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KRYTERIA SELEKCJI PRZEDSIĘBIORSTW DO UCZESTNICTWA W AUDYCIE ENERGETYCZNYM 

Nazwa firmy: 

Osoba do kontaktów: 

Adres e-mail: Numer telefonu: 

1* Czy Państwa firma jest mikro, małym lub średnim przedsiębiorstwem? Tak                   Nie   

2* 
Czy działalność firmy należy do wymienionych obok sekcji PKD?  Tak           Nie 

Proszę zaznaczyć właściwy sektor działalności: 
  C24:  PRODUKCJA METALI 

 
  C25: PRODUKCJA METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM MASZYN I URZĄDZEŃ 

 
  C28:  PRODUKCJA MASZYN I URZĄDZEŃ, GDZIE INDZIEJ NIESKLASYFIKOWANA 

  
3* 

Czy łączne roczne zużycie energii ze wszystkich źródeł i wykorzystywanych 
paliw w Państwa przedsiębiorstwie w 2015 r. odpowiada wskazanemu 
przedziałowi dla właściwej sekcji PKD? (proszę wstawić X) 

   C24 < 38 GWh/rok  
 

 
   C25 > 0,5 GWh/rok 

 

 

   C28 > 0,5 GWh/rok 
 

   nie roczne zużycie jest mniejsze  

4* 
Czy Państwa przedsiębiorstwo wydeleguje dwóch swoich pracowników do uczestnictwa w szkoleniu 
dotyczącym efektywności energetycznej? 

Tak / Nie 

 Czy Państwa przedsiębiorstwo jest zainteresowane wdrożeniem i certyfikacją normy ISO 50001? Tak / Nie 

5 Ile lat Państwa firma funkcjonuje na rynku? 
 

lat(a) 

6 Jaki rodzaj energii/paliw jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie na potrzeby oświetlenia? Tak / Nie Energia elektryczna 

  Tak / Nie Energia odnawialna Proszę wskazać jaka: 

  Tak / Nie Inna Proszę wskazać jaka: 

 
Jaki rodzaj energii/paliw jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie na potrzeby procesów 
technologicznych? 

Tak / Nie Energia elektryczna 

  Tak / Nie Węgiel kamienny 

  
Tak / Nie Gaz ziemny wysokometanowy 

  
Tak / Nie Olej napędowy 

  
Tak / Nie Energia odnawialna Proszę wskazać jaka: 

  
Tak / Nie Inna Proszę wskazać jaka: 
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Jaki rodzaj energii/paliw jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie na potrzeby ogrzewania? Tak / Nie Energia elektryczna 

  Tak / Nie Węgiel kamienny 

  
Tak / Nie Gaz ziemny wysokometanowy 

  
Tak / Nie Olej napędowy 

  
Tak / Nie Energia odnawialna Proszę wskazać jaka: 

  
Tak / Nie Inna Proszę wskazać jaka: 

 Jaki rodzaj energii/paliw jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie na potrzeby wentylacji i 
klimatyzacji? 

Tak / Nie Energia elektryczna 

  Tak / Nie Węgiel kamienny 

 
 

Tak / Nie Gaz ziemny wysokometanowy 

 
 

Tak / Nie Olej napędowy 

 
 

Tak / Nie Energia odnawialna Proszę wskazać jaka: 

 
 

Tak / Nie Inna Proszę wskazać jaka: 

 Jaki rodzaj energii/paliw jest wykorzystywany w Państwa przedsiębiorstwie na potrzeby ciepłej wody 
użytkowej? 

Tak / Nie Energia elektryczna 

  Tak / Nie Węgiel kamienny 

 
 

Tak / Nie Gaz ziemny wysokometanowy 

 
 

Tak / Nie Olej napędowy 

 
 

Tak / Nie Energia odnawialna Proszę wskazać jaka: 

 
 

Tak / Nie Inna Proszę wskazać jaka: 

 Jakie było roczne zużycie energii elektrycznej w Państwa przedsiębiorstwie (dane za pełne 12 
miesięcy, 2015 r.)?  

kWh/rok 

  Jakie było roczne zużycie węgla kamiennego w Państwa przedsiębiorstwie (dane za pełne 12 miesięcy, 
2015 r.)? 

 Mg/rok 

 

Jakie było roczne zużycie gazu ziemnego wysokometanowego w Państwa przedsiębiorstwie (dane za 
pełne 12 miesięcy, 2015 r.)? 

 
kWh/ rok 

 
 

 
Nm3/ rok 

 
 

 
m3/ rok 

 
 Jakie było roczne zużycie oleju napędowego w Państwa przedsiębiorstwie (dane za pełne 12 miesięcy, 

2015 r.)? 
 

 
Litr/ rok 

  
 

Kg/ rok 

 Jakie było roczne zużycie energii odnawialnej w Państwa przedsiębiorstwie (dane za pełne 12 
miesięcy, 2015 r.)? Proszę wskazać rodzaj energii/paliw, moc zainstalowaną oraz jednostkę zużycia. 
 

 …………………../ rok Proszę wskazać rodzaj oraz jednostkę zużycia 
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 Jakie było roczne zużycie innego rodzaju energii/paliw w Państwa przedsiębiorstwie (dane za pełne 12 

miesięcy, 2015 r.)  
…………………../ rok 

Proszę wskazać rodzaj energii/paliw oraz jednostkę 
zużycia 

7 
Czy Państwa przedsiębiorstwo ma wdrożony system zarządzania? 
 

Tak / Nie Proszę podać który (jakości, środowiskowy, energii…): 

8 
Czy w Państwa przedsiębiorstwie jest zatrudniona osoba odpowiedzialna za energię (np. główny 
energetyk)? 
 

Tak / Nie 
 

9 
Czy w ciągu ostatnich 4 lat dla Państwa przedsiębiorstwa wykonywane były jakieś opracowania 
związane z energią? 

Tak / Nie Proszę opisać: 

10 
Czy w ciągu ostatnich 4 lat Państwa przedsiębiorstwo wdrożyło jakąkolwiek inwestycję w celu 
ograniczenia zużycia energii? 

Tak / Nie Proszę opisać: 

11 
Czy w ciągu najbliższych 4 lat planuje się w Państwa przedsiębiorstwie jakieś inwestycje w celu 
ograniczenia zużycia energii? 

Tak / Nie Proszę opisać: 

12 
Czy Państwa przedsiębiorstwo przeprowadziło jakiekolwiek działania skierowane do własnych 
pracowników w celu podniesienia ich świadomości w zakresie ograniczenia zużycia energii? 

Tak / Nie Proszę opisać: 

 

UWAGA: 

Co należy zrobić by wziąć udział w projekcie? 
Wystarczy odpowiedzieć na pytania przesłanego Kwestionariusza i odesłać skan na adres: biuro@polskieklastry.org  
 
Więcej informacji o projekcie znajdziecie Państwo na stronach: www.ee-metal.com  

mailto:biuro@polskieklastry.org
http://www.ee-metal.com/

