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PEP 2030
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Produkt Krajowy Brutto
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EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI

 Wprowadzenie

Publikacja ta, pomyślana jako „przewodnik” po dyrektywie Parlamentu Europejskiego 
i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r. w sprawie efektywności energe-
tycznej, jest adresowana przede wszystkim do instytucji i osób odpowiedzialnych za 
nadawanie polskim przepisom prawnym, zwłaszcza szczegółowym i wykonawczym, 
kształtu prawnego zbieżnego z oczekiwaniami Unii Europejskiej oraz spełniającego 
wymogi stawiane szeroko rozumianemu sektorowi wytwarzania i użytkowania energii 
przez realia XXI wieku. 

Przewodnik skierowany jest także do wszystkich grup i osób, których bezpośrednio 
dotyczy dyrektywa, a więc oprócz przedstawicieli administracji, zarówno centralnej 
jak i regionalnej lub lokalnej, do przedsiębiorców – użytkowników energii, właścicieli 
i administratorów budynków oraz instalacji związanych z wykorzystaniem energii, 
a także do przedsiębiorstw wytwarzających i rozprowadzających energię przetworzoną.

Oprócz wyjaśnienia ważnych kwestii poruszanych w dyrektywie, rolą przewodnika jest 
zachęcenie do wdrażania uzasadnionych działań proefektywnościowych. W tym celu 
przeprowadzona została krótka analiza dyrektywy oraz podkreślone zostały działania 
obligatoryjne oraz opcjonalne, ale warte wdrożenia w Polsce, z uwagi na oczekiwane 
korzyści dla gospodarki i środowiska.

Rzetelne podejście do kwestii ograniczania za-
potrzebowania na energię pozwoli zachować dla 
przyszłych pokoleń większą ilość zasobów dóbr 
kopalnych. Obecnie zaś wpłynie na rozwój pozio-
mu techniki i kultury technicznej, a także pozwoli 
ograniczyć zanieczyszczanie środowiska poprzez 
redukcję emisji szkodliwych substancji i zmniejszyć 
wpływ człowieka na klimat poprzez redukcję emisji 
gazów cieplarnianych. 
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   Cele efektywności energetycznej 
w kontekście unijnej i polskiej polityki 
klimatyczno-energetycznej 

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej (EED) została przyjęta 25 października 
2012 roku i weszła w życie 4 grudnia tegoż roku, unieważniając dwie inne dyrekty-
wy – o promocji kogeneracji (2004/8/EC) oraz w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii i usług energetycznych (2006/32/WE). Państwa członkowskie, 
w tym Polska, muszą dokonać transpozycji dyrektywy do swojego porządku prawnego 
do 5 czerwca 2014 roku.

W 2007 roku Unia Europejska przyjęła tzw. pakiet klimatyczno-energetyczny. W ra-
mach pakietu ustalone zostały cele do osiągnięcia przez całą Unię do roku 2020, 
zwane celami 3x20, co oznacza: 20% zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych 

Przegląd bieżącej 
polityki

1,5% wymaganych 
oszczędności

Zmiana zachowań konsumentów 
(audyty, rachunki)

Działania 
po stronie podaży

Działania w sektorze 
publicznym (renowacje/
zamówienia publiczne)

20% cel oszczędności 
energii

Wykres 1   Miernik luki pokazujący, że realizacja wyłącznie obowiązkowych działań wynikających 

z dyrektywy EED nie doprowadzi do osiągnięcia celu 20%, przygotowany przez Koalicję 

na rzecz Oszczędzania Energii (Coalition for Energy Savings: energycoalition.eu1).

1 Wykres przygotowany w oparciu o dane publikowane dnia19 sierpnia 2013 roku. Wykres nie zawiera danych dla Chorwacji. 
Źródło: EED Guidebook for Strong Implementation, Coalition for Energy Savings, 2013.
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EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI

do atmosfery, 20% udział odnawialnych źródeł energii w unijnym miksie energe-
tycznym oraz 20% zmniejszenie zużycia energii względem scenariusza referencyj-
nego. Ambitny cel zakładał zmniejszenie zużycia energii pierwotnej z początkowo 
prognozowanych 1842 Mtoe (dla 2020 r.) do przyjętych 1474 Mtoe (intencjonalnie 
w 2020), czyli o 368 Mtoe. Po pięciu latach od ustanowienia tego celu, Komisja 
Europejska doszła do wniosku, że dotychczasowe działania państw członkowskich 
nie są  wystarczające, aby wypełnić przyjęty cel.

Nowa dyrektywa zakłada kompleksowe działania mające na celu zwiększenie 
efektywności energetycznej i zmniejszenie zużycia energii zarówno pierwotnej 
jak i przetworzonej. Dyrektywa ma nadać odpowiednie tempo transformacji po-
lityki energetycznej i określić kierunki działań, które rokują największe szanse 
osiągnięcia celów stawianych przez Komisję Europejską. 

Zdaniem Komisji, kluczową sprawą, jest rozdzielenie zużycia energii od wzrostu 
gospodarczego, a także nadrobienie zaległości powstałych do tej pory w obszarze 
poprawiania efektywności energetycznej. Innymi słowy, wzrost gospodarczy nie 
musi skutkować wzrostem zapotrzebowania na energię pierwotną. Jest to po-
dejście zdecydowanie odmienne od tradycyjnego i stanowi ważne wyzwanie dla 
poszczególnych krajów członkowskich.

W toku prac nad dyrektywą proponowane zapisy zostały znacząco osłabione przez 
państwa członkowskie. W efekcie wiele zadań mających pierwotnie charakter ob-
ligatoryjny zostały zapisane jako dobrowolne. Realizacja wyłącznie obowiązkowych 
działań nie doprowadzi więc do wypełnienia celu 20% zmniejszenia zużycia energii, 
dlatego bardzo ważne jest, aby wdrażać również inne uzasadnione ekonomicznie 
działania efektywnościowe.

Polskie cele poprawy efektywności energetycznej

W polskim Krajowym Programie Reform (KPR) na rzecz realizacji strategii „Europa 2020” 
określono cel zmniejszenia zużycia energii w polskiej gospodarce o 13,6 Mtoe (narastają-
co, od roku 2010), co odpowiada zaledwie ok. 20 mln ton węgla energetycznego. Gdyby 
wyznaczyć cel stosując metodologię unijną, czyli w oparciu o prognozę zużycia energii 
pierwotnej w 2020 roku, cel powinien wynosić ok. 22 Mtoe. Według obecnie przyjętych 
wytycznych, udział Polski w osiągnięciu strategicznego celu UE wyniesie tylko 3,6%. 
Polska posiada znacząco wyższy potencjał umożliwiający uzyskanie oszczędności energii 
pierwotnej bez ponoszenia nadmiernych nakładów inwestycyjnych.

Tabela 1 Cel w zakresie efektywności energetycznej w Krajowym Programie Reform „Europa 2020”

  Źródło: Krajowy Program Reform Europa 2020 i jego aktualizacja przyjęta przez Radę Ministrów 

30 kwietnia 2013 r.

Rok 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020

Mtoe 0,58 0,84 1,21 1,74 2,51 3,62 5,25 6,65 8,44 10,7 13,6
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Drugim celem nadrzędnym ustanowionym przez polski rząd, jest zmniejszenie 
energochłonności polskiej gospodarki (wyrażonej w toe/PLN PKB) o 14% w sto-
sunku do roku bazowego. Energochłonność jednakże odnosi się do zużycia energii 
finalnej, czyli przetworzonej, a zatem nie ma możliwości bezpośredniego przeli-
czenia zakładanych oszczędności energii pierwotnej (wspomniane 13,6 Mtoe) na 
redukcję energochłonności netto. Alternatywne analizy potencjału poprawy efek-
tywności energetycznej polskiej gospodarki1 wskazują na możliwość osiągnięcia 
bardziej ambitnego celu redukcji energochłonności, a mianowicie o 17% energii 
finalnej w stosunku do roku bazowego.

Ponadto realizowany jest cel wynikający z dyrektywy 2006/32/WE, czyli osiągnięcie 
do 2016 roku 9% oszczędności energii w stosunku do średniego zużycia energii 
finalnej z lat 2001 – 2005 (tj. o 5,09 Mtoe). Działania podejmowane dla realizacji 
tego celu i ocena ich efektów opisana jest w krajowych planach działań dotyczącego 
efektywności energetycznej. Drugi  Krajowy Plan Działań dotyczący efektywności 
energetycznej dla Polski pokazuje, że do 2010 osiągnięto oszczędności na poziomie 
2,88 Mtoe, zaś do 2016 r. planuje się ograniczenie zużycia energii finalnej o 6,22 Mtoe.

Realizacja rządowych bądź alternatywnych założeń w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej w Polsce, nie będzie możliwa bez wdrożenia obligatoryjnych oraz zale-
canych zapisów dyrektywy EED.

1 IBS, INE, ECF, Niskoemisyjna Polska 2050 „Podróż do niskoemisyjnej przyszłości” pod red akcją Macieja Bukowskiego, 2013
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 Źródło: Kompilacja: FEWE, na podstawie rządowych materiałów źródłowych i analiz własnych.
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Linia ciemno zielona przedstawia rzeczywiste zużycie energii pierwotnej do 2011 roku 
(ostatnie dostępne dane). W tle widzimy dwie symulacje przy wykorzystaniu modeli 
PRIMES 2007 oraz PRIMES 2009. Na podstawie symulacji PRIMES 2007 określamy 
planowane zużycie energii w roku 2020, które to stanowi podstawę do wyznaczenia 
celu oszczędności (22 Mtoe). PRIMES 2009 (zaktualizowany w 2011) pokazuje jak bę-
dzie zmieniało się zużycie energii pierwotnej. Linia jasno zielona pokazuje oszacowanie 
wpływu planowanych w KPR działań na krajowe zużycie energii (w odniesieniu do 
PRIMES 2009). Linia pomarańczowa, mocno odbiegająca od rzeczywistości, przedsta-
wia obowiązującą prognozę zawartą w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030. 
Wreszcie czerwoną kropką oznaczono bezpośrednie przeniesienie celu europejskiego 
(20% oszczędności w stosunku do scenariusza bazowego – PRIMES 2007) na Polskę.

Polityka energetyczna Polski 
do roku 2030 

Wprowadzenie w życie przepisów i postanowień dyrektywy w zasadni-
czy sposób pozwoli zrealizować cele „Polityki Energetycznej Polski do 
roku 2030”, przyjętej przez rząd w listopadzie 2009 roku, w której zwięk-
szenie efektywności energetycznej jest jednym z priorytetowych celów.

„Energochłonność PKB w ciągu ostatnich 10 lat spadła o 30%, jednak 
w dalszym ciągu efektywność polskiej gospodarki, liczona jako PKB 
(wg kursu euro) na jednostkę energii, jest dwa razy niższa od średniej 
europejskiej. Rozwój gospodarczy, będący wynikiem stosowania 
nowych technologii, wskazuje na znaczny wzrost zużycia energii 
elektrycznej przy relatywnym spadku innych form energii. Kwestia 
efektywności energetycznej jest traktowana w polityce energetycznej 
w sposób priorytetowy, a postęp w tej dziedzinie będzie kluczowy 
dla realizacji wszystkich jej celów. W związku z tym, zostaną podjęte 
wszystkie możliwe działania przyczyniające się do wzrostu efektywno-
ści energetycznej.”

Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (fragment)

Dokument określa główne cele polityki energetycznej w obszarze 
efektywności gospodarowania energią. Są to:

   Dążenie do utrzymania zeroenergetycznego wzrostu 
gospodarczego, tj. rozwoju gospodarki następującego 
bez wzrostu zapotrzebowania na energię pierwotną;

   Konsekwentne zmniejszanie energochłonności polskiej 
gospodarki w 2030 do poziomu UE15 z roku 2005.
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„W wyniku wdrożenia zaproponowanych działań przewidywane 
jest bardzo istotne zmniejszenie energochłonności polskiej go-
spodarki, a przez to zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 
Przełoży się to też na mierzalny efekt w postaci unikniętych emi-
sji zanieczyszczeń w sektorze energetycznym. Wreszcie, stymu-
lowanie inwestycji w nowoczesne, energooszczędne technologie 
oraz produkty, przyczyni się do wzrostu innowacyjności polskiej 
gospodarki. Oszczędność energii będzie miała istotny wpływ na 
poprawę efektywności ekonomicznej gospodarki oraz jej konku-
rencyjność.”

