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Efektywność energetyczna w polityce RP

PEP do 2030 (w przygotowaniu – do 2050) – poprawa
efektywności energetycznej jednym z głównych filarów;
Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej;
Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o efektywności
energetycznej;
KPDEE 2007, 2011 i 2014 – środki poprawy efektywności
energetycznej;
Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej.

Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
•

Implementuje do polskiego prawodawstwa dyrektywę Parlamentu
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w
sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 2009/125/WE i
2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE (Dz.Urz.
UE L 315 z 14.11.2012, str.1);

•

Określa zasady opracowywania krajowego planu działań dotyczącego
efektywności energetycznej;

•

Wyznacza zadania jednostek
efektywności energetycznej;

•

Określa zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii;

•

Określa
zasady
przedsiębiorstwa.

sektora

przeprowadzania

publicznego

audytu

w
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Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności energetycznej
• Zobowiązuje określone podmioty do realizacji przedsięwzięcia
służącego poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy
końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej
lub uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu
Regulacji Energetyki świadectwa efektywności energetycznej;
• Wprowadza nowy rozdział, w którym określa zasady
przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa;
• Dokonuje zmian m.in. w ustawach Prawo energetyczne oraz Prawo
ochrony środowiska.

Zasady realizacji obowiązku
W konsekwencji przepisów art. 53 i art. 60 nowej ustawy, rok 2016 ulega
podziałowi na dwa okresy, w których obowiązują różne zasady realizacji
obowiązku przez podmioty zobowiązane:
2016
1.01

2017
30.09 1.10

I OKRES
poziom obowiązku ustalany
jest w sposób określony w
art.12 ustawy z dnia 15
kwietnia 2011r. o
efektywności energetycznej w odniesieniu do
przychodów ze sprzedaży
energii elektrycznej, ciepła,
gazu ziemnego
pomniejszonych o wskazane
w ustawie koszty

31.12

31.03

30.06

II OKRES
poziom obowiązku
ustalany jest w
Termin realizacji
odniesieniu do ilości
obowiązku wg
energii elektrycznej, ciepła starych zasad
lub gazu ziemnego,
wyrażonej w tonach oleju
ekwiwalentnego,
sprzedanych w danym
roku odbiorcom
końcowym

Termin realizacji
obowiązku wg
nowych zasad

Zasady realizacji obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 ustawy
I ROK

II ROK

Okres wykonania
obowiązku

Okres wykonania
obowiązku
30 czerwca

Termin rozliczenia
wykonania
obowiązku w
części obejmującej
uiszczenie opłaty
zastępczej

III ROK
Okres wykonania
obowiązku
30 czerwca

Termin rozliczenia
wykonania obowiązku
(dla dwuletniego
okresu wykonania
obowiązku)

30 czerwca

Termin rozliczenia
wykonania obowiązku
Termin rozliczenia
wykonania obowiązku
(dla trzyletniego
okresu wykonania
obowiązku)

Art. 16 ust. 1 ustawy zapewnia możliwość wnioskowania do Prezesa URE o łączne
rozliczenie wykonania ww. obowiązku - za okres 2 lub 3 lat.

Opłata zastępcza
• Stopniowe odchodzenie od opłaty zastępczej – stymuluje do
podejmowania przedsięwzięć służących poprawie efektywności
energetycznej;
30%

20%

10%

2016
(1.10 – 31.12)

2017

2018

Maksymalny udział opłaty zastępczej w realizacji obowiązku określonego w art. 10 ust. 1 ustawy

• Opłaty zastępcze uiszczane są na rachunek Narodowego
Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, który
przeznacza środki na realizację przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej u odbiorców końcowych.

29.12.2015 r. 28.01.2016 r.

Jednostkowa opłata
zastępcza:
Przetarg na wybór
przedsięwzięć
służących
poprawie
efektywności
energetycznej (do
rozliczenia
obowiązku za rok,
w którym wydano
świadectwa)

(rok od wejścia w życie nowej ustawy)

Termin rozliczania obowiązku
z nowej ustawy za rok 2016
Opłatą zastępczą (lub wg art.16)

Termin składania ofert w ramach
piątego przetargu

Wejście w życie nowej ustawy

Termin ogłoszenia piątego przetargu

Termin rozstrzygnięcia czwartego przetargu

Termin składania ofert w ramach
czwartego przetargu

Termin ogłoszenia czwartego
przetargu

Termin rozliczania obowiązku
ze starej ustawy

30.09.2017 r.

21.09.2016 r. 21.10.2016 r.

30.06.2016 r. 1.10.2016 r. 31.12.2016 r. 31.03.2017 r. 30.06.2017 r.

1000 PLN/toe

1500 PLN/toe

Składanie wniosków o świadectwa
efektywności energetycznej wg
nowej ustawy na przedsięwzięcia
zakończone (zrealizowane
pomiędzy 1.01.2014 r. a dniem
wejścia w życie ustawy)

31.12.2017 r.

31.12.2018 r.

1575 PLN/toe

Składanie wniosków o świadectwa
efektywności energetycznej wg
nowej ustawy na przedsięwzięcia
przyszłe (nowe)

Mechanizm wsparcia

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
Zgodnie z art. 36 ust. 1 w każdym dużym przedsiębiorstwie* przeprowadza się
co 4 lata audyt energetyczny lub zleca jego przeprowadzenie.
Nowy obowiązek – duże przedsiębiorstwo, tj. min. 250 pracowników oraz roczny
obrót netto przekracza 50 milionów EUR lub sumy aktywów jego bilansu rocznego
przekraczają 43 miliony EUR.
* Obowiązek ten nie dotyczy przedsiębiorstw posiadających:
• system zarządzania energią określony w PN-EN ISO 50001 dotyczącej
systemów zarządzania energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
• system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13
rozporządzenia (WE) nr 1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we
Wspólnocie (EMAS)
− jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny
przedsiębiorstwa.

Audyt energetyczny przedsiębiorstwa
• Audyt powinien zostać przeprowadzony przez przedsiębiorcę w terminie
do 12 miesięcy od wejścia w życie ustawy, a o jego wykonaniu
Prezes URE powinien zostać zawiadomiony w terminie 30 dni od dnia
przeprowadzenia;
• Audyt energetyczny przedsiębiorstwa, który został przeprowadzony
przed dniem w życia ustawy (nie wcześniej niż 5 grudnia 2012 r.), który
spełnia wymagania określone w art. 37 ust. 1 i 2, uznaje się za audyt
energetyczny w rozumieniu art. 35 ust. 1 i o jego przeprowadzeniu
przedsiębiorca powinien zawiadomić Prezesa URE w terminie 30 dni od
dnia wejścia w życie ustawy.

Dziękuję za uwagę.

