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Najbliższe zamierzenia Komisji 

Europejskiej

 Zmieniona Dyrektywa o wydajności energetycznej 

budynków (BEP), 2010 r.

 Nowa Strategia Energetyczna dla Europy, koniec 2010 r.

 Nowy Plan działania na rzecz wzrostu efektywności 

energetycznej, połowa 2011 r.

 Zmieniona Dyrektywa o usługach energetycznych (ESD), 

połowa 2011 r.

 Pierwszy NRESAP (połowa 2010 r.); nowy NEEAP 

(2012)

 Nowa CA RES (październik 2010), Nowa CA BEP 

(listopad 2010), nowa CA ESD (połowa 2011)
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Rynek efektywności energetycznej. 

Najistotniejsze zagadnienia

o Dokładna i efektywna metoda liczenia oszczędności energii 
– Analiza koszt/zysk potencjału efektywności energetycznej powinna uwzględniać koszty rynkowe

– Sposób liczenia powinien być zharmonizowany w skali kraju, ale zawsze pozostaną pewne lokalne specyficzne 
warunki 

– Warunek kompromisu pomiędzy dokładnością obliczeń

– Transformacja rynku poprzez system skutecznych zachęt

– Podaż efektywnych energetycznie i dostępnych cenowo produktów i usług

– Stwarzanie warunków do dużego popytu rynkowego na towary i usługi efektywne 
energetycznie

– Regulacja rynku efektywności energetycznej: rozprzężenie dostaw 
energii i oszczędzania energii czy usługi zintegrowane?

– UE promuje systemy oszczędzania energii 

– Dostawcy energii są najważniejszymi aktorami przy implementacji systemów 
oszczędzania energii

– Systemy certyfikacji oszczędności energii są coraz popularniejsze w MS



Nowe elementy narodowej 

polityki energetycznej

 Dominacja celów politycznych nad  celami gospodarczymi -

„bezpieczeństwo energetyczne”

 Dominacja celów sektorowych nad interesami społeczno-

gospodarczymi lokalnych społeczności

 Rosnące ceny energii i brak przekonywujących przyczyn ich 

wzrostu

 Energia jako „histeryczny” element polityki medialnej

 Podejmowanie decyzji w oderwaniu od zasad „polityki opartej na 

wiedzy”

 Słabnąca rola regulatora (URE)

 Nie do końca uzasadniona decyzja o budowie elektrowni jądrowych

 Brak konsekwencji w polityce prywatyzacyjnej sektor a 

energetycznego
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Fakty

 W Polsce podejmuje się wymuszone przez KE działania na rzecz 

efektywności energetycznej:

– Brak wsparcia politycznego, 

– Braku świadomego społeczeństwa,

– Braku struktury decyzyjnej, braku struktury implementacyjnej,

– Niedostatecznej wiedzy i braku zasobów ludzkich.

– Brak środków finansowych na realizację polityki w zakresie wzrostu 

efektywności energetycznej (poza NFOŚiGW)

 Realizacja polityki klimatyczno-energetycznej i konieczność 

utrzymania konkurencyjności przemysłu na rynkach globalnych 

wymaga  przełomowych („rewolucyjnych”) kroków w całym 

łańcuchu energetycznym.
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Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze 
źródeł odnawialnych zmieniająca i w następstwie uchylająca 
dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (1)

DYREKTYWA nr 2001/77/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO 
I RADY  z dnia 27  września 2001 r. w sprawie promocji energii 
elektrycznej ze źródeł odnawialnych na wewnętrznym rynku 
energii elektrycznej

Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie 

efektywności końcowego użytkowania energii oraz 

usług energetycznych

Dyrektywa 2005/32/WE Parlamentu Europejskiego i 

Rady z dnia 6 lipca 2005 r. ustanawiająca ogólne 

zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu

dla produktów wykorzystujących energię 

Dyrektywa 2002/91/WE z dnia 16 grudnia 2002 r. w 

sprawie charakterystyki energetycznej budynków 

Dyrektywa 2004/8/WE z 11 lutego 2004 r. w sprawie 

wspierania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na 

ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii 

3x20%

(2007)

20% energii z RES

20%  redukcja CO2

Zaoszczędzenie 20% 

energii w stosunku 

do  planowanego 

zużycia  w 2020 r.