Polityka Energetyczna Polski do roku 2030 (fragment)



11

EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI

 Czytanie dyrektywy

Niniejszy przewodnik omawia po kolei najważniejsze artykuły dyrektywy. Międzynaro-
dowa Koalicja na rzecz Oszczędzania Energii w swojej publikacji „EU Energy Efficiency 
Directive (2012/27/EU). Guidebook for Strong Implementation” proponuje alternatyw-
ny sposób „czytania” dyrektywy, dzieląc jej artykuły na trzy grupy.

Wykres 3 Metoda analizy zapisów dyrektywy w podziale na: cele, działania i stopień osiągnięcia celu.

  Na podstawie: EED Guidebook for Strong Implementation, Coalition for Energy Savings, 2013, 

(energycoalition.eu).

Na zielono zostały oznaczone zapisy dyrektywy poświęcone celom efektywności 
energetycznej. Kolorem pomarańczowym oznaczono zapisy poświęcone środkom 
poprawy efektywności energetycznej, czyli służące osiągnięciu wyznaczonych celów. 
Realizacja wejścia na ścieżkę realizacji celu 20% zmniejszenia zużycia energii w 2020 
roku, została oznaczona kolorem czerwonym.

Cel UE na rok 
2020 i dalsze lata 

(Art. 1 i 3)

Efektywność 
po stronie 

podaży 
i reakcja 

po stronie 
popytu 

(Art. 14 i 15)

Renowacja 
budynków 

publicznych 
(Art. 5)

Zamówienia 
publiczne 

(Art. 6)

Informowanie 
uczestników rynku 

(Art. 12)

Opomiarowanie 
i informacje 

o rozliczeniach 
(Art. 9)

Usługi 
efektywności 
energetycznej  

(Art. 18)

Kwalifi kacja, 
akredytacja, 
certyfi kacja 

(Art. 16)

Audyty 
energetyczne, 

MSP 
(Art. 8)

Przegląd 
i monitoring

Docelowe krajowe cele efektywnościowe (Art. 3)

Wiążące cele oszczędności energii końcowej 
(Art.7)

Kwalifi kowalność metod i oszczędności 
(Art. 7, Zał. VI)

Zobowiązanie do uzyskania EE i środki 
alternatywne (Art. 7)

Krajowe strategie i plany renowacji budynków (Art. 4)

Finansowanie środków poprawy EE (Art. 20)

 ustalanie celów

  osiąganie celów

  wejście na ścieżkę 
do osiągnięcia 
celów
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Artykuł 1 Przedmiot i zakres stosowania

Nadrzędnym celem dyrektywy jest wspieranie działań zmierzających do zwiększenia 
efektywności energetycznej w Unii Europejskiej. Z kolei celem strategicznym UE 
jest zwiększenie tej efektywności o 20% do roku 2020, z możliwością dalszej 
poprawy w kolejnych latach. Dokument ustanawia przepisy, które powinny pomóc 
w usuwaniu barier na rynku energii i nieprawidłowości, jakie występują obecnie 
i skutkują ograniczeniami efektywności dostaw i użytkowania energii. Podkreśla 
się, że wymogi zapisane w dyrektywie są minimalne, a państwa członkowskie 
mogą dowolnie zwiększać swoje wymogi wewnętrzne dla osiągnięcia jeszcze 
większej efektywności energetycznej.

W ciągu 10 lat wiedza Polaków na temat znaczenia oszczędzania energii oraz zna-
jomość środków służących wzrostowi efektywności energetycznej poprawiła się 
nieznacznie1.  

Wdrożenie obowiązkowych zaleceń dyrektywy EE do prawodawstwa polskiego 
spowoduje:
  ograniczenie zużycia paliw;
  zmniejszenie zanieczyszczenia atmosfery;
  poprawę konkurencyjności przedsiębiorstw;
  ograniczenie kosztów eksploatacji budynków;
  poprawę bezpieczeństwa energetycznego;
  rozwój rynku pracy i poprawę koniunktury gospodarczej;
  poprawę komfortu życia obywateli.

Rekomendacje:

   Przygotowanie kampanii informacyjno-edykacyjnej dotyczącej korzyści, ja-
kie niesie oszczędzanie energii oraz działań, jakie mogą w tym celu podjąć 
osoby prywatne, przedsiębiorstwa, czy administracja publiczna. Konkurs 
na przygotowanie kampanii może ogłosić Narodowy Fundusz Ochrony 
Środowiska i Gospodarki Wodnej w w ramach środków corocznie prze-
znaczonych na edukację ekologiczną bądź Ministerstwo Gospodarki oraz 
Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej.

1 Na podstawie: „Świadomość ekologiczna Polaków. Analiza wyników badań ilościowych z lat 1992-2011”, InE, 2011
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EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI

Artykuł 2  Defi nicje

Definicje szeregu pojęć zawarte w dyrektywie dają podstawę do doprecyzowania 
i ujednolicenia słownictwa stosowanego w krajowych regulacjach. Wielu definicji, 
zawartych w dyrektywie brakuje w dokumentach krajowych, należą do nich:   

   USŁUGA ENERGETYCZNA oznacza fizyczną korzyść, udogodnienie lub 
pożytek pochodzący z połączenia zużycia energii z wykorzystywaniem 
technologii energooszczędnych lub działania, które mogą obejmować 
czynności, utrzymanie i kontrolę niezbędną do świadczenia danej usługi, 
która jest świadczona na podstawie umowy i która w normalnych okolicz-
nościach prowadzi do sprawdzalnej i wymiernej lub możliwej do oszaco-
wania poprawy efektywności energetycznej lub do oszczędności energii 
pierwotnej;

   UMOWA O POPRAWĘ EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ oznacza umowę 
pomiędzy beneficjentem a dostawcą realizującym środek poprawy efek-
tywności energetycznej, weryfikowaną i monitorowaną w trakcie całego 
okresu jej obowiązywania, zgodnie z którą inwestycje (roboty, dostawy 
lub usługi) w ten środek są spłacane w relacji do uzgodnionego w umowie 
poziomu poprawy efektywności energetycznej lub innego uzgodnionego 
kryterium charakterystyki energetycznej, na przykład oszczędności finan-
sowych; 

   DOSTAWCA USŁUG ENERGETYCZNYCH oznacza osobę fizyczną lub praw-
ną, która świadczy usługi energetyczne lub realizuje inne środki mające 
na celu poprawę efektywności energetycznej w obiekcie lub w lokalach 
odbiorcy końcowego; czy środki można realizować.



Energochłonność gospodarki 

Energochłonność gospodarki oznacza zużycie energii (pierwotnej lub 
przetworzonej), w odniesieniu do wielkości PKB, jest zatem wielkością 
mianowaną, np. jako Mtoe/mld PLN PKB. Niestety pojęcie energochłon-
ność jest nadużywane zarówno w potocznym języku jak i w  opracowa-
niach czy publikacjach. Co gorsza, często używa się go w niewłaściwym 
kontekście, na przykład zamiennie z pojęciami efektywność energetycz-
na lub zużycie energii w gospodarce.
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Rekomendacje:

   Konieczne jest ujednolicenie definicji w ustawach: Prawo energetyczne,  
Ustawa o wspieraniu ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
Ustawa o efektywności energetycznej.

   Wprowadzenie definicji energochłonności do polskich aktów prawnych. 
Brak tej definicji w zbiorze definicyjnym Dyrektywy jest wyraźnym niedopa-
trzeniem, zwłaszcza że pojęcie to pojawia się już w następnym artykule i to 
jako kluczowe kryterium. Jeżeli przywołuje się pojęcie zdefiniowane wcze-
śniej w innym dokumencie KE, to należało tę definicję przytoczyć również 
w tej dyrektywie w Artykule 2.
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EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI

Artykuł 3     Wartości docelowe 
efektywności energetycznej

Państwa członkowskie mają obowiązek ustalenia wartości docelowych w zakre-
sie efektywności energetycznej oraz w kategoriach bezwzględnego poziomu zu-
życia energii pierwotnej i końcowej do roku 2020, a także przesłanie tych danych 
do Komisji Europejskiej. Informacja ta powinna zawierać opis przyjętych wielkości 
oraz metody wykorzystane w obliczeniach. Wartość docelowa może być oparta o:

   zużycie energii pierwotnej lub końcowej 
   oszczędność energii pierwotnej lub końcowej
   energochłonność.

Dane przekazane przez poszczególne państwa pozwolą Komisji ocenić, czy możli-
we jest osiągnięcie unijnego celu zużycia energii założonego na 2020 rok.

W prognozowych obliczeniach krajowych należy uwzględniać przewidziane środki 
proefektywnościowe, które mają zostać zrealizowane przez państwo członkowskie. 
Dyrektywa pozwala na uwzględnianie warunków krajowych, obejmujących dodatkowy 
potencjał lokalny, zmiany PKB, rozwój odnawialnych źródeł energii, energię jądrową, 
CCS oraz działania prewencyjne. W praktyce, w Polsce trzeba będzie uwzględnić 
przede wszystkim fluktuacje PKB i rozwój OZE.

Rekomendacje:

   Ustalić i zrewidować krajowe zdolności docelowe w zakresie poprawy 
efektywności energetycznej i redukcji zużycia energii pierwotnej, również 
w odniesieniu do roku 2020.

Artykuł 3 ponownie przypomina, jaki jest główny cel unijny, czyli 
poziom zużycia energii pierwotnej do 1474 Mtoe, a końcowej do 
1078 Mtoe. Warto zatrzymać się na chwilę przy tych wartościach, 
bowiem (w pewnym uproszczeniu) wynika z nich pośrednio, że 
globalna docelowa sprawność przemiany energii zakładana jest na 
poziomie 73%. Wynika to z podzielenia zużycia energii przetworzonej, 
czyli końcowej przez zużycie źródłowej energii pierwotnej. 
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   Powiadomić Komisję o ustalonych wskaźnikach oraz opisać dane i metody 
wykorzystane w obliczeniach (do 30 kwietnia każdego roku).

   Ocenić czy ustalony poziom redukcji zużycia energii pierwotnej o 13,6 Mtoe 
narastająco do roku 2020 jest wystarczający (w ocenie warto uwzględnić 
opracowania alternatywe wobec dokumentów rządowych).

   Na scenariusze zmian zużycia energii w Polsce powinno się nanieść wartości 
oszczędności energii pierwotnej przyjęte w KPR Europa 2020. Wynika to 
z obowiązku wyrażenia wartości docelowych zgłaszanych do KE również 
w kategoriach bezwzględnego poziomu zużycia energii pierwotnej i końcowej 
w roku 2020 (patrz: Wykres 2: Krajowe zużycie energii pierwotnej oraz 
wybrane prognozy i cele).

   Prawo energetyczne należy znowelizować w zakresie planowania ener-
getycznego. Dodatkowo warto stworzyć w Ministerstwie Gospodarki 
lub URE bazy danych o wszelkich przedsięwzięciach mających wpływ na 
zużycie energii i emisję CO2. Działania te są niezbędne, ponieważ realiza-
cja jakichkolwiek celów wzrostu efektywności energetycznej w Polsce 
wymaga inwentaryzacji potrzeb poszczególnych podmiotów (szczególnie 
samorządów), opracowania krajowego sytemu monitorowania zmian 
zużycia energii i optymalnego wyboru inwestycji finansowanych z funduszy 
publicznych.

   Krajowy system monitorowania działań w zakresie zrównoważonego 
gospodarowania energią powinien obejmować wszystkie jednostki 
samorządu terytorialnego oraz instytucje rządowe. Informacje powinny 
być gromadzone w Ministerstwie Gospodarki, które jest odpowiedzial-
ne za przygotowanie i realizację zrównoważonej polityki energetycznej. 
System monitoringu pozwoli na opracowanie mechanizmów wspar-
cia wzrostu efektywności energetycznej, tak aby w optymalny sposób 
zrealizować cel dla roku 2020 i przyczynić się do rozwoju lokalnego według 
potrzeb zdefiniowanych przez samorządy lokalne i regionalne.
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EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI

Artykuł 4    Renowacja budynków

Dyrektywa nakłada na państwa członkowskie obowiązek przygotowania i przekazania 
Komisji dodatkowego dokumentu o charakterze strategicznym, będącego planem 
działań jakie państwa członkowskie zamierzają podjąć w celu stymulacji inwestycji 
w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytkowych.

Rekomendacje:

   Zgodnie z Art. 4 dyrektywy, należy opracować długoterminową strategię wspierania 
inwestycji w renowację krajowych zasobów budynków mieszkaniowych i użytko-
wych, a następnie aktualizować ją co 3 lata; jest to przepis obligatoryjny dla rządu.

   Utworzyć w Ministerstwie Transportu Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
bazę danych zawierającą certyfikaty energetyczne budynków.

