwestycji, a także źródłem znacznych oszczędności. Poprawnie wykonana 
kompensacja mocy biernej nie tylko eliminuje dodatkowe płatności za energię bierną, ale przyczynia się również 
do zmniejszenia strat energii czynnej oraz zmniejsza obciążenie aparatury rozdzielczej i linii kablowych. 
Zaleca się wymianę starych komputerów, serwerów, monitorów (sprzętu elektronicznego) na ekologiczny 
zużywający mniej energii elektrycznej. 
 
Analiza  kompletnego typowego systemu fotowoltaicznego:,  
 
Instalacja fotowoltaiczna składa się z dwóch głównych elementów. Pierwszym z nich są trzy monokrystaliczne 
moduły fotowoltaiczne o powierzchni 3 · 1,28 m2= 3,84 m2 i mocy znamionowej Pmax = 3 · 195 Wp = 585 Wp, 
które zainstalowano na południowej połaci dachu budynku, nachylonej pod kątem 42o do powierzchni terenu.  
Moduły fotowoltaiczne przez cały cykl eksploatacji (1 cykl = 12 miesięcy) nie były narażone na zacienienie 
spowodowane przez otaczające je budynki i drzewa.  
Dane Techniczne zostały przedstawione poniżej dla standardowych warunków kontrolnych: promieniowanie 
słoneczne 1000 W/m2 i temperatura ogniwa 25oC: 

 moc znamionowa – 195 Wp, 

 tolerancja mocy – 0/+5%, 



  

 

 

 

 

 
 

 napięcie przy mocy maksymalnej w warunkach standardowych – 36,6 V, 

 natężenie elektryczne przy mocy maksymalnej w warunkach standardowych – 5,33 A, 

 napięcie jałowe – 45,5 V, 

 prąd zwarciowy – 5,69 A, 

 współczynnik sprawności modułu 15,3%, 

 maksymalne napięcie systemowe 1000 V, 

 maksymalny prąd znamionowy 15 A, 

 spadek wydajności po 25 latach do 80%. 
 

Prąd stały o niskim napięciu, wytworzony w ogniwach fotowoltaicznych, przekazywany był przy pomocy kabli 
elektrycznych do drugiego głównego elementu instalacji, którym jest inwerter. 
Podstawowe dane Techniczne inwertera przedstawiają się następująco: 

 moc wyjściowa nominalna – 525 W, 

 maksymalny prąd wyjściowy – 2,25 A, 

 efektywność – 91%. 
 
Inwerter przetwarza prąd stały DC pozyskany przez ogniwa fotowoltaiczne na prąd zmienny AC o napięciu 230 
V i częstotliwości 50 Hz. Następnie prąd zmienny przekazywany był do sieci elektrycznej wewnętrznej w 
budynku. Dla całego roku uzyskano z instalacji fotowoltaicznej 486,6 kWh energii elektrycznej, która została 
przekazana do sieci elektrycznej budynku. Natomiast z zewnętrznej sieci elektroenergetycznej pobrane zostało 
w ciągu tego okresu 3059,9 kWh prądu, który zużyty został do oświetlenia budynku i napędu sprzętów. 
Najbardziej korzystne jest wykorzystywanie w 100% wytworzoną energię elektryczną na własne potrzeby 
budynku, ponieważ wtedy zaoszczędzamy 575,33 zł na każdej MWh, która musiałaby być pobrana po takiej 
cenie z sieci zewnętrznej. Dlatego instalacja fotowoltaiczna nie może być zbyt duża, aby współczynnik 
konsumpcji własnej był możliwie jak najwyższy. Podczas wystąpienia nadwyżek produkcji energii 
odsprzedajemy ją przedsiębiorstwu energetycznemu po cenie 80% · 201,36 zł/MWh = 61,09 zł/MWh, czyli 3,57 
razy niższej. Także przy sprzedaży energii elektrycznej cena jednej MWh (80% średniej ceny sprzedaży energii 
elektrycznej w poprzednim roku kalendarzowym) musi zostać jeszcze pomniejszona o 18% z tytułu podatku 
dochodowego przy osiąganych przychodach rocznych do kwoty 85 528 zł. Czyli ostatecznie podczas 
wystąpienia nadwyżek produkcji energii odsprzedajemy ją przedsiębiorstwu energetycznemu (z uwzględnieniem 
podatku dochodowego) po cenie 132,09 zł za jedną MWh, czyli 4,36 razy niższej. 
Do wykonania analizy przyjęto następujące założenia: 