Ustawa Prawo 

energetyczne (1997)

Ustawa o efektywności 

energetycznej (2010?)

Ustawa o handlu 

emisjami (2004)
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Dyrektywa 2003/87/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
13 października 2003 r. ustanawiająca system handlu przydziałami 
emisji gazów cieplarnianych w UE oraz zmieniająca dyrektywę 
Rady 96/61/WE

Strategia rozwoju 
RES (2001)

Plan działania na 

rzecz racjonalizacji 

zużycia energii: 

sposoby 

wykorzystania 

potencjału, COM 

(2006) 545 

Zaoszczędzenie do 

końca 2016 9% 

zużycia energii 

liczone jako średnia 

zużycia krajowego w 

latach 2001-2005 

15% RES
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Zaoszczędzenie do końca 2016 9% 

zużycia energii liczone jako średnia 

zużycia krajowego w latach 2001-2005 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/29/WE z dnia 
23 kwietnia 2009 r. zmieniająca dyrektywę 2003/87/WE w celu 
usprawnienia i rozszerzenia wspólnotowego systemu handlu 
uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych

20% 

zmniejszenie 

zużycia energii 

Ustawa o termomodernizacji (1998)

Ustawa o wspieraniu termomodernizacji i remontów (2008)

Covenat of Mayors

>20% CO2 redukcja
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Realizacja polityki energetycznej Polski (do roku 2030)

Wola polityczna

Wiedza

Możliwości 

finansowania
Środki publiczne

Krajowe

UE

Prywatne

Polityka właścicielska

Struktura administracyjna

Programy wykonawcze

Centralna

Lokalna

Pełnomocnicy

Prawo energetyczne (nowe)

Banki

OFE

FS

Fundusze strukturalne

Dialog społeczny

Polityka
Polityka regulacyjna

Strategiczne programy badawcze

Kształcenie kadr
Wymiana międzynarodowa

Ośrodki wiodące

Centralne laboratoria

Instalacje pilotowe

P
P

P

Prawo

Zasoby kadrowe

Ustawa o efektywności 

energetycznej

Prawo atomowe

Agencje



Prawo wokół efektywności energetycznej w 

Polsce

Prawo Energetyczne

(1997)

Ustawa termomoderinzacyjna (1998)

Ustawa o efektywności energetycznej (2011?)

Narodowy cel oszczędzania

System Białych Certyfikatów Szkolenie audytorów dla przemysłu

Fundusz Efektywności Energetycznej(?)

System szkolenia audytorów 

dla budownictwa

Premia termomodernizacyjna

Audyty energetyczne dla 

budownictwa

Standardy minimalnej 

efektywności 

energetycznej

Wsparcie 

dla CHP

Wsparcie 

dla OŹE

Kary za niespełnienie 

wymogów ee

Cel obowiązkowy dla sektora publicznego (1%) 

Czerwone 

Certyfikaty

Zielone 

Certyfikat

Ustawa termomodernizacyjna i budowlana (2009)

System monitorowania wyników

Wzorcowa rola sektora publicznego
NEEAP 1 (2007)

Krajowy Plan Działań Dotyczący Efektywności Energetycznej
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Ustawa w sprawie efektywności 

energetycznej

 wprowadzenie mechanizmu zwiększającego świadomość społeczną w 
zakresie zrównoważonej polityki energetycznej,

 wprowadzenie systemu Zbywalnych Białych Certyfikatów,

 wprowadzenie systemu dobrowolnych zobowiązań 
w przemyśle,

 wprowadzenie mechanizmów wsparcia dla wysokosprawnej 
kogeneracji,

 wprowadzenie mechanizmów zachęcania klientów do zakupu 
samochodów i urządzeń wyprodukowanych w standardach wysokich 
technologii, co stworzy rynek dla efektywnych energetycznie 
technologii,