Termomodernizacja zasobów budowlanych w Polsce może nie tylko 
znacznie zredukować koszty energii ponoszone przez właścicieli i użyt-
kowników budynków, zredukować emisję gazów cieplarnianych, ale rów-
nież w znaczący sposób przyczynić się do zmniejszenia zużycia energii 
brutto w całej gospodarce. Warto zauważyć, że zwiększanie efektywności 
energetycznej budynków cieszy się ogromną akceptacją społeczną.

Do innych korzyści pośrednich, jakie niesie termomodernizacja dla 
gospodarki, zaliczamy:
  zmniejszenie uzależnienia energetyki od importu paliw (głównie gazu 

ziemnego z krajów byłego ZSRR);
  zmniejszenie popytu na energię, co wiąże się bezpośrednio ze zmniej-

szeniem potrzeb inwestycyjnych w kosztowną infrastrukturę ener-
getyczną. Dla państwa oznacza to mniejsze wydatki na subsydia dla 
branży energetycznej (bezpośrednie lub pośrednie);

  zmniejszenie ubóstwa energetycznego;
  poprawa jakości powietrza, a co za tym idzie warunków zdrowotnych 

ludzi oraz stanu ekosystemu (zmniejszenie emisji CO
2
 oraz innych 

gazów: NOx, SOx, pyłów PM oraz NMVOC);
  rozwój rynku materiałów budowlanych;
  rozwój rynku usług budowlanych;
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  zwiększenie miejsc pracy w budownictwie i przemysłach powiązanych;
  rozwój MŚP również na terenach wiejskich;
  podniesienie wartości nieruchomości.

Niektóre z tych aspektów mają szczególne znaczenie w przypadku 
Polski, której gospodarka, jako jedna z niewielu na świecie jest niemal 
całkowicie oparta na węglu – najmniej efektywnym, a równocześnie 
najbardziej zanieczyszczającym środowisko spośród obecnie stosowa-
nych paliw kopalnych.

Standard efektywności energetycznej budynków stosowany w Polsce 
jest wciąż niedostateczny. Poziom energo-efektywności budynków, obec-
nie traktowany w naszym kraju jako wysoki, w krajach skandynawskich 
jest zaledwie standardem minimalnym. Budowa domu efektywnego 
energetycznie, w stanie surowym zamkniętym, o własnościach cieplnych 
na poziomie budynku pasywnego jest co prawda o 30-35% droższa od 
budynku „normowego”, ale ten dodatkowy wkład inwestycyjny zwraca 
się już po 3-7 latach.

W 2012 roku Central European University (CEU) w Budapeszcie opubli-
kował raport pn. „Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji 
energetycznej budynków w Polsce” przygotowany we współpracy z Fun-
dacją na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii i Instytutem na rzecz 
Ekorozwoju1. Wnioski płynące z raportu powinny stanowić impuls dla 
władz do wdrażania w Polsce odpowiednich programów termomoderniza-
cyjnych, m. in. dla gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym.

Według raportu, wielkoskalowy program głębokiej renowacji budynków 
mieszkalnych i użyteczności publicznej (raport nie analizował budynków 
komercyjnych) będzie miał pozytywny wpływ na poziom zatrudnienia 
w Polsce, w sposób:
  bezpośredni, poprzez utworzenie wielu nowych miejsc pracy w sekto-

rze budownictwa;
  pośredni, powstanie nowych miejsc pracy we wszystkich sektorach, 

które dostarczają materiały i usługi dla branży  budowlanej;
  wtórny (indukowany), gdyż dzięki oszczędnościom wynikającym ze 

zmniejszenia zużycia energii oraz dodatkowym przychodom z  nowo-
powstałych miejsc pracy, zwiększy się dyspozycyjny dochód rodzin. 
Dodatkowe środki zwiększą konsumpcję.

 
Oczekuje się, że wpływ powyższych efektów będzie większy, niż redukcja 
miejsc pracy w sektorze zaopatrzenia w energię i w związanym z nią łań-
cuchu produkcyjnym.

1 http://www.chronmyklimat.pl/publikacje/ksiazki-raporty/14189-wplyw-na-rynek-pracy-progra
mu-glebokiej-modernizacji-energetycznej-budynkow-w-polsce
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EFEKTYWNIEJ O EFEKTYWNOŚCI

Artykuł 5     Wzorcowa rola budynków 
instytucji publicznych

Dyrektywa stanowi, że państwo jest zobowiązane dbać o efektywność energe-
tyczną w sektorze publicznym m.in. poprzez termorenowację budynków admini-
stracji rządowej (przy czym działania w tym zakresie nie powinny naruszać prawa 
o zamówieniach publicznych). Do roku 2020 wszystkie budynki rządowe powinny 
być poddane termomodernizacji do poziomu budynku zeroenergetycznego, jeśli 
istnieją takie możliwości techniczne.

Dyrektywa zakłada, że od 1 stycznia 2014 roku co roku renowacji poddanych 
będzie 3% całkowitej powierzchni ogrzewanych lub chłodzonych budynków bę-
dących własnością instytucji rządowych lub przez nie zajmowanych. Zdaniem 
autorów przewodnika proponowane tempo jest zbyt niskie i należy je zastąpić 
uzasadnionym, znacznie wyższym, wskaźnikiem krajowym. Renowacja zaledwie 3% 
całkowitej powierzchni pomieszczeń budynków publicznych rocznie, wydłużyłoby 
czas pełnej realizacji takiego projektu do nieakceptowalnych granic. Po pierwsze, 
uzyskane oszczędności energii, a tym samym redukcji emisji GHG, byłyby w zasadzie 
niezauważalne, a po wtóre postęp technologiczny bardzo szybko przesunąłby budyn-
ki zmodernizowane na początku, do kategorii budynków, które trzeba poddać wtórnej 
modernizacji „uzupełniającej” (chyba że od razu byłyby one poddane termoreno-
wacji do poziomu budynków pasywnych). Również, zasoby budynków rządowych 
i samorządowych są zbyt małe na to, aby tak wolne tempo inwestycji było uza-
sadnione.

Z doświadczenia FEWE wyniesionego z opracowywania gminnych planów zaopa-
trzenia w energię, planów redukcji niskiej emisji, przygotowaniu i weryfikacji au-
dytów etc. wynika, że realne jest tempo znacznie szybsze – rzędu nawet do 7-8% 
powierzchni budynków rocznie.

Istnieje również opcja zastąpienia modernizacji cząstkowej wielu obiektów rów-
nocześnie, budową jednego lub kilku budynków pasywnych, które byłyby – już 
w pełnym tego słowa znaczeniu – „wzorcowymi’. Wiązałoby się to z analizą moż-
liwości przeniesienia niektórych obiektów administracyjnych poza centra miast. 
Do przeprowadzenia rachunkowej symulacji takiego przedsięwzięcia są jednak 
potrzebne dość szczegółowe lokalne dane i analizy w zakresie zużycia energii 
i kosztów utrzymania i przeniesienia obiektu.

Rola samorządu terytorialnego

W ustępie 7 zaleca się lokalnym i regionalnym jednostkom samorządu prowadzenie 
planowania energetycznego w powiązaniu z planami na rzecz efektywności 
energetycznej i systemami zarządzania energią. Wydaje się to bardzo korzystne 
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zalecenie dla naszego kraju, gdyż istniejący w Polsce system planowania ener-
getycznego nie realizuje celów, dla których został stworzony, czyli zapewnienia: 

   bezpieczeństwa energetycznego, które ma gwarantować niezawodne i ciągłe 
zaspokajanie potrzeb energetycznych;

   rozwoju gospodarczego i społecznego, czyli dostępu do energii teraz 
i w przyszłości, stymulowanie rozwoju nowych firm i tworzenie miejsc 
pracy, niedopuszczenie do nadmiernego wzrostu kosztów energii;

    jakości środowiska i ochrona klimatu Ziemi, czyli tworzenie warunków dla 
zdrowego życia mieszkańców, solidarności na rzecz warunków życia przyszłych 
pokoleń.

Z doświadczeń Fundacji na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii (FEWE) 
wynika jednoznacznie, iż w Polsce znacznie większą rolę wzorcową pełnią 
budynki użyteczności publicznej należące do samorządu terytorialnego, jako bliższe 
społeczności lokalnej niż obiekty administracji centralnej.

Rekomendacje:

   Uruchomić program modernizacji do poziomu wzorcowego budynków 
rządowych i samorządowych, a także szeroko informować społeczeństwo 
o zaletach i rozwiązaniach technicznych stosowanych w programie. Środki na 
kampanię informacyjno-promocyjną powinny pochodzić z opłaty zastępczej 
systemu białych certyfikatów, które wpływają do NFOŚiGW.

   Nałożyć obowiązek pełnienia „wzorcowej roli” również przez budynki 
należące do samorządów terytorialnych.

   Przyjąć co najmniej 7% tempo modernizacji zasobów powierzchni budynków 
„wzorcowych”. Wskaźnik ten powinien być ściśle związany z planami 
lokalnymi oraz powinien być największy z opłacalnych.

   Należy stworzyć podstawy prawne ułatwiające podejmowanie decyzji inwe-
stycyjnych i opracować spójny zestaw wytycznych dla sporządzania planów 
energo-efektywnościowych, obejmujący zarówno audyty jak i monitoring 
zużycia energii oraz inne komponenty planu, bez sugerowanego dyrektywą 
uprzywilejowania dla audytów.

   Wyposażyć budynki rządowe (jako najczęściej pokazywane w telewizji) 
w widoczne urządzenia zwiększające efektywność energetyczną i opisać 
działanie tych urządzeń na stronach internetowych instytucji, które mają 
siedzibę w tych budynkach.

   NFOŚiGW w ramach programu dofinansowującego plany gospodarki nisko-
emisyjnej w gminach powinien wspierać proces certyfikacji energetycznej 
budynków publicznych.
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Wykonanie symulacji obliczeniowych oraz zbilansowanie realnych 
możliwości poprawy efektywności budynków rządowych tak, aby 
mogły one pełnić rolę obiektów wzorcowych wymaga uzyskania 
następujących danych:

  liczby i powierzchni obiektów wyłączonych z zapisów dyrektywy 
EE (zabytki, obiekty pod opieką architektoniczną i szczególnie 
wartościowe wizualnie); 

  możliwie szczegółowych informacji o ilości i kosztach zużytego 
ciepła i energii w skali roku reprezentatywnego lub wielolecia; 

  planów w zakresie zmian własności obiektów (sprzedaż/likwida-
cja/inne formy zbycia);

  planów w zakresie rozbudowy zasobów budynków;
  informacji o stanie technicznym budynków (choćby fragmen-

taryczne);
  liczby i powierzchni budynków posiadających własne, autonomiczne 

instalacje grzewcze oraz ich zużycia paliwa.

   Zmodyfikować istniejący system zarządzania energią poprzez wprowa-
dzenie krajowego systemu zrównoważonego gospodarowania energią. 
System obejmowałby zarówno samorządy jak i instytucje państwowe na 
różnych szczeblach administracji. Nowe rozwiązanie powinno spełniać 
następujące założenia:

    być łatwe, tanie, zrozumiałe – dla małych jednostek samorządu terytorial-
nego i administracji rządowej;

    służyć identyfikacji i priorytetyzacji potencjalnych inwestycji;
    być powiązane z zarządzaniem energią w zasobach własnych JST 

i administracji państwowej;
   być powiązane z krajowym rejestrem energetycznym.

   System zrównoważonego gospodarowania energią w samorządach 
i administracji państwowej powinien zawierać trzy kluczowe elementy: 
zarządczy, sprawozdawczy oraz optymalizacyjny. Element zarządczy ma 
służyć optymalizacji bieżącego zużycia energii – docelowo wszystkie 
budynki użyteczności publicznej wyposażone będą w systemy sterowania 
i inteligentne liczniki – co pozwoli samorządom aktywnie uczestniczyć 
w systemie energetyki rozproszonej (zarówno po stronie sterowania 
popytem jak po stronie wytwarzania energii elektrycznej w swoich źródłach). 
Element sprawozdawczy ma na celu inwentaryzację i dostarczenie 
wiarygodnej informacji na temat inwestycji wpływających na zużycie energii 
na terenie danej jednostki samorządu terytorialnego.
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Aby zatem sprostać wymogom dyrektywy, należy najpierw przepro-
wadzić prace inwentaryzacyjno-klasyfikacyjne, początkowo dzieląc 
istniejące zasoby budowlane na trzy główne kategorie:

KATEGORIA A: Budynki niepodlegające zapisom dyrektywy, co do któ-
rych nie będą podejmowane intensywne działania termomodernizacyjne 
(np. obiekty zabytkowe, sakralne, obiekty pod specjalną opieką kurator-
ską i architektoniczną itp.) – ich liczbę, powierzchnię ogrzewaną, zużycie 
energii pierwotnej (EP) i końcowej (EK); co do takich obiektów korzystne 
jest rozpatrzenie możliwości uzyskania wzorcowego stanu energetycz-
nego bez ingerencji w samą architekturę, czyli zoptymalizować instalacje 
grzewcze, wentylację/klimatyzację, oświetlenie oraz zadbać o właściwy 
stan elementów niewidocznych, jak np. hydroizolacja/ termoizolacja 
fundamentów i podłóg piwnic, wewnętrzna izolacja stropodachów itp.
Obecnie brak jest danych na ten temat. Dla potrzeb wstępnych 
oszacowań założono, że 25% obiektów (w odniesieniu do ich po-
wierzchni ogrzewanej) nie podlega wymogom dyrektywy z ww 
względów. Ewentualne uzyski energetyczne potencjalnie osiągalne 
w takich obiektach pominięto, gdyż przyjmowanie nieuzasadnionych 
założeń może spowodować większy błąd oszacowania, niż pominięcie, 
zważywszy na skalę zagadnienia.