 produkcja energii elektrycznej podczas pierwszego roku eksploatacji instalacji – 486,589 kWh, 

 cena instalacji fotowoltaicznej – 3 900 zł, 

 cena systemu montażowego na dachu pokrytego dachówką – 570,64 zł, 

 montaż instalacji na dachu – 529,36 zł, 

 łączny koszt inwestycji – 5 000 zł, 

 cena energii elektrycznej w taryfie stałej G11 – 575,33 zł/MWh, 

 średnia cena sprzedaży energii elektrycznej na rynku konkurencyjnym w 2015 r. – 201,36 zł/MWh, 

 stawka podatku dochodowego – 18%, 

 wzrost cen energii elektrycznej – 3 %/rok, 

 oprocentowanie lokaty – 4 %/rok, 

 kapitalizacja odsetek – 1 rok, 

 spadek wydajności ogniw – 0,8%/rok. 
 
Do wyliczeń, opłacalności instalacji założono, że 50% energii produkowanej przez instalację fotowoltaiczną 
będzie na bieżąco zużywana w budynku. Natomiast kolejne 50% produkowanej energii będzie odsprzedawane 
do sieci elektroenergetycznej. Skumulowany dochód nominalny został wyznaczony, biorąc pod uwagę wzrost 
cen energii elektrycznej w wysokości 3 %/rok i dla wariantu produkcji energii elektrycznej 50% - 50%:  
Okres zwrotu nakładów inwestycyjnych na budowę tego typu instalacji nie nastąpi nawet po 20 latach 
(zakładana żywotność instalacji) produkcji energii elektrycznej, względem inwestycji w postaci lokaty pieniężnej. 



  

 

 

 

 

 
 

Dla wariantu 75% - 25% okres zwrotu inwestycji nastąpiłby dopiero po 15 latach produkcji prądu. Najkorzystniej 
czas zwrotu inwestycji przedstawia się dla wariantu 100% - 0% i wynosi on 11 lat.  
Obecną sytuację, braku opłacalności inwestowania w instalacje fotowoltaiczne, mógłby poprawić system dotacji 
dla tego typu inwestycji. Przykładem może być uruchomienie programu „Prosument”, czyli krajowego programu 
dofinansowania z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, przy pomocy którego 
będzie można preferencyjnie finansować budowę mikroinstalacji OZE. Na ten cel przewidziano środki w 
wysokości 600 mln zł, wydatkowane do 31.12.2020 r. dla okresu wdrażania programu w latach 2014 ÷ 2018. 
Następujące przedsięwzięcia mają być objęte dofinansowaniem: 

 źródła ciepła opalane biomasą, pompy ciepła oraz kolektory słoneczne o zainstalowanej mocy cieplnej 
do 300 kWt; 

 systemy fotowoltaiczne, małe elektrownie wiatrowe, mikrobiogazownie oraz mikrokogeneracja o 
zainstalowanej mocy elektrycznej do 40 kWe. 

