DEFINICJE AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
opracowanie zawierające analizę zużycia energii oraz określające stan techniczny obiektu, urządzenia
technicznego lub instalacji, zawierające wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywności energ
etycznej tych obiektów, urządzeń lub instalacji, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej i
możliwej do uzyskania oszczędności energii.
CIEPŁO
ciepło w rozumieniu art. 3 pkt 2 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2006 r. Nr 89, poz. 625, z późn. zm.3).
EFEKT ENERGETYCZNY
stosunek ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia
służącego poprawie efektywności energetycznej do wartości świadectwa efektywności
energetycznej, o które ubiega się podmiot realizujący przedsięwzięcie służące poprawie
efektywności energetycznej.
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia technicznego lub instala
cji, w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii przez ten obiekt,
urządzenie techniczne lub instalację, niezbędnej do uzyskania tego efektu.
EFEKT UŻYTKOWY
efekt uzyskany w wyniku dostarczenia energii do danego obiektu, urządzenia technicznego lub instala
cji, w szczególności: wykonanie pracy mechanicznej, zapewnienie komfortu cieplnego, oświetlenie.
ENERGIA PIERWOTNA
energia zawarta w pierwotnych nośnikach energii, pozyskiwanych bezpośrednio ze środowiska, w szc
zególności:
•

węglu kamiennym energetycznym (łącznie z węglem odzyskanym z hałd), węglu kamiennym
koksowym,

•

węglu brunatnym,

•

ropie naftowej (łącznie z gazoliną), gazie ziemnym wysokometanowym (łącznie z gazem
z odmetanowania kopalń węgla kamiennego),

•

gazie ziemnym zaazotowanym,

•

torfie do celów opałowych

•

energii: wody, wiatru, słoneczną, geotermalną wykorzystywane do wytwarzania energii elektrycznej, ciepła lub chłodu,

•

biomasa w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o
biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. Nr 169, poz. 1199, z późn. zm.2)).

ENERGIA FINALNA
energia lub paliwa w rozumieniu art. 3 pkt 3 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne, z wyłączeniem
paliw lotniczych i paliw w zbiornikach morskich, zużyte przez odbiorcę końcowego.

ODBIORCA KOŃCOWY
odbiorcę końcowego w rozumieniu art. 3 pkt 13a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne.
OSZCZĘDNOŚĆ ENERGII
ilość energii stanowiącą różnicę między energią potencjalnie zużytą przez obiekt, urządzenie technicz
ne lub instalację w danym okresie przed zrealizowaniem jednego lub kilku przedsięwzięć służących po
prawie efektywności energetycznej a energią zużytą przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub insta
lację w takim samym okresie, po zrealizowaniu tych przedsięwzięć i uwzględnieniu znormalizowanych
warunków wpływających na zużycie energii.
PRZEDSIĘWZIĘCIE SŁUŻĄCE POPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ
działanie polegające na wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu technicznym lub
instalacji, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii.
TONA OLEJU EKWIWALENTNEGO
równoważnik jednej tony ropy naftowej o wartości opałowej równej 41 868 kJ/kg.
URZĄDZENIE POTRZEB WŁASNYCH
zespół pomocniczych obiektów lub instalacji w rozumieniu art. 3 pkt 10 ustawy z dnia 10 kwietnia 19
97 r. Prawo energetyczne, służących procesowi wytwarzania energii elektrycznej lub ciepła.