KATEGORIA B: Budynki podlegające zapisom dyrektywy, co do których 
wiadomo, lub zakłada się, że będą eksploatowane przez następne 
dziesięciolecia i nie podlegają ochronie konserwatorskiej, a więc mogą 
być poddane głębokiej termomodernizacji. Te obiekty trzeba poddać 
starannemu audytowi. Na początku można przyjąć wartość średnią, 
jako wartość wyjściową jednostkowego zapotrzebowania na energię 
(ciepło) w wysokości 240 kWh/m2/rok. Można założyć, że docelowo 
chcemy uzyskać zapotrzebowanie na ciepło (EK) na poziomie około 85 
kWh/m2/rok (z wyłączeniem szkół i szpitali). Przy takim poziomie zapo-
trzebowania jednostkowy koszt termomodernizacji wynosi 420 zł/m2 
powierzchni ogrzewanej budynku. Stosunek EP/EK można przyjąć jako 
równy 1,25.  Należy zwrócić szczególną uwagę na fakt, że oszacowania 
kosztów termomodernizacji odnoszą się do ogrzewanej powierzchni
użytkowej (w materiałach handlowych i technicznych można się 
niekiedy spotkać z kosztami odniesionymi do powierzchni ścian/prze-
gród/dachów poddawanych pracom termomodernizacyjnym).

KATEGORIA C: Budynki przeznaczone do całkowitej przebudowy, 
sprzedaży lub rozbiórki, wobec których nie będą podejmowane działania 
termomodernizacyjne. W kategorii tej mieszczą się również budynki pla-
nowane. Założono, że dla zapewnienia wzorcowej roli obiektów, wszel-
kie nowe budynki lub budynki poddawane remontom generalnym, będą 
wykonywane w technologii zapewniającej ich pasywność energetyczną, 
czyli roczne zapotrzebowanie energii końcowej EK nie przekraczające 
15 kWh/m2/rok, z uwzględnieniem energii zużywanej na oświetlenie. 
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Artykuł 6    Dokonywanie zakupów 
przez instytucje publiczne

Obowiązek stosowania zielonych zamówień publicznych dotyczy jedynie zaku-
pów o wartości równej lub większej niż ustalone w art. 7 dyrektywy 2004/18/WE 
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty bu-
dowlane, dostawy i usługi. Dyrektywa 2004/18/WE zakłada trzy kwoty progowe: 
133 tys. euro, 206 tys. euro, 5 150 tys. euro, w zależności od tego, jakiego rodzaju 
są to zamówienia – usługi czy roboty budowlane. Jednak, żeby przepisy te miały 
zastosowanie na gruncie polskim, progi finansowe powinny zostać ustalone na 
znacznie niższym poziomie.

W dyrektywie brak jest konkretnych zaleceń odnośnie sankcji grożących za nie-
stosowanie kryteriów środowiskowych. Artykuł 13 mówi o tym, że „Przewidziane 
sankcje muszą być skuteczne, proporcjonalne i odstraszające”, ale traktuje je jako 
indywidualną sprawę każdego z państw.

Zapisy o obowiązku stosowania kryteriów środowiskowych dotyczą wyłącznie 
instytucji rządowych. Na poziomie regionalnym i lokalnym dyrektywa wymaga 
jedynie od państw członkowskich, aby te zachęcały samorządy do naśladowania 
wzorcowych zachowań instytucji szczebla centralnego. W praktyce polskiej ozna-
cza to, że jeżeli nie zostanie wprowadzony odpowiedni wymóg prawny, to inne in-
stytucje publiczne nie będą stosować „zielonych” kryteriów. Zielone zamówienia 
publiczne wpłyną na wzrost innowacyjności i konkurencyjności polskich przedsię-
biorstw, szczególnie sektora MŚP.

Rekomendacje (szczebel rządowy):

   Zastosować kryteria zielonych zamówień publicznych (GPP) dla zamówień 
poniżej kwot ustalonych w art. 7 dyrektywy 2004/18/WE, np. od 12 000 euro.

   Określić wymierny  system sankcji za niestosowanie się do kryteriów 
środowiskowych w zamówieniach publicznych.

   Ustanowić obligatoryjny wymóg prawny dla władz regionalnych i lokalnych, 
w zakresie naśladowania wzorcowego postępowania instytucji rządowych.

   Ministerstwo Gospodarki przygotuje i udostępni innym instytucjom 
publicznym bazę danych zawierających parametry urządzeń, sprzętu RTV, 
AGD itp. w zakresie zużycia energii i emisji szkodliwych substancji (zaleca 
się zastosowanie metody LCA).
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   Ministerstwo Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej przygotuje 
i udostępni innym instytucjom publicznym bazę danych zawierającą parametry 
materiałów budowlanych i środków transportu w zakresie zużycia energii 
i emisji szkodliwych substancji (zaleca się zastosowanie metody LCA).

   Ministerstwo Gospodarki przygotuje i udostępni na swoich stronach 
wzorcowe SIWZ dla typowych przetargów.
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Artykuł 7    Systemy zobowiązujące 
do efektywności energetycznej

Systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej są najważniejsze z punktu 
widzenia polityki energetycznej w zakresie wzrostu efektywności energetycznej. 
Dyrektywa porusza kwestię bieżącego reagowania na zapotrzebowanie na energię, 
czyli znany i dyskutowany od wielu lat temat zarządzania popytem (Demand Side 
Management) jako instrument poprawy sprawności energetycznej. Nieobligatoryjne, 
ale wysoce wskazane jest również podejmowanie działań zintegrowanych 
– po stronie zaopatrzenia i odbioru (Integrated Resources Planning).

Wdrożenie artykułu 7 będzie wymagało dokonania zmian w obowiązujących aktach 
prawnych dotyczących efektywności energetycznej, przede wszystkim 
w Ustawie o efektywności energetycznej. Przede wszystkim należy wydłużyć 
horyzont czasowy osiągnięcia celu w zakresie efektywności energetycznej na rok 
2020. W polskiej ustawie o efektywności energetycznej system białych certyfi-
katów oraz krajowy cel efektywności energetycznej definiuje się tylko do roku 
2016. Potrzeba też będzie zmienić zasady kwalifikacji przedsięwzięć. W Ustawie 
o efektywności energetycznej kwalifikowane są przedsięwzięcia zakończone nie 
wcześniej niż 1 stycznia 2011, podczas gdy dyrektywa pozwala na kwalifikowanie 
przedsięwzięć ukończonych nie wcześniej niż 31 grudnia 2008 (ust.2, pkt. d). 
Wymogi załącznika IV znalazły już odzwierciedlenie w krajowym ustawodawstwie, 
bowiem współczynniki sprawności systemów grzewczych oraz współczynniki 
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej zostały już zdefiniowane w rozporzą-
dzeniach do ustawy o efektywności energetycznej.

Bardzo ważnym zapisem w artykule 7 jest zachęcanie państw członkowskich do 
priorytetowego wdrożenia metod oszczędzania energii w gospodarstwach domo-
wych dotkniętych ubóstwem energetycznym lub w mieszkalnictwie socjalnym.

Rekomendacje:

  Znowelizować ustawę o efektywności energetycznej w celu zsynchronizowania 
jej z dyrektywą, gdyż obecnie istnieją rozbieżności terminowe i kryterialne.  

  Dokonać zmian w Ustawie Prawo energetyczne wprowadzających system 
zrównoważonego gospodarowania energią. System ten powinien umożliwiać 
optymalny wybór inwestycji ograniczających zużycie energii i zawierać krajowy 
rejestr zużycia energii i potrzeb inwestycyjnych w zakresie przedsięwzięć słu-
żących poprawie efektywności energetycznej. Na podstawie tych danych będą 
tworzone mechanizmy wsparcia procesu wzrostu efektywności energetycznej tak, 
aby zrealizować krajowy cel na rok 2020.
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   Pilnie opracować programy z zakresu efektywności energetycznej adresowane 
do gospodarstw zagrożonych ubóstwem energetycznym.

   Systemy zobowiązujące do efektywności energetycznej należy oprzeć na:
    znowelizowanej Ustawie o efektywności energetycznej dla podmiotów 

gospodarczych i przedsiębiorstw energetycznych;
    systemie zrównoważonego gospodarowania energią dla podmiotów 

publicznych;
    wsparciu gospodarstw domowych z Krajowego Funduszu Efektywności 

Energetycznej.

Poważny społeczny problem ubóstwa energetycznego

Według danych Eurostat, 22% populacji Polski (czyli 8,6 mln osób) twierdzi, że nie 
jest w stanie ponosić kosztów ogrzewania swoich domostw w sezonie zimowym, 
na poziomie zapewniającym wystarczający komfort cieplny (średnia dla okresu 2005-

Wykres 4   Porównanie śmiertelności zimowej wynikającej z ubóstwa energetycznego oraz śmiertelności 

spowodowanej wypadkami komunikacyjnymi i samobójstwami.

Źródło: Raport „Wpływ na rynek pracy programu głębokiej modernizacji energetycznej 

budynków w Polsce”, CEU, Budapeszt, 2012
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2010). W tym samym okresie, prawie 17% populacji (czyli 6,4 mln osób) przyznaje, 
że ma zaległości w należnych płatnościach na rzecz przedsiębiorstw energetycznych. 
Inne badania mówią o tym, że ponad 40% gospodarstw domowych musi przeznaczyć 
więcej, niż 10% swoich dochodów na utrzymanie wystarczającego komfortu cieplnego 
swojego mieszkania1.

Te liczby znacznie przekraczają średnie unijne i wskazują na to, że znaczny odsetek 
polskich gospodarstw domowych ma poważne trudności z zaspokojeniem zapotrze-
bowania energetycznego. To z kolei prowadzi do niedogrzania mieszkań, wyższej 
zapadalności na choroby fizyczne i psychiczne, wyższej zimowej umieralności w wyniku 
ubóstwa energetycznego. Z drugiej strony przekłada się to na trudności finansowe firm 
ciepłowniczych. 

Podobnie jak zanieczyszczenie powietrza, również skutki ubóstwa energetycznego 
obciążają służbę zdrowia i zwiększają koszty ponoszone na bezpieczeństwo socjalne. 
W Wielkiej Brytanii oszacowano, że koszty ryzyka wynikające z niedogrzania 
nieefektywnych energetycznie budynków, przenoszone na National Health System 
(NHS) wynoszą ca 225 mln euro (192 mln funtów) rocznie.

Wstępne obliczenia dla Polski wskazują, że poprzez zapewnienie odpowiedniego kom-
fortu cieplnego w pomieszczeniach mieszkalnych, można uniknąć rocznie blisko 6000 
przypadków zgonów zimą – liczby porównywalnej do rocznej liczby zgonów w wypadkach 
drogowych lub w wyniku samobójstw.

Oznacza to, że głęboka modernizacja budynków mieszkalnych może ostatecznie 
wykorzenić ubóstwo energetyczne i związaną z nim nadmierną śmiertelność zimą. 
Co więcej, doświadczenia z Wielkiej Brytanii wskazują , że obszary ubóstwa energetycznego 
pokrywają się geograficznie z obszarami występowania wysokiego bezrobocia. 
Może to oznaczać, że wprowadzenie programu renowacji budynków da równocześnie 
nowe, lokalne miejsca pracy jak i wpłynie na zmniejszenie ubóstwa energetycznego 
i ekonomicznego2.

1 Wstępne oszacowanie, w oparciu o wydatki, polskiego ubóstwa energetycznego wskazało, że ponad 40% [Kurowski 2011, cyt.  Dla Ra-
port CEU Budapeszt i in.]