 
Dla przebadanej mikroinstalacji, o łącznej mocy modułów fotowoltaicznych równej 585 Wp, ilość energii możliwa 
do wytworzenia przez inwerter kształtuje się na poziomie 0,83 kWh/Wp∙rok dla pierwszego roku produkcji. W 
dwudziestym roku wytwarzania energii elektrycznej, w wyniku spadku sprawności ogniw fotowoltaicznych, ilość 
wyprodukowanej energii będzie już tylko na poziomie 0,71 kWh/Wp∙rok. Wraz ze wzrostem mocy 
zainstalowanych modułów fotowoltaicznych stosunek energii produkowanej przez instalację, która jest na 
bieżąco zużywana w budynku, do odsprzedawanej do sieci elektroenergetycznej maleje, co niekorzystnie 
wpływa na opłacalność inwestycji. Stosunek ceny energii elektrycznej zaoszczędzonej do odsprzedanej ma się 
jak 1:0,23. Przy obecnych kosztach budowy instalacji fotowoltaicznych, ich możliwościach wytwórczych energii 
elektrycznej, rozbudowanej procedury zgłoszeniowej i przyjętego na bardzo niekorzystnych zasadach sposobu 
zbytu nadwyżek produkowanej energii na dzień dzisiejszy inwestycja jest nieopłacalna z punktu widzenia 
ekonomicznego. System wsparcia, opierający się tylko na preferencyjnych kredytach, nie będzie odpowiednim 
instrumentem, który mógłby wesprzeć rozwój rynku mikroinstalacji OZE. Zwiększenie stawki za odsprzedawaną 
energię elektryczną do sieci zewnętrznej elektroenergetycznej lub dotowanie budowy instalacji fotowoltaicznych 
mogłoby spowodować, że inwestycja będzie opłacalna i zachęci potencjalnych inwestorów. 
 
Eco Driving - to nowoczesny i inteligentny styl jazdy samochodem, przyjazny dla środowiska, powodujący 
zmniejszenie zużycia paliwa i służący poprawie bezpieczeństwa. Gwarantuje on oszczędności paliwa rzędu 10-
20% i zmniejszenie emisji spalin oraz oszczędności w wydatkach na wolniej zużywające się podzespoły 
pojazdu. Ważnym argumentem jest również mniejsze zużycie paliwa, co przekłada się bezpośrednio na 
ograniczenie wydatków finansowych i emisję spalin. 
 
Ścieki 
W opisywanym przedsiębiorstwie powstają 

 ścieki bytowe, 

 ścieki przemysłowe. 
 

Ścieki bytowe - są to ścieki z budynków mieszkalnych, zamieszkania zbiorowego oraz użyteczności publicznej, 
powstające w wyniku ludzkiego metabolizmu lub funkcjonowania gospodarstw domowych, oraz ścieki o 
zbliżonym składzie pochodzące z tych budynków. 
Ścieki przemysłowe - rozumie się przez to określenie ścieki niebędące ściekami bytowymi ani wodami 
opadowymi lub roztopowymi, powstałe w związku z prowadzoną przez zakład działalnością handlową, 
przemysłową, składową, transportową lub usługową, a także będące ich mieszaniną ze ściekami innego 
podmiotu, odprowadzane urządzeniami kanalizacyjnymi tego zakładu. 
Ścieków o różnych parametrach, według obowiązującego obecnie prawa, nie można odprowadzać tą samą 
siecią kanalizacyjną. Ścieki przemysłowe przed wprowadzeniem do kanalizacji ogólnospławnej muszą spełniać 
określone wymogi, a przede wszystkim powinny być poddane dodatkowym procesom oczyszczania (które są 
określane jako - podczyszczanie ścieków). Ścieki przemysłowe są wstępnie podczyszczane, ale tylko w 
separatorach tłuszczu, i odprowadzane do kanalizacji ogólnospławnej obsługiwanej przez lokalne 
przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. Ścieki bytowe są bezpośrednio do kanalizacji ogólnospławnej. 



