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Nowa Ustawa o efektywności energetycznej 
(cel: wdrożenie dyrektywy 2012/27/UE)

• System Białych Certyfikatów

• Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności wg Ustawy

• Projekt Obwieszczenia Ministra Energii w sprawie 
szczegółowego wykazu przedsięwzięć 

• Modernizacja oświetlenia to dobry pomysł



XIII TARGI ENERGII, Jachranka 29 i 30 września 2016 r.

System Białych Certyfikatów (Świadectwa efektywności energetycznej)

Przed zmianą przepisów:

• Ustawa o efektywności energetycznej 
obowiązująca w okresie 15.04.2011r. -
30.09.2016r.

• Przetarg organizowany raz w roku, 
ogłaszany przez prezesa URE

• Efekt energetyczny liczony na 
podstawie energii pierwotnej

• Brak możliwości ubiegania się o białe 
certyfikaty w przypadku inwestycji 
objętych ETS

• Można zgłaszać przedsięwzięcia 
zakończone po 1 stycznia 2011r.

• Opłata zastępcza 1000 zł/toe

Po zmianie przepisów:

• Ustawa o efektywności energetycznej 
obowiązująca od 01.10.2016r.

• Ciągły nabór wniosków, decyzja o 
przyznaniu w ciągu 45 dni

• Efekt energetyczny liczony na 
podstawie energii finalnej

• Możliwość ubiegania się o białe 
certyfikaty w przypadku inwestycji 
objętych ETS

• Można zgłaszać przedsięwzięcia 
planowane

• Opłata zastępcza 1500 zł/toe w 2017r., 
następnie waloryzacja 5% co roku
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Art. 19. 1. Poprawie efektywności energetycznej 
służą następujące rodzaje przedsięwzięć:
1) izolacja instalacji przemysłowych; 
2) przebudowa lub remont budynku wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi; 
3) modernizacja lub wymiana: 

a) oświetlenia, 
b) urządzeń i instalacji wykorzystywanych w procesach przemysłowych lub w procesach 

energetycznych lub telekomunikacyjnych lub informatycznych, 
c) lokalnych sieci ciepłowniczych i lokalnych źródeł ciepła w rozumieniu art. 2 pkt 6 i 7 ustawy z 

dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
d) modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego; 

4) odzyskiwanie energii, w tym odzyskiwanie energii w procesach przemysłowych; 
5) ograniczenie strat: 

a) związanych z poborem energii biernej, 
b) sieciowych związanych z przesyłaniem lub dystrybucją energii elektrycznej lub gazu ziemnego, 
c) na transformacji, 
d) w sieciach ciepłowniczych, 
e) związanych z systemami zasilania urządzeń telekomunikacyjnych lub informatycznych; 

6) stosowanie, do ogrzewania lub chłodzenia obiektów, energii wytwarzanej w instalacjach odnawialnego 
źródła energii, ciepła użytkowego w wysokosprawnej kogeneracji w rozumieniu ustawy z dnia 10 kwietnia 
1997 r. − Prawo energetyczne lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych. 
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Art. 19. 2. Minister właściwy do spraw energii 
ogłasza, w drodze obwieszczenia, w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor 
Polski”, szczegółowy wykaz przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej. 
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Projekt Obwieszczenia Ministra Energii w sprawie 
szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej

• Podstawa art. 19 ust. 2 ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o 
efektywności energetycznej (Dz. U. poz. 831)
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Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności 
energetycznej w zakresie modernizacji lub wymiany:

Oświetlenia wewnętrznego (np. oświetlenia pomieszczeń: w budynkach 
użyteczności publicznej, mieszkalnych, biurowych, a także budynków i hal 
przemysłowych lub handlowych) lub oświetlenia zewnętrznego (np. 
oświetlenia tuneli, placów, ulic, dróg, parków, oświetlenia dekoracyjnego, 
oświetlenia stacji benzynowych oraz sygnalizacji świetlnej) w tym:
a)wymiana źródeł światła na energooszczędne,
b)wymiana opraw oświetleniowych wraz z osprzętem na 
energooszczędne,
c)wdrażanie systemów oświetlenia o regulowanych parametrach 
(natężenie, wydajność, sterowanie) w zależności od potrzeb 
użytkowych,
d)stosowanie energooszczędnych systemów zasilania.
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Oświetlenie jest jedną z najbardziej efektywnych 
metod ograniczenia zużycia energii i  emisji CO2