2 Energy Savings Trust (EST) 2000. Energy efficiency and jobs: UK issues and case studies. SAVE contract XVII/4.1031/D/97-032. London
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System zobowiązujący do poprawy efektywności energetycznej został 
określony w drugim Krajowym Planie Działań dotyczącym efektywno-
ści energetycznej oraz w Polityce Energetycznej Polski do roku 2030. 
Obejmuje on:

   ustalanie narodowego celu wzrostu efektywności energetycznej;
   wprowadzenie systemu białych certyfikatów jako narzędzia słu-

żącego do wspierania inwestycji poprawiających efektywność 
energetyczną polskiej gospodarki, a co za tym idzie redukujących 
zużycie energii i emisję CO

2
. System wykorzystuje mechanizmy 

rynkowe – pozostając jednocześnie w pełni sterownym w zakre-
sie swoich strategicznych parametrów tzn. jego operacyjnego 
kosztu i generowanego wolumenu inwestycji;

   wprowadzenie systemowego mechanizmu wsparcia dla działań 
służących realizacji narodowego celu wzrostu efektywności 
energetycznej;

   stymulowanie rozwoju kogeneracji poprzez mechanizmy wsparcia, 
z uwzględnieniem kogeneracji ze źródeł poniżej 1 MW, oraz odpowied-
nią politykę gmin;

   stosowanie obowiązkowych świadectw charakterystyki energetycznej 
dla budynków oraz mieszkań przy wprowadzaniu ich do obrotu oraz 
wynajmu;

   oznaczenie energochłonności urządzeń i produktów zużywających 
energię oraz wprowadzenie minimalnych standardów dla produktów 
zużywających energię;

   zobowiązanie sektora publicznego do pełnienia wzorcowej roli 
w oszczędnym gospodarowaniu energią;

   wsparcie inwestycji w zakresie oszczędności energii przy za-
stosowaniu kredytów preferencyjnych oraz dotacji ze środków 
krajowych i europejskich, w tym w ramach ustawy o wspieraniu 
termomodernizacji i remontów, Programu Operacyjnego Infrastruk-
tura i Środowisko, regionalnych programów operacyjnych, środków 
Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej;

   wspieranie prac naukowo-badawczych w zakresie nowych rozwiązań 
i technologii zmniejszających zużycie energii we wszystkich kierunkach 
jej przetwarzania oraz użytkowania;

   zastosowanie technik zarządzania popytem (Demand Side Manag-
ment), m.in. zróżnicowanie dobowe stawek opłat dystrybucyjnych 
oraz cen energii elektrycznej w oparciu o ceny referencyjne będące 
wynikiem wprowadzenia rynku dnia bieżącego oraz przekazanie 
sygnałów cenowych odbiorcom za pomocą zdalnej dwustronnej 
komunikacji z licznikami elektronicznymi;

   kampanie informacyjne i edukacyjne, promujące racjonalne wykorzy-
stanie energii. 
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Artykuł 8     Audyty energetyczne 
i systemy zarządzania energią

Obecnie w Polsce weryfikacja przygotowanych audytów efektywności energetycznej 
jest prowadzona wyrywkowo na zlecenie Prezesa URE i dotyczy audytów przygoto-
wywanych na potrzeby przetargów, mających na celu wybór przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efek-
tywności energetycznej (białe certyfikaty).

Metody obliczeniowe oszczędności energii wymagane w rozporządzeniu obowią-
zującym w Polsce, w sprawie audytu dla określenia efektywności energetycznej to:

 Audyt szczegółowy

   oszacowanie zużycia energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, 
z wykorzystaniem metod analitycznych i z uwzględnieniem danych znamiono-
wych lub katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie energii;

   wyniki pomiarów wielkości fizycznych i parametrów pracy tego obiek-
tu, urządzenia technicznego lub instalacji, z uwzględnieniem: czynników 
wpływających na zużycie przez nie energii, charakterystyki sprzętu słu-
żącego do wykonywania pomiarów, wraz z dokumentacją tych pomiarów 
oraz określeniem okresów, w których pomiary te wykonano;

 Audyt uproszczony

   wykorzystuje się dane i metody określania ilości energii zaoszczędzonej, 
określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia – wzory empiryczne.

Metody te są zbieżne z metodami obliczeniowymi, określonymi w załączniku 
V dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej, a mianowicie:

   szacowana oszczędność;
   mierzona oszczędność;
   stopniowa oszczędność.

Dyrektywa zakłada stosowanie jednej lub kilku wyżej wymienionych metod. Rozwój 
systemów zarządzania energią pozytywnie wpłynie na wzrost innowacyjności 
i konkurencyjności polskich przedsiębiorstw, szczególnie sektora MŚP.

W odniesieniu do jakości audytów, obecnie jedynym miernikiem możliwym do 
zastosowania w Polsce jest ich weryfikacja przez Bank Gospodarstwa Krajowego 
(BGK) (WFOŚiGW w zasadzie sprawdza jedynie kartę dołączoną do audytu).
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Wprowadzone w załączniku VI do dyrektywy Kryteria minimalne dotyczące 
audytów energetycznych, w tym audytów przeprowadzanych w ramach systemów 
zarządzania energią oparte na analizie kosztowej cyklu życia (Life Cycle Cost Analysis 
– LCCA) są korzystne i powinny być uwzględnianie w metodologii sporządzania 
audytów energetycznych oraz audytów efektywności energetycznej.

Rekomendacje:

   Ustanowienie przez Ministerstwo Gospodarki powszechnego systemu 
oceny jakości audytów.

   Dopracowanie przez Ministerstwo Gospodarki wymogów prawnych 
w zakresie technik sporządzania audytów energetycznych i audytów 
efektywności energetycznej.

   NFOŚiGW powinien w ramach Krajowego Funduszu Efektywności 
Energetycznej przygotować system wparcia procesu wykonywania 
audytów energetycznych w MŚP i w gospodarstwach domowych, 
a następnie zapewnić odpowiednie środki finansowe na inwestycje 
wynikające z tych audytów energetycznych.

   Dla dużych przedsiębiorstw należy wprowadzić ustawowy obowiązek 
przeprowadzania co cztery lata audytów energetycznych lub zastęp-
czo systemów zarządzania energią (jako wyższej formy działań na rzecz 
efektywności).

   Uwzględnienie przez Ministerstwo Gospodarki w metodologii sporządza-
nia audytów energetycznych i audytów efektywności energetycznej za-
lecanych kryteriów minimalnych dotyczących audytów energetycznych, 
w tym audytów przeprowadzanych w ramach systemów zarządzania ener-
gią opartych na analizie kosztowej cyklu życia.
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     Opomiarowanie, informacje 
o rozliczeniach, koszt dostępu 
do informacji o opomiarowaniu 
i rozliczeniach oraz Program informowania 
i wzmacniania pozycji odbiorców

Opomiarowanie energii

Dyrektywa stwierdza, że opomiarowanie mediów energetycznych jest niezbędne 
dla skutecznego wprowadzania przedsięwzięć racjonalizujących zużycie energii. 
Należy również  pamiętać, że podstawową funkcją licznika jest pomiar zużycia 
energii do celów rozliczeniowych z dostawcą mediów. Kluczowym problemem 
w tym zakresie jest właściwe opomiarowanie strumieni energii (energii elektrycznej, 
gazu ziemnego, ciepła i chłodu sieciowego oraz ciepłej wody użytkowej) oraz 
czytelna i zrozumiała informacja o zużyciu i kosztach energii.

Wymogiem dyrektywy jest, aby do 31 grudnia 2016 roku tam, gdzie jest to tech-
nicznie możliwe, powinny zostać zamontowane liczniki ciepła, chłodu i ciepłej 
wody użytkowej, a w przypadkach, gdzie działanie takie okaże się nieopłacalne, 
można będzie zastosować podzielniki kosztów. Odstępstwo od tego wymogu jest 
możliwe jedynie wtedy, gdy państwo członkowskie wykaże, że montaż podzielników 
kosztów jest nieopłacalny. Wtedy można zastosować alternatywne metody po-
miaru – choć trudno odgadnąć, jakie to miałyby być metody.

Te podstawowe wymogi są w dużej mierze w Polsce spełnione. Obecnie energia 
elektryczna i gaz w zasadzie są opomiarowane, natomiast w zakresie ciepła, 
chłodu i ciepłej wody użytkowej, występują trudności. Dla przykładu indywidualny 
pomiar zużycia ciepła w budynkach wielorodzinnych pozostawia wiele do życzenia. 
Najbardziej problematyczny jest natomiast zapis o konieczności podawania czasu, 
w którym nastąpiło to zużycie, bo liczniki podają informacje o zużyciu energii od 
momentu zainstalowania, a tylko nieliczne pokazuję zużycie w trakcie jakiegoś 
zadanego okresu czasu, np. ostatniego miesiąca.

Inteligentne liczniki

Na mocy dyrektyw o wspólnych zasadach rynku wewnętrznego energii elektrycznej 
i gazu ziemnego (2009/72/WE i 2009/73/WE) państwa członkowskie są zo-
bligowane do wprowadzania inteligentnych liczników (systemów pomiarowych) 

Artykuł 9
Artykuł 10
Artykuł 11
Artykuł 12 
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w rozliczeniach energii elektrycznej i gazu. Przy czym dla liczników energii elek-
trycznej postawiony jest cel na rok 2020, zgodnie z którym 80% użytkowników, 
u których zastosowanie inteligentnego licznika jest opłacalne, powinno mieć 
zainstalowany taki licznik.

W Polsce brakuje regulacji dotyczących instalowania inteligentnego opomiaro-
wania, chociaż rozważane było wprowadzenie takich regulacji w tzw. „małym 
trójpaku” – nowelizacji Prawa energetycznego z 14 sierpnia 2013 roku. 

Dyrektywa EED określa wymogi, jakie powinny spełniać inteligentne systemy 
pomiarowe i prawa odbiorcy energii, aby mógł on w pełni wykorzystać te urządzenia. 
Dyrektywa nie nakłada obowiązku stosowania inteligentnych liczników, uzależniając 
to od wdrożenia dyrektyw 2009/72/WE i 2009/73/WE oraz opłacalności ekonomicznej 
inwestycji.

Tymczasem z perspektywy dostawcy na razie liczniki nie są opłacalne (choć mogło-
by być), natomiast z perspektywy użytkownika o opłacalności indywidualnego 
opomiarowania decyduje wiele czynników, z których najważniejszym jest jego 
osobiste zaangażowanie – świadome wykorzystanie możliwości wynikających ze 
zróżnicowania cen energii w strefach czasowych czy też rezygnacja z korzystania 
z wybranych urządzeń w okresie deficytów mocy. Dlatego podstawową kwestią 
jest upowszechnienie przyswajalnych informacji o możliwościach, jakie oferuje 
takie rozwiązanie oraz o korzyściach, jakie się wiążą z jego zastosowaniem.

Rozliczenia i dane pomiarowe

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do tego, aby użytkownik końcowy (lub 
strona trzecia działająca w jego imieniu) miał bezpłatny dostęp do rachunków, informacji 
o rozliczeniach oraz danych o swoim zużyciu energii. Użytkownik może też swobodnie 
dysponować tym prawem, np. przekazywać je firmom, z którymi chciałby podjąć współpracę 
w zakresie zarządzania energią lub przy wyborze dostawcy. Co ważne, dane pomiarowe 
muszą być prezentowane w łatwo zrozumiałym formacie umożliwiającym porównywanie 
podobnych transakcji oraz tak, aby odbiorca miał możliwie szeroką wiedzę nt. zużycia 
energii i mógł podjąć optymalne działania w zakresie jej oszczędzania.

Inteligentne liczniki mogą obecnie znacznie więcej niż tylko mierzyć zu-
życie energii. Przykładowo, mogą podawać mierzone zużycie w danych 
okresach czasu, w tym w czasie rzeczywistym, bezpośrednio przeliczać 
zużycie na koszty, jakie poniesiemy za zużytą energię, mogą wyświetlać 
inne informacje dostarczane przez dostawcę mediów np. o planowanych 
cenach energii, mogą wreszcie sterować urządzeniami w naszym domu
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Rekomendacje:

   Należy w miarę możliwości finansowych wprowadzać systemy inteligent-
nych pomiarów, które następnie zostaną przekształcone w inteligentne 
sieci energetyczne dające podstawę rozwoju energetyki prosumenckiej. 
Odpowiedzialnym za ten proces powinien być Urząd Regulacji Energetyki.