  

 

 

 

 

 
 

 
Celem zminimalizowania ryzyka związanego z pojawieniem się form przetrwalnikowych (bakterii, wirusów) 
proponuje się przeprowadzenie 2-3 Badań kontrolnych w roku pod kątem bezpieczeństwa sanitarno-
epidemiologicznego przez Laboratorium. Związane jest to przede wszystkim z tym, że istnieje ryzyko 
przedostania się do środowiska niewielkich ilości związków szkodliwych.  
 
Woda 
Woda, zarówno ta wykorzystywana do celów produkcyjnych, jak i ta służąca celom socjalnym, jest pobierana z 
wodociągu obsługiwanego przez lokalne przedsiębiorstwo wodociągów i kanalizacji. W budynkach socjalnych 
oraz biurowych firma ma zamiar wymienić armaturę i urządzenia (np. myjki) na bardziej energo- i 
wodooszczędne. Dodatkowo warto rozważyć zastosowanie urządzeń do powtórnego użycia wody - działających 
na zasadzie obiegu zamkniętego. 
 
Wody deszczowe (deszczówka) 
Są to wody powstałe w wyniku opadów. Na terenie zakładu przez kontakt np. z powierzchniami utwardzonymi 
lub dachowymi mogą ulec zanieczyszczeniu i stać się potencjalnym źródłem zanieczyszczenia wód 
powierzchniowych czy gruntu. Wody deszczowe, według obowiązującego prawa, nie mogą być odprowadzane 
bezpośrednio do kanalizacji ogólnospławnej, ale do specjalnie dla niej przeznaczonej kanalizacji deszczowej. 
 
Wody deszczowe są zbierane dzięki systemowi kratek na wody opadowe i odprowadzane do separatora, a 
następnie przez system rur drenażowych - do ziemi. Przedsiębiorstwu rekomenduje się ewentualną wymianę 
separatorów na nowocześniejsze, tzn. wyposażone dodatkowo w specjalne wkłady doczyszczające. Dzięki temu 
uzyskano by znacznie lepszy efekt oczyszczania. Drugą propozycją jest zakup instalacji - specjalnych 
zbiorników - do akumulowania „czystej", w myśl przepisów ochrony środowiska, wody deszczowej, czyli 
zbieranej z dachów. Taką wodę można z powodzeniem wykorzystać do mycia samochodów, podlewania 
trawników etc. 
 
 
Ogrzewanie 
W obecnej chwili spółka posiada  Piec gazowy-   Vaillant  o mocy 65KW /1998r  , Promiennik o mocy 20KW /98   
i   węzeł ciepłowniczy Q= 230KW. Rekomendacja zastosowania kolektorów słonecznych. Dzięki nim przez 
większą część roku będzie pokryte zapotrzebowanie na ciepłą wodę do celów socjalnych: prysznice, mycie 
części urządzeń itp.). Zimą natomiast, mimo niższej wydajności kolektorów, woda w zasobnikach zostanie 
dodatkowo podgrzana (szacuje się, że następuje wzrost temperatury o ok. 8-10oC).. 
 
 

HISTORIA ZATRUDNIENIA 

                                          Lata 
Forma zatrudnienia 

2014 2015 2016 

Zatrudnieni na podstawie 
umowy o pracę  

73 73 73 

Zatrudnieni na podstawie 
umowy zlecenie/dzieło 

5 5 5 

Inne formy zatrudnienia 
0 0 0 

STRUKTURA ZATRUDNIENIA 

                                           do 25 lat 26 - 35lat 36 -45lat pow. 45 lat 

Wiek pracowników  25 26 10 12 



  

 

 

 

 

 
 

                                           do 1 roku od 1 do 3 lat od 3 do 5 lat pow. 5 lat 

Długość zatrudnienia 20 25 15 18 

                                           podstawowe zawodowe średnie wyższe 

Wykształcenie 0 13 45 20 

 

Dane Eksperta realizującego usługę: 

Data: Imię i Nazwisko: Podpis: 

30.07.2016r. Krzysztof Kubicki  

 