Analiza przeprowadzona przez  ekspertów  IBS i InE wykazała, że modernizacja  
oświetlenia należy do jednej z najbardziej  efektywnych metod  redukcji emisji CO2.  Dla 
przykładu, zmniejszenie  emisji CO2 o 1 tonę w wyniku   modernizacji oświetlenia,  
przynosi oszczędność ponad €200/t.

Źródło: Raport Niskoemisyjna Polska 2050, , Instytut Badań 
Strukturalnych, Instytut na rzecz Ekorozwoju
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Modernizacja oświetlenia w jednej z fabryk
Philips Lighting Poland w Pile

18-11-2009 / 19-11-2009

Innowacyjność przedsięwzięcia, jakim
jest wdrożenie modernizacji oświetlenia
w fabryce świetlówek, potwierdza praktyczne
zastosowanie współczesnej technologii LED
po to, aby zwiększyć efektywność kosztową
obiektu przemysłowego”.

Marek Huzarewicz
Prezes Zarządu Philips Lighting Poland Sp. z o.o.

58% 
oszczędności

1 300
Nowych 

opraw LED

Trwałość 
50 000 h

Gwarancja na 
system 

60 miesięcy

Praca 
24h na dobę 
49 tyg. w roku
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Projekt oświetlenia centralnego magazynu
sieci Castorama

„W projekcie oświetlenia centralnego 
magazynu sieci Castorama w Strykowie 
poszukiwaliśmy innowacyjnego oraz 
kompleksowego rozwiązania.”
„Oferta LED firmy Philips spełniła te kryteria,
wpisując się w strategię zrównoważonego
rozwoju grupy Kingfisher.”
Piotr Wąsikowski
Kierownik ds. Projektów Budowlanych

74% 
oszczędności
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Inteligentny budynek  Apator S.A.
Ostaszewo k/Torunia (16 000 m2 )

Projekt zakładał przygotowanie całej koncepcji oświetlenia oraz 
systemów kontroli światła sztucznego i dziennego. 
Zredukowano zużycie energii (o około 30 %) w stosunku do 
projektu pierwotnego, wykorzystując dzienne światło w 
pomieszczeniach biurowych i zapewniając stałe warunki 
oświetleniowe dla stanowisk pracy. 

Do stworzenia koncepcji zielonego i inteligentnego budynku 
biurowego wybrano system sterowania oświetleniem Philips 
Dynalite zintegrowany z systemem sterowania osłonami Somfy
Animeo IB+, jak również energooszczędne oświetlenie LED i TL5.
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Oświetlenie biurowe
Skanska Property Poland

• Intuicyjny, inteligentny system 
oświetlenia LED zainstalowano 
w „Zielonym Biurze” firmy 
Skanska

• System sterowania Dynalite 
pozwala ma optymalizacje 
właściwego poziomu natężenia 
światła w pokojach w zależności 
od ilości światła z zewnątrz

• Zużycie energii niższe o 70%

70% 
oszczędności
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TRANSPORT PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA Busko-Zdrój

64% 
oszczędności
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Modernizacje na bazie inteligentnego systemu oświetlenia City Touch

Bezpieczeństwo i gwarancja niezawodności 

Bezpośrednia komunikacja

TRANSPORT PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA

SzczecinBiałowieża

Rzeszów

Kalisz

Poznań

Obwodnica 
Zielonka

Piwniczna

Chełmża

Kopalnia 
Bogdanka

Złotoryja

Chojnów

Grębocice
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Szczecin

TRANSPORT PRZESTRZEŃ 
PUBLICZNA
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Jesteśmy partnerem godnym zaufania
Zapraszamy do współpracy

Kontakt:
Bogdan Ślęk
Dyrektor ds. Government Affairs
Philips Lighting Poland Sp. z o.o
E-mail: bogdan.slek@philips.com
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Dziękujemy za uwagę
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