   Zapewnić bezpłatną informację na temat zużycia energii cieplnej w miesz-
kaniach znajdujących się w starych budynkach wielomieszkaniowych, 
gdzie ze względów technicznych nie można wprowadzić liczników energii 
cieplnej w każdym mieszkaniu. Jedynym rozwiązaniem jest wprowadzenie 
systemu zdalnych, elektronicznych podzielników ciepła, który w powiąza-
niu z odczytami z inteligentnego licznika na węźle cieplnym tworzyłyby 
mapy zużycia ciepła w danym mieszkaniu i te przystępne graficzne wy-
druki dostarczane byłyby mieszkańcom. Wymóg montażu takich urządzeń 
powinien się znaleźć w Rozporządzeniu Ministra właściwego ds. budow-
nictwa w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać 
budynki i ich usytuowanie, w punkcie dotyczącym wymogów dla moderni-
zowanych budynków.

   Wprowadzić zmiany w prawie energetycznym umożliwiające realizację 
wskazania dyrektywy: „[...] jeżeli odbiorcy końcowi zwrócą się z takim 
wnioskiem – dane pomiarowe dotyczące wprowadzanej i zbywanej przez 
nich energii elektrycznej były udostępniane im lub stronie trzeciej działają-
cej w imieniu odbiorcy końcowego w łatwo zrozumiałym formacie umożli-
wiającym porównywanie podobnych transakcji”.

   Wprowadzić inteligentne liczniki do polskiego prawodawstwa.
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    Promowanie efektywności ogrzewania 
i chłodzenia oraz przetwarzanie, 
przesył i rozdział energii

Dyrektywa duży nacisk kładzie na warunki eksploatacji wysokosprawnej kogeneracji, 
aby „maksymalnie zwiększyć oszczędność energii i nie dopuścić do zaprzepaszczenia 
możliwości oszczędności energii”. Dyrektywa wskazuje, że wysokosprawna kogeneracja 
powinna być zdefiniowana w oparciu o oszczędności energii uzyskane dzięki wytwarzaniu 
skojarzonemu, a nie na podstawie produkcji oddzielnie energii cieplnej i energii elektrycznej.

Dyrektywa obejmuje następujące technologie kogeneracyjne:
a) turbina gazowa w układzie kombinowanym z odzyskiem ciepła; 
b) turbina parowa przeciwprężna; 
c) turbina parowa upustowo-kondensacyjna; 
d) turbina gazowa z odzyskiem ciepła; 
e) silnik spalinowy; 
f) mikroturbiny; 
g) silniki Stirlinga; 
h) ogniwa paliwowe; 
i) silniki parowe; 
j) organiczny obieg Rankine’a; 
k) pozostałe rodzaje technologii lub ich kombinacje spełniające odnośną definicję.

Ważną zmianą jest uporządkowanie definicji kluczowych pojęć:

   sprawność ogólna oznacza sumę rocznej produkcji energii elektrycznej 
i mechanicznej oraz ciepła użytkowego podzieloną przez ilość paliwa zużytego 
do produkcji ciepła w procesie kogeneracji oraz do produkcji brutto energii 
elektrycznej i mechanicznej;

   stosunek energii elektrycznej do ciepła oznacza stosunek energii elektrycznej 
z kogeneracji do ciepła użytkowego wytworzonego w pełnym trybie kogeneracji, 
z zastosowaniem danych eksploatacyjnych konkretnej jednostki;

   jednostka kogeneracyjna oznacza jednostkę, która może działać w trybie 
kogeneracji;

   małoskalowa jednostka kogeneracyjna oznacza jednostkę o mocy zainsta-
lowanej mniejszej niż 1 MWe; 

   jednostka mikrokogeneracji oznacza jednostkę kogeneracyjną o maksymalnej 
mocy niższej niż 50 kWe; 

Artykuł 14
Artykuł 15
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   efektywny system ciepłowniczy i chłodniczy oznacza system, w którym do 
produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się w co najmniej 50% energię ze 
źródeł odnawialnych, lub w co najmniej 50% ciepło odpadowe, lub w co 
najmniej 75% ciepło pochodzące z kogeneracji, lub w co najmniej 50% 
wykorzystuje się połączenie takiej energii i ciepła;

   wysokosprawna kogeneracja oznacza kogenerację spełniającą kryteria 
przedstawione w Załączniku II do dyrektywy.

W ramach porządkowania systemu definicyjnego i kryterialnego będącego obecnie 
w powszechnym stosowaniu, w Załączniku I określono również ogólne zasady 
obliczania energii elektrycznej z kogeneracji. 

Dyrektywa nakazuje przeprowadzenie analizy kosztów i korzyści i w przypadku 
gdy będzie to opłacalne, zainstalować jednostkę wysokosprawnej kogeneracji 
we wszystkich instalacjach poddawanych modernizacji lub takich, których 
zezwolenie lub koncesja są aktualizowane. Dzięki tej inwestycji odzyskane ciepło 
odpadowe można następnie przesyłać za pośrednictwem sieci ciepłowniczych. 
Państwa członkowskie mają jednak możliwość zwalniania określonych instalacji 
z obowiązku przeprowadzania analizy kosztów i korzyści, gdy z uwagi na znacz-
ną odległość jednostki od potencjalnych odbiorców, zagospodarowanie ciepła 
odpadowego jest nieopłacalne.

Przewidziana jest również możliwość zwolnienia z wymogu jednoczesnego 
dostarczania energii cieplnej z instalacji wytwarzających energię elektryczną 
w okresach szczytowego obciążenia i z rezerwowych instalacji wytwarzających 
energię elektryczną, które mają zgodnie z planami pracować przez 1 500 godzin 
roboczych w roku, jako średnia krocząca z pięciu lat.

Dyrektywa zaleca również rozwój energetyki rozproszonej. W tym kontekście, 
w przypadku kogeneracji nakazuje się, aby Państwa członkowskie zachęcały do 
wprowadzania środków i procedur wspierających instalacje kogeneracyjne o cał-
kowitej znamionowej mocy cieplnej dostarczonej w paliwie wynoszącej mniej niż 
20 MW., tak aby zachęcać do rozproszonego wytwarzania energii.

Dyrektywa wymaga, aby odbiorca końcowy miał możliwość dokonania wyboru 
pomiędzy energią elektryczną z kogeneracji, a energią elektryczną wytworzoną 
w oparciu o inne technologie. Ważne jest, aby wszystkie formy energii elektrycz-
nej wytworzonej w procesie wysokosprawnej kogeneracji mogły być objęte gwa-
rancjami pochodzenia. Należy jednak wyraźnie odróżnić gwarancje pochodzenia od 
świadectw wymienialnych.

Dyrektywa promuje zasadę „najpierw myśl na małą skalę”, zgodnie z którą pań-
stwa członkowskie mają uwzględnić specyficzną strukturę sektorów: kogeneracji,  
ciepłowniczego i chłodniczego, które obejmują wielu małych i średnich produ-
centów. W szczególności zalecane jest uproszczenie procedur administracyjnych 
w zakresie wydawania pozwoleń na budowę obiektów kogeneracji lub przynależ-
nych sieci. Producenci energii elektrycznej wytwarzanej z wysokosprawnej ko-
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generacji powinni mieć możliwość ogłoszenia zaproszenia do składania ofert na 
roboty przyłączeniowe.

Dyrektywa zobowiązuje państwa członkowskie do przyjmowania polityki uwzględnia-
jącej potencjał stosowania efektywnego ogrzewania i chłodzenia (w szczególności 
z wykorzystaniem wysokosprawnej kogeneracji) oraz rozwój rynków energii ciepl-
nej na szczeblu lokalnym i regionalnym. Ponadto, państwa członkowskie zapewniają 
gwarancje pochodzenia energii elektrycznej wytworzonej w procesie wysokospraw-
nej kogeneracji, a wszelkie dostępne wsparcie ma być uzależnione od efektywno-
ści osiągnięcia oszczędności energii pierwotnej przy produkcji energii elektrycznej 
wytwarzanej i pochodzącej z wysokosprawnej kogeneracji oraz ciepła odpadowego.

W dyrektywie położono nacisk na możliwie silne zintegrowanie instalacji koge-
neracyjnych z krajowymi systemami elektroenergetycznymi. Dlatego operatorzy 
systemów przesyłowych oraz operatorzy systemów dystrybucyjnych, jeżeli są od-
powiedzialni za realizację funkcji dysponenckiej, w odniesieniu do instalacji wy-
twórczych na ich terytorium, powinni:

   gwarantować przesył i rozdział energii elektrycznej z wysokosprawnej ko-
generacji;

   zapewnić energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (szczególnie 
w przypadku małoskalowych jednostek kogeneracyjnych lub jednostek mi-
krokogeneracji) priorytetowy lub gwarantowany dostęp do sieci; 

   przy realizacji funkcji dysponenckiej w odniesieniu do instalacji wytwór-
czych energii elektrycznej zapewnić priorytetowy przesył energii elek-
trycznej z wysokosprawnej kogeneracji w zakresie, w jakim zezwala na to 
bezpieczna eksploatacja krajowego systemu elektroenergetycznego.

Ponadto, w miarę możliwości podyktowanych względami bezpieczeństwa ener-
getycznego, państwa członkowskie podejmują odpowiednie działania w celu za-
pewnienia, aby operatorzy wysokosprawnej kogeneracji mogli zaoferować usługi 
bilansowania oraz inne usługi eksploatacyjne na poziomie operatorów systemów 
przesyłowych lub operatorów systemów dystrybucyjnych, jeżeli jest to technicz-
nie i ekonomicznie wykonalne i zgodne z trybem eksploatacji wysokosprawnej 
instalacji kogeneracyjnej.

W stosownych przypadkach państwa członkowskie mogą zobowiązać operatorów 
systemów przesyłowych i operatorów systemów dystrybucyjnych, aby zachęcali, 
poprzez obniżanie opłat za przyłączenie i za korzystanie z systemu, do lokalizowania 
wysokosprawnych jednostek kogeneracyjnych w pobliżu obszarów zapotrzebowania.

Ponieważ w dyrektywie konsekwentnie popierane jest zintegrowane podejście 
do zarządzania energią po stronie podaży jak i popytu, również w odniesieniu do 
kogeneracji, zaleca się, aby państwa członkowskie zadbały o to, by krajowe organy 
regulacyjne sektora energetycznego zachęcały do tego, by na rynkach hurtowych 
i detalicznych obok podaży wykorzystywane były również środki po stronie popy-
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tu, takie jak reagowanie na zapotrzebowanie.

W Polsce istnieje już w tym względzie sytuacja prawna potencjalnie korzystna 
dla wytwórców, jakkolwiek równocześnie zachodzi potrzeba upraszczania szeroko 
rozumianych procedur koncesyjnych i intensywnego wspierania drobnych inwesto-
rów w omawianym zakresie.

Rekomendacje:

   Ministerstwo Gospodarki powinno opracować krajową mapę potrzeb ciepl-
nych, która byłaby podstawą optymalnego doboru źródeł ciepła i chłodu. 
Należy bezwzględnie utrzymać zapis w Prawie budowlanym (będący kon-
sekwencją wdrażania Ustawy o efektywności energetycznej), z którego 
wynika obowiązek podłączania nowych budynków do sieci ciepłowniczej 
zasilanej w ciepło z kogeneracji lub odnawialnych źródeł energii, jeśli ma to 
uzasadnianie ekonomiczne w stosunku do innych źródeł o tej samej efek-
tywności wykorzystania energii pierwotnej.

   Z punktu widzenia zaleceń Dyrektywy w obszarze przesyłu i rozdziału 
energii elektrycznej szczególnie istotne jest zapewnienie dostępu do sieci 
źródeł kogeneracyjnych i to zarówno dużych jednostek (powyżej 20 MW 
mocy), jak i mikro (o mocy do 1 MW). Zadanie to należy do URE.
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    Dostęp do systemów kwalifi kacji, 
akredytacji i certyfi kacji, informacje 
i szkolenia oraz inne środki 
mające na celu promowanie 
efektywności energetycznej

Dyrektywa dużą wagę przykłada do promocji efektywności energetycznej wśród 
wszystkich uczestników rynku, w tym także konsumentów energii. Artykuły 12, 
16, 17 i 19 dotyczą właśnie tego zagadnienia. W Polsce promocja, informacja oraz 
szkolenia z zakresu efektywności energetycznej są pilnie potrzebne, a możliwości 
działania ze strony władz prawodawczych i wykonawczych - duże i wskazane.

Dyrektywa nakazuje wprowadzenie m.in. certyfikacji audytów energetycznych. 
Tymczasem, w Polsce zniesienie obowiązku certyfikacji audytorów efektywności 
energetycznej automatycznie zniosło certyfikację wykonywanej przez nich pracy. 
W tej sytuacji powstał problem, polegający na tym, czy posiadanie innych poświad-
czeń fachowości wykonawców audytów efektywności energetycznej jest równo-
znaczne ze spełnieniem powyższego zalecenia. Nie jest to rozstrzygnięte.