 wprowadzenie sytemu akredytacji audytorów energetycznych,

 wzmocnienie systemu statystyki efektywności energetycznej, 

Jest w ustawie

Jest w ustawie PE



The Polish National Energy Conservation Agency

Czego nie uwzględniono

 Wspieranie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz 

usług energetycznych

 Rynek usług energetycznych

 Fundusz efektywności energetycznej

 Statystyka efektywności energetycznej

 Agencja energetyczna

 Zielone zamówienia publiczne

 Inteligentne pomiary energii i informacje dla użytkowników 

końcowych
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Ustawa o efektywności energetycznej. 

Nowe obszary działania

Ustawa o efektywności energetycznej powinna stwarzać ramy prawne 

w zakresie:

 Rozwoju rynku usług energetycznych

 Prowadzenia prac RTD nad technologiami energooszczędnymi

 Opracowania nowych efektywnych ekonomicznie metod pomiaru i 

weryfikacji oszczędności energii

 Rozwoju systemów zarządzania energią

 Opracowania podstaw naukowych audytów energetycznych

 Kształcenia, certyfikacji i akredytacji audytorów efektywności 

energetycznej

 Nowych mechanizmów finansowania inwestycji energooszczędnych

 Rozwoju statystyki  energetycznej
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Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Elementy rynkowe wzrostu efektywności energetycznej

Element rynkowy Realizacja w Polsce

Stan prawa Prawo Energetyczne (1997). Nieskuteczne

Ustawa termomodernizacyjna (1998). Dobre wyniki.

Ustawa o remontach (2009). Obawa o termomodernizację.

Ustawa o efektywności energetycznej (2010). Oczekiwana z 

nadzieją.

Pro-aktywnościowa regulacja sektora 
energetycznego

Brak działań po stronie popytowej.

Nieskuteczna w zakresie obniżenia strat sieciowych.

Polityka podatkowa Praktycznie niestosowana.

Rozwój rynku usług energetycznych (ESCO) Bardzo słabo rozwinięty.

System Handlu Emisjami (EU ETS) Słabe oddziaływanie w zakresie wzrostu efektywności energetycznej.

Postęp technologiczny Słabo ukierunkowany na technologie efektywne energetycznie.

Normalizacja w zakresie efektywności 

energetycznej

Słabe oddziaływanie.

Rosnące wymagania międzynarodowe.

Finansowanie inwestycji energooszczędnych 

(TPF, EPF)

Słabo funkcjonujący rynek usług bankowych.

Bardzo słabo rozwiniętye zaawansowane mechanizmy finansowania.

Pomoc publiczna Ustawa o PPP. Słabo funkcjonująca.

Wykorzystanie przetargów publicznych Niewykorzystywane.

Udział w międzynarodowych programach RTD Dość dobre rezultaty

Statystyka zużycia i kosztów energii Niepełne dane na temat zużycia energii

Brak systemu zbierania danych o oszczędności energii na potrzeby 

ESD



System Białych Certyfikatów w 

Polsce. Czy jesteśmy świadomi?

 SBC jest pewną koncepcją, nie istnieje wzorzec systemu, 

wszystkie znane rozwiązania są zorientowane krajowo

 W Polsce nie przeprowadzono żadnej dyskusji i rzetelnych badań 

na temat konkretnych rozwiązań

 SBC nadaje się do standardowych środków wzrostu efektywności 

energetycznej

 Nie określono m.in. celów działania systemu, kryteriów wyboru 

podmiotów zobowiązanych, ceny certyfikatu, celowości handlu 

certyfikatami, współdziałania z innymi systemami wsparcia, 

unikania podwójnego uwzględniania oszczędności

 Nie znane są koszty administracyjne działania systemu
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Wygrana