Zgodnie z Dyrektywą, do końca 2014 roku firmy oferujące usługi energetyczne mają 
uzyskać prawo do korzystania z systemów certyfikacji, kwalifikacji i programów 
szkoleniowych, jeśli państwo członkowskie uzna, że krajowy poziom kompetencji 
technicznej jest niewystarczający. Jest to niezobowiązujący zapis. Tymczasem nale-
ży pamiętać, że dobrze zdefiniowany system certyfikacji mógłby pomóc w rozwoju 
rynku, stworzeniu listy kompetentnych firm i okazać się pomocnym przy tworzeniu 
pewnych wzorców, według których można określać i weryfikować oszczędności. 
Wzmocniłoby to również zaufanie potencjalnych klientów.

Tworzenie partnerstw publiczno-prywatnych (PPP) jest tematem drażliwym i w zasa-
dzie w Polsce zaniedbanym. Podstawowej wiedzy o tej formule brakuje zarów-
no administracji państwowej jak i bankom, które mogłyby współfinansować takie 
przedsięwzięcia. Dyrektywa wskazuje na istotne znaczenie partnerstwa publicz-
no-prywatnego w finansowaniu przedsięwzięć zwiększających efektywność 
energetyczną oraz nakazuje państwom członkowskim zadbać o odpowiednie zaplecze 
prawne i informacyjne dla tej formuły.

Kolejnym zadaniem na szczeblu krajowym, jest zorganizowanie działań informacyj-
nych i szkoleniowych na temat oszczędzania energii skierowanych do różnych grup 
zainteresowanych. Na razie praktyczną wiedzą w tym zakresie dysponują wyłącznie 
specjaliści i przedsiębiorstwa energetyczne. Sprzedawcy energii elektrycznej także 

Artykuł 16
Artykuł 17
Artykuł 19
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coraz częściej informują swoich klientów o tym, jak można oszczędzać energię. 
Najwyższy czas, aby tego typu działania zaczęli prowadzić także dostawcy innych 
mediów.

Rekomendacje:

   Wprowadzenie ponownie systemu certyfikacji audytorów energetycznych, 
aby zapewnić wysoką jakość audytów energetycznych albo rozstrzygnąć kwe-
stie zniesienia obowiązku certyfikacji audytorów w kontekście certyfikacji wy-
konywanej przez nich pracy: czy posiadanie innych poświadczeń fachowości 
wykonawców audytów efektywności energetycznej jest równoznaczne ze 
spełnieniem zalecenia? 

   W przypadku powołania ponownie zawodu audytora przygotowanie progra-
mów finansowania kursów na audytorów energetycznych. Można na ten cel 
wykorzystać środki unijne z perspektywy finansowej na lata 2014-2020.

   Stworzenie ogólnodostępnego systemu informacji o audytach oraz systemu 
certyfikacji, które stanowiłyby bazę danych dla potencjalnych usługobiorców.

   Włączenie do edukacji zawodowej i kursów zawodowych nauczania z zakre-
su efektywności energetycznej, w szczególności skierowanej do przyszłych 
pracowników sektora budowlanego (np. specjalistyczne kursy doszkalające 
pracowników sektora budowlanego i instalatorów OZE) oraz transportu (wpro-
wadzić obowiązkowe zajęcia z ekojazdy na kurs na „Prawo jazdy” kategorii 
przeznaczonych dla kierowców zawodowych).

   Popularyzacja formuły partnerstwa publiczno-prywatnego w zakresie przedsię-
wzięć podejmowanych dla poprawiania efektywności energetycznej, poprzez 
kampanię informacyjną zachęcającą do stosowania formuły PPP i jasno okre-
ślającą mechanizmy zabezpieczające przed działaniami niezgodnymi z prawem, 
mające na celu złagodzenie obaw społecznych.

   Promowanie systemów zarządzania ruchem oraz ekologicznego transportu (ro-
werowego lub zbiorowego).
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  Usługi energetyczne

Usługi energetyczne, to jeden z kluczowych elementów systemu wdrażania 
efektywności energetycznej, który wciąż czeka na zaistnienie w Polsce. Rozwój 
tych usług pozytywnie wpłynąłby na wzrost innowacyjności i konkurencyjności 
polskich przedsiębiorstw szczególnie sektora MŚP, i wzrost przychodów przed-
siębiorstw ciepłowniczych, co może być jedyną szansą na uratowanie wielu z nich 
przed bankructwem.

Konieczna jest, w polskim tłumaczeniu dyrektywy, poprawa pojęcia „Umowa 
o poprawę efektywności energetycznej”, tak aby było jasne, iż same oszczędno-
ści finansowe już stanowią miernik dla EPC oraz to, że kluczem w tej definicji jest 
umowa o osiągnięty efekt, a nie o podjęcie starań, by coś poprawić. W Polsce 
informacje na temat metod poprawy efektywności energetycznej są publicznie 
udostępniane, ale ciągle omija się formułę EPC.

Artykuł ten nakłada na państwa członkowskie m.in. obowiązek rozpowszech-
niania informacji na temat umów na usługi energetyczne, wsparcia finansowe-
go dotyczącego usług związanych z efektywnością energetyczną, publikowania 
i aktualizowania wykazu dostawców usług energetycznych. Nakazuje też ułatwić 
dostęp MŚP do rynku usług energetycznych poprzez: 

   rozpowszechnianie informacji o firmach, oferowanych przez nie rodzajach 
usług i umów;

   rozpowszechnianie instrumentów dotacji do przedsięwzięć;
   udostępnianie wykazu dostawców usług energetycznych;
   wspieranie sektora publicznego;
   udostępnianie umów i informacji.

Dyrektywa nakłada też na państwa członkowskie obowiązek zapewnienia, że dys-
trybutorzy i sprzedawcy energii nie będą mogli podejmować działań utrudniają-
cych rozwój rynku usług energetycznych, ani wykorzystywać w tym celu pozycji 
dominującej. Takie działania ze strony państwa są w Polsce konieczne, bo ogra-
niczenie zużycia energii jakie pociąga za sobą działalność firm oferujących usługi 
energetyczne (ESCO) nie jest zgodna z interesem ekonomicznym sprzedawców 
i dystrybutorów energii (dla których większa ilość sprzedanej bądź przesłanej 
energii oznacza większy zysk), dlatego mogą one blokować im dostęp do rynku.

Rynek firm usług energetycznych w Polsce jest mały i wciąż – mimo ogromnego 
potencjału – w fazie rozwoju. Spowodowane jest to występowaniem licznych 
barier (począwszy od tych świadomościowych przez prawno-skarbowe do finan-
sowych) oraz brakiem jakiegokolwiek wsparcia ze strony państwa. Potrzeba ogól-
nodostępnych informacji na temat wzorów umów na usługi energetyczne oraz 
instrumentów finansowych, zachęt i dotacji ze strony państwa.

Artykuł 18
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Rekomendacje:

   Skorygowanie i ujednolicenie pojęć i definicji w zakresie usług i umów 
o efekt energetyczny (EPC). W tym wprowadzenie i sprecyzowanie defini-
cji „usługi energetycznej” oraz obowiązku odwołania się do odpowiednich 
rekomendacji (np. w oparciu o normę PN-EN 15900, w której zamieszczone 
są definicje i wymagania co do usług w zakresie efektywności energetycznej).

   Ustanowienie prawnego system wsparcia dla rynku usług energetycznych 
ESCO i podjęcie starań o pozyskanie funduszy europejskich na budowę 
zaplecza kredytowo-finansowego dla takich działań.

   Udostępniane wzory umów powinny zawierać wszystkie punkty Załączni-
ka XIII. Przy wyliczaniu gwarantowanych oszczędności i weryfikacji uzy-
skanych oszczędności warto opierać się na Protokole IPMVP w sprawie 
określania efektywności energetycznej, wydanym przez Energy Valuation 
Organization (EVO).

   Utworzenie programu wparcia w ramach Narodowego Funduszu Ochro-
ny Środowiska i Gospodarki Wodnej na rzecz rozwoju firm typu ESCO. 
Program pozwalałby NFOŚiGW wykupywać zobowiązania finansowe firm 
ESCO w zamian za spłaty z oszczędności energii uzyskiwanych przez be-
neficjentów. Zgromadzone w ten sposób środki finansowe będące w dys-
pozycji firm ESCO mogłyby zostać przeznaczone na nowe inwestycje 
przynoszące wzrost efektywności energetycznej.

   Wydanie przez Ministerstwo Finansów rozporządzenia określającego zasa-
dy nie wliczania do długu publicznego zobowiązań finansowych samorzą-
dów wobec firm typu ESCO. 

   Przygotowanie przez Ministerstwo Gospodarki zmian w prawie energetycz-
nym, które pozwolą na traktowanie usług energetycznych świadczonych 

Umowa o poprawę efektywności energetycznej lub umowa o efekt 
energetyczny (z ang. Energy Performace Contracting – EPC) oznacza 
umowę pomiędzy beneficjentem a dostawcą realizującym środek po-
prawy efektywności energetycznej. Zgodnie z tą umową inwestycje 
(roboty, dostawa i/lub usługa) w ten środek efektywnościowy, są 
spłacane w relacji do uzgodnionego poziomu poprawy efektywności 
energetycznej lub innego uzgodnionego kryterium charakterystyki ener-
getycznej (na przykład oszczędności finansowych). Umowa ta jest we-
ryfikowana i monitorowana w trakcie całego okresu jej obowiązywania. 



42

przez przedsiębiorstwa handlujące energią na równi z ich podstawową 
działalnością jaką jest sprzedaż energii. Docelowo usługi typu zapewnienie 
komfortu cieplnego w budynku lub odpowiedniego poziomu oświetlenia 
powinny stanowić ponad połowę przychodów firm handlujących energią.

   Wprowadzenie pakietu przepisów i przeprowadzenie rzetelnej kampanii 
informacyjnej w zakresie możliwości stosowania formuły umów o efekt 
energetyczny (EPC).
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     Krajowy fundusz efektywności 
energetycznej, fi nansowanie i wsparcie 
techniczne

W myśl artykułu 20. państwa członkowskie są zobowiązane do ułatwiania tworzenia 
instrumentów finansowych lub korzystania z istniejących instrumentów dotyczących 
środków poprawy efektywności energetycznej.

W Polsce istnieją instrumenty finansowania wspierające efektywność ener-
getyczną. Biorąc pod uwagę, że wiele z nich jest dofinansowanych z budżetu 
państwa, wysokość środków przeznaczonych na ten cel jest nieprzewidywalna. 
Przykładem może być Fundusz Termomodernizacji i Remontów, na który w myśl 
zapisów II KPD EE co roku powinno wpływać minimum 250 mln zł. Tymczasem, 
w 2013 roku możemy się spodziewać wpływów na ten fundusz w wysokości 
zaledwie 1/10 tej sumy (nieco ponad 25 mln zł). 

Powołanie opcjonalnego w dyrektywie Funduszu Efektywności Energetycznej 
mogłoby pomóc wykorzystać tę część potencjału efektywności energetycznej, 
której nie da się uruchomić za pomocą funkcjonującego systemu białych certyfi-
katów ani Ustawy termomodernizacyjnej. Mógłby on finansować m.in.:

   działania w sektorze gospodarstw domowych;

   projekty „miękkie” w zakresie efektywności energetycznej, takie jak np.: kampa-
nie informacyjne, konkursy, akcje edukacyjne (max. 30% środków funduszu);

   dopłaty do przygotowania audytów energetycznych dla ubogich grup społe-
czeństwa i działania wpierające proces zwalczania ubóstwa energetycznego;

   wkład do projektów realizowanych w ramach programu „Inteligentna 
Energia – Program dla Europy” (i jego kontynuację na lata 2014-2020). 

Fundusz efektywności energetycznej powinien być zasilany środkami z opłat za-
stępczych w ramach systemu białych certyfikatów, dotacjami celowymi budżetu 
państwa oraz środkami własnymi NFOŚiGW. Nadzór nad Funduszem powinien 
sprawować NFOŚiGW. Doświadczenie Funduszu Termomodernizacji pokazuje, 
że na pełne rozwinięcie mechanizmu trzeba czekać kilka lat, szczególnie przy 
wszechobecnych oszczędnościach na tzw. „działaniach miękkich”, tj. informacyj-
nych, promocyjnych i szkoleniowych.

Należy zwrócić też uwagę na potencjalne ryzyko, jakie niesie ze sobą ustęp 5 tego 
artykułu. Przepis ten pozwala państwom członkowskim na wprowadzenie regula-

Artykuł 20 
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cji prawnych zezwalających instytucjom rządowym na pominięcie obowiązku co-
rocznej renowacji 3% posiadanych budynków, poprzez coroczne składki na rzecz 
krajowego funduszu efektywności energetycznej. Zastosowanie takiego rozwią-
zania osłabiłoby i tak już mało ambitny cel zawarty w dyrektywie, ponieważ skład-
ki na rzecz krajowego funduszu efektywności energetycznej mogłyby nie mieć 
bezpośredniego przełożenia na liczbę budynków poddanych renowacji. Polska nie 
powinna więc skorzystać z tej „furtki” prawnej.