System wspomagania środków wzrostu efektywności energetycznej

Przygotowanie 

środka poprawy ee 

Przetarg na BC w 

URE

Stop

Rezygnacja ze 

środka

Powtórzenie 

przetargu

Realizacja środka

Oszczędność 

energii >100 toe

Weryfikacja 

oszczędności

Weryfikacja 

statystyczna

Audyt proforma

Środki z 

wygranej z 

przetargu

Potrzeba korekty 

promesy BC

Korekta 

promesy BC

Wydanie BC 

przez URE

Giełda

Środki własne

Instytucja finansowa

Realizacja 

środka wzrostu 

EE

Środki z instytucji 

finansującej

Agregacja 

oszczędności 

energii

A
DC

B

Wpłata premii a% 

za oszczędność 

energii
Dofinansowanie 

projektów miękkich
Koszty stałe

 Koszty obsługi systemu

Promesa BC

Weryfikacja 

statystyczna

Środek 

poprawy ee z listy 

MG

ESCO

Zobowiązane 

przedsiębiorstwo 

energetyczne

Kredyty 

preferencyjne

Agregacja 

wniosków

ESCO

NFOŚiGW (wydzielony fundusz)

promocje

szkolenia

prace studialne

R&D

Koszty Administracji 

Systemu BC

System Szkolenia i 

Certyfikacji Audytorów 

Energetycznych

System Białych Certyfikatów Fundusz Efektywności Energetycznej

T

N

N T

N

T

T

N

T

N

Dopłata do kredytów 

preferencyjnych

Agregacja wniosków

T

Blok 

decyzyjny

Blok 

szeregowy

ESCO

Blok 

finansowy

Przepływ 

finansowy

N

Wniosek o projekty 

miękkie

N

T

Konkurencyjny 

rynek BC

TN

Zweryfikowana 

oszczędność 

energii

Zweryfikowana 

oszczędność 

energii

Zweryfikowana 

oszczędność 

energii



Założenia systemu 

certyfikacji 

audytorów 

efektywności 

energetycznej, w 

tym 

weryfikatorów 

audytów 

energetycznych 

Sprawozdania

Finansowanie

Audyty w systemie 

Białych Certyfikatów 

Raport

Przetarg

ADMININSTRATOR

Minister Gospodarki

OPERATOR SYSTEMU

KOMITET 

WSPIERAJĄCY

Promocja 

i Marketing

KOMISJA 

AKREDYTUJĄCA

Komisje egzaminacyjne

REGIONALNE

Komisje

 Egzaminacyjne

Ramowe 

założenia 

programu 

szkoleń 

Materiały

Szkolenia 

Egzaminy

 Audytor 

certyfikowany

Szkolenia
Studia 

podyplomowe

Studia 2 

stopnia

Egzamin 

państwowy

Audyt 

energetyczny

Autoryzacja 

weryfikatora

Autoryzowany 

weryfikator 

audytów 

energetycznych

Sprawozdanie

Wniosek o wskazanie kandydatur Członków Komitetu

Wstępna selekcja 

audytorów

Warunki przyznania autoryzacji

* 3 lata doświadczenia 

zawodowego/udokumentowane 

osiągnięcia w temacie efektywności 

energetycznej

 

Audyt

* budownictwo – 

budynki nowe oraz istniejące

zakres: RTV, AGD, sprzęt biurowy, 

oświetlenie

* przemysł 

* transport – 

paliwa

* energetyka -

ciepło, energia elektryczna à  

wytwarzanie i transport

gazà  transport

paliwa à  transport

Weryfikacja 

audytu

Sporządzenie 

audytu

Warunki powołania Członków 

Komitetu:

Członkowie Rady wymagania:

* udokumentowane osiągnięcia 

* polecenie od wskazanych podmiotów 

* wybór na podstawie ankiety kompetencji

Kadencja Komitetu trwa 5 lat  

4 osoby z każdej gałęzi audytu (16 osób w 

Komisji)

Zgodne z minimalnymi 

wymaganiami 

autoryzowanych szkoleń

Sposoby 

weryfikacji

Audytorzy

Uczestnicy 

systemu

Kierunki 

działań

Oznaczenia:

NFOŚiGW

Powołanie 

Powołanie 
Sprawozdania

Podmioty 

reprezentatywne 

Powołanie Komitetu

Wskazanie kandydatur

Raportowanie

Współpraca w opracowaniu merytorycznym ramowych 

założeń szkoleń oraz materiałów

Rady w sprawach precedensowych kontroli audytu

Autoryzacja szkoleń

MNiSW

Klient

System 

Białych 

Certyfikatów

Baza danych 

Zawartość bazy 

danych:

* certyfikowani 

audytorzy

* weryfikatorzy 

audytów 

energetycznych

* wykonane audyty 

energetyczne    

ESCO

Fundusz 

Efektywności 

Energetycznej



Wzorcowa rola sektora 

publicznego



Czynniki wzrostu efektywności energetycznej w 

przedsiębiorstwie energetycznym

 Polityka efektywności energetycznej
– Obowiązkowa realizacja efektywnych ekonomicznie środków efektywności energetycznej 

(przed inwestowaniem w nowe moce wytwórcze)

– Realizacja obowiązku wynikającego z Systemu Białych Certyfikatów

– Możliwość świadczenia usług energetycznych

– Dostosowanie urządzeń do minimalnych standardów efektywności energetycznej

– Oddzielenie przychodów od ilości sprzedanej energii (regulacja)

– Wzrost wartości rynkowej przedsiębiorstwa (zachęty dla akcjonariuszy)

 Polityka klimatyczna
– Ograniczenie emisji CO2 do wysokości posiadanego limitu

– Konieczność zakupu dodatkowych pozwoleń

– Podatek węglowy???

 Inne czynniki
– Duży lokalny przewidywany wzrost zapotrzebowania na energię (np. >2% rocznie)

– Duży lokalny wzrost cen energii (np. >20% średniego wzrostu krajowego)

– Rozwój efektywnych energetycznie technologii (wytwarzanie, przesył, odbiory końcowe) 

np. sieci inteligentne, smart metering

– Społeczna Odpowiedzialność Biznesu (wizerunek firmy)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.



Podsumowanie
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• Ustawa w obecnym kształcie nie realizuje celu dyrektywy EDS 

sformułowanego jako stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku 

usług energetycznych oraz dla dostarczania odbiorcom końcowym innych 

środków poprawy efektywności energetycznej.

• Ustawa w sposób ograniczony przyczynia się do stworzenie zachęt i 

ram instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbędnych w celu 

usunięcia istniejących barier rynkowych i niedoskonałości rynku 

utrudniających efektywne końcowe wykorzystanie energii; ograniczony 

określenie celów orientacyjnych.

• Przygotowując ustawę o efektywności energetycznej Polska stoi 

przed szansą stworzenia przemyślanej, skutecznej i trwałej podstawy do 

oszczędzania energii.

• Ustawa wraz z rozporządzeniami wykonawczymi do niej stanowić  

będzie po raz pierwszy ramy prawne dla wzrostu efektywności 

energetycznej.



Podsumowanie

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

• Dyrektywy ESD nie można implementować poprzestając na literalnym 

transponowaniu wybranych postanowień dyrektywy – wymaga on 

stworzenia ram instytucjonalnych zarządzających systemem efektywności 

energetycznej, określenia sposobów finansowania tego systemu 

• Ustawa stwarza ramy instytucjonalne systemu wzrostu efektywności 

energetycznej przypisując odpowiednie zadania ministrowi właściwemu do 

spraw gospodarki i Prezesowi URE. Pozwala również na przekazanie części 

działań przypisanych MG zewnętrznemu podmiotowi (agencji). Dyrektywa 

ESD wymusza de facto zbudowanie krajowego systemu wspierania 

wzrostu efektywności energetycznej.

• Dyskusja jak toczy się wokół ustawy powinna stanowić dla rządu źródło 

inspiracji i pomysłów, które ustawę ulepszą. Ustawa potrzebuje silnego 

wsparcia merytorycznego na etapie prac parlamentarnych !!! 