Pozostałe artykuły omawianej Dyrektywy mają charakter porządkujący zapisy 
prawne oraz podające harmonogram wdrażania dyrektywy i sposób monitorowania 
procesu jej wdrażania, co nie wymaga szerszego komentarza.
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    Podsumowanie

Zapis w dyrektywie Numer 
artykułu

Czy plan 
lub 

działanie 
istnieje 

w Polsce

Komentarz

OBLIGATORYJNE LUB MOCNO ZALECANE

Zwiększenie efektywności 
energetycznej w UE o 20% do 
roku 2020, z możliwością dalszej 
poprawy w kolejnych latach

Art. 1 Tak Wymogi określone 
w dyrektywie są 
wymogami minimalnymi 
i państwa członkowskie 
mogą dowolnie zwiększać 
swoje wymogi wewnętrzne

Redukcja zużycia energii do 2020 Art. 3 Tak KPR określa redukcję na 
13,6 Mtoe, narastająco do 
2020 roku

Raporty o wartościach docelowych 
EE dla Komisji

Art. 3 Nie Termin i zawartość 
określone w dyrektywie, 
zadanie rządowe, 
dostarczyć do 2014 r.

Obowiązek dla dużych firm 
przeprowadzenia audytów 
energetycznych według wysokich 
standardów europejskich do dnia 
5.12.2015 lub co najmniej 4 lata 
od daty poprzedniego audytu

Art. 8 Nie lub 
słabo

Konieczne zmiany 
przepisów

Wprowadzenie zachęt dla MŚP na 
przeprowadzanie audytów 
energetycznych

Art. 8 Nie lub 
słabo

Konieczne zmiany 
przepisów

Państwa członkowskie powinny 
wprowadzić systemy certyfikacji 
w odniesieniu do dostawców 
usług energetycznych, audytów 
energetycznych i innych środków 
poprawy efektywności 
energetycznej

Art. 8 Nie Nie jest rozstrzygnięta 
kwestii, czy posiadanie 
innych poświadczeń 
fachowości wykonawców 
audytów efektywności 
energetycznej jest 
równoznaczne ze 
spełnieniem tego zalecenia

Priorytetowe traktowanie 
dyrektywy 2009/125/WE i zmiany 
w innych aktach prawnych 
wspierających efektywność 
energetyczną

Preambuła Słabo Konieczne zmiany 
przepisów
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Dostarczenie dokumentów 
wyjaśniających związek między 
elementami dyrektywy 
a odpowiadającymi im częściami 
krajowych instrumentów 
transpozycyjnych

Preambuła Nie Zadanie rządowe, terminowe

Stosowanie kryteriów zielonych 
zamówień publicznych dla instytucji 
rządowych

Art. 6 Częściowo Jest rozporządzenie Prezesa 
Rady Ministrów z dnia 10 
maja 2011 r. w sprawie 
innych niż cena kryteriów 
oceny ofert w odniesieniu 
do niektórych rodzajów 
zamówień publicznych (Dz.U. 
Nr 96, poz.559). Brak jednak 
jednoznacznych 
rekomendacji do stosowania 
kryteriów środowiskowych 
w zamówieniach publicznych

Wprowadzanie inteligentnych 
systemów pomiarowych 
i rozpowszechnianie inteligentnych 
liczników gazu ziemnego lub energii 
elektrycznej

Art. 9 Słabo Prowadzone są działania 
pilotażowe 

Wspieranie rynku usług 
energetycznych

Art. 18 Nie Nadal istnieje szereg barier 
utrudniających rozwój tego 
sektora rynku. Wymagana 
zmiana przepisów 
i intensywna kampania 
informacyjna

ZALECANE, ALE OPCJONALNE

Opomiarowanie grzejników 
(podzielniki)

Art. 11 Tak Brak przeszkód 
w stosowaniu. Rynek usług 
w tym zakresie jest 
rozwinięty

System „białych certyfikatów” Art. 7 Tak Konieczne doprecyzowania 
i aktualizacja Ustawy 
o efektywności 
energetycznej

Wymagania odnośnie certyfikowania 
audytorów energetycznych

Art. 8 Częściowo Audyty energetyczne 
podlegają procesowi 
weryfikacji. Proces 
akredytowania szkoleń 
i potwierdzania kwalifikacji 
zawodowych został 
zatrzymany przed 
uruchomieniem

Zintegrowane podejście do 
zaopatrzenia i odbioru energii

Art.15 Słabo Wymagana zmiana 
przepisów i kampania 
informacyjna
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Korzystanie z dostępnych w UE 
instrumentów finansowania działań 
proefektywnościowych oraz 
stosowanie własnych instrumentów: 
wkłady finansowe oraz grzywny za 
nieprzestrzeganie przepisów 
dyrektywy

Art. 20 Bardzo słabo Należy korzystać 
z zaproponowanych innych 
źródeł finansowania, takich 
jak Europejski Bank 
Inwestycyjny (EBI), 
Europejski Bank Odbudowy 
i Rozwoju (EBOR), itp. 
(również w celu finansowania 
programów szkoleń 
i certyfikacji, a także poprawy 
efektywności cieplnej 
budynków)

DOBROWOLNE

Podwyższenie poziomu 
efektywności energetycznej 
i redukcji zużycia energii pierwotnej 
o więcej niż 20%

Preambuła Nie W Polsce istnieje potencjał 
do takiej redukcji zużycia 
energii pierwotnej

Stosowanie kryteriów zielonych 
zamówień publicznych przy 
zamówieniach innych niż rządowe

Art. 6 Nie Warto wprowadzić
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     Warunki umożliwiające skuteczne 
wdrożenie Dyrektywy w sprawie 
efektywności energetycznej (EED)

Koalicja na rzecz Oszczędzania Energii (Coalition for Energy Savings1) – miedzy-
narodowe, nieformalne zrzeszenie biznesu, ekspertów, samorządów i organizacji 
pozarządowych, działające na rzecz zwiększenia znaczenia i podkreślenia wagi 
efektywności energetycznej i oszczędzania energii w europejskiej polityce ener-
getycznej, przygotowała zestaw warunków skutecznej implementacji dyrektywy.

Poniżej zaprezentowanych jest dwadzieścia najważniejszych kryteriów, które, 
zdaniem Koalicji, przyczynią się do osiągnięcia celu przyjętego przez UE w obsza-
rze efektywności energetycznej na 2020 rok, a także zapewnią poprawę efektyw-
ności energetycznej w kolejnych latach.

Ambitne i znaczące cele

1.  Krajowe cele w zakresie poprawy efektywności energetycznej, które muszą 
zostać zaprezentowane do 30 kwietnia 2013, powinny wykazywać zwiększa-
jący się poziom ambicji, umożliwiać podejmowanie nowych działań mających 
na celu wykorzystanie krajowego potencjału w zakresie oszczędności energii 
w okresie do 2020 r. oraz w dłuższej perspektywie czasowej, a także w odpo-
wiednim stopniu przyczyniać się do realizacji 20% celu oszczędności energii.

2.  Do końca 2013 roku należy przyjąć roczny cel w zakresie oszczędności końcowego 
zużycia energii, dzięki czemu do 2020 roku możliwe będzie zaoszczędzenie 
przynajmniej 10,5% energii końcowej. Wyjątki od tego obowiązku powinny być 
ograniczone do minimum.

Szeroki wachlarz solidnych instrumentów

Właściwe obliczanie oszczędności:

3.  Metodologia zastosowana do określenia wpływu działań na rzecz poprawy 
efektywności energetycznej w celu realizacji zobowiązania do oszczędzania 
1,5% rocznie, która ma zostać przedstawiona do 5 grudnia 2013 roku, nie po-
winna prowadzić do przeszacowywania deklarowanych oszczędności. Należy 
brać pod uwagę jedynie te oszczędności, które zostały osiągnięte w latach 
2014-2020 i utrzymane do końcu okresu rozliczeniowego, tj. do 2020 roku oraz 
są liczone w stosunku do scenariusza odniesienia. Co za tym idzie, nie powinno 

1 Więcej o Koalicji oraz cały przewodnik można znaleźć  na stronie: www.energycoalition.eu
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się brać pod uwagę oszczędności wynikających ze zmian w standardach UE 
w zakresie produktów czy budynków.

4.  Należy brać pod uwagę jedynie te oszczędności, które wynikają z instrumentów 
bezpośrednio nastawionych na poprawę efektywności energetycznej, których 
wpływ można oszacować (a nie np. z ogólnych podatków typu VAT). Zapobiega 
to podwójnemu liczeniu oszczędności.

Rozwój rynku efektywności energetycznej poprzez systemy zobowiązujące do 
oszczędności energii:

5.  Systemy te powinny stanowić integralną część krajowych działań na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej.

6.  Należy zadbać o przejrzystość kosztów ponoszonych przez użytkowników końcowych 
i potencjalnych graczy rynkowych. Wartość długoterminowych działań na rzecz 
efektywności energetycznej powinna zostać w pełni odzwierciedlona w celach 
systemów zobowiązujących do oszczędności energii oraz sposobie ich rozliczania.

Budynki publiczne jako prekursor głębokiej termomodernizacji 

7.  Sektor publiczny powinien przeprowadzić dokładną i kompleksową inwenta-
ryzację własnych zasobów budowlanych, analizując m.in. ich charakterystykę 
energetyczną oraz inne dane dotyczące zużycia energii. Będą one stanowić 
punkt wyjściowy do prac termomodernizacyjnych, a także model dla podobnej 
inwentaryzacji wszystkich budynków w kraju.

8.  Sektor publiczny powinien dawać przykład, wdrażając dobrze przemyślane, 
wysokiej jakości projekty głębokiej termomodernizacji (w tym etapowej) we 
wszystkich swoich budynkach. Przyczyni się to do przygotowania całego rynku 
do długoterminowego wdrażania takich działań w ramach krajowych strategii 
termomodernizacyjnych.

Uwolnienie potencjału efektywności energetycznej w przetargach publicznych 

9.  Do procedury zamówień publicznych należy wprowadzić dodatkowe kryteria 
efektywności energetycznej. Muszą one być wystarczająco szczegółowe, aby 
uniknąć nieporozumień w zakresie ich wdrażania.

Przywództwo biznesu: od audytu do zmian 

10.  Należy propagować audyty energetyczne, które spełniają kryteria finansowe 
i ekonomiczne, a także wymogi tzw. „systemu kontroli jakości inwestycji”. 
Wykorzystują one analizę kosztów w cyklu życia i stanowią źródło wskazówek 
w zakresie przyszłych inwestycji i ich eksploatacji.

11.  Należy zapewnić odpowiednie bodźce zachęcające MŚP i gospodarstwa domowe 
do prowadzenia audytów oraz wdrażania działań przez nie rekomendowanych.
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Usuwanie barier dla rozwoju rynku usług energetycznych

12.  Należy zmienić przepisy dotyczące księgowania długu publicznego i deficytu, 
tak aby inwestycje w poprawę efektywności energetycznej wykonywane 
w oparciu o kontrakty na usługi energetyczne nie były zawsze liczone w budżetach 
jednostek publicznych jako zadłużenie.

13.  Umowy o efekt energetyczny oraz inne formy kontraktów na usługi 
energetyczne powinny zostać uwzględnione w zamówieniach publicznych 
jako w pełni uzasadnione rozwiązania. Dzięki temu jednostki publiczne nie 
będą musiały dzielić kontraktów na mniejsze części pomimo, że bardziej 
holistyczne podejście byłoby bardziej efektywne kosztowo i przyniosłoby 
lepsze rezultaty w zakresie efektywności energetycznej.

Integracja podaży i popytu 

14.  Zasady planowania przestrzennego powinny być ściśle powiązane z krajową, 
zintegrowaną oceną potencjału zastosowania wysokosprawnej kogeneracji 
i wydajnych systemów ciepła i chłodu sieciowego. Pozwoli to na zapewnienie 
„zintegrowanego podejścia” do podaży energii i popytu na energię.

15.  Analizy kosztów i korzyści dla wydajnych rozwiązań ciepłowniczych i chłod-
niczych – szczególnie w przypadku instalacji w elektrociepłowniach i innych 
zakładach przemysłowych – muszą być wykonywane w sposób przejrzysty 
i otwarty na dialog społeczny, a także brać pod uwagę koszty społeczno-go-
spodarcze.

16.  Taryfy za dystrybucję i przesył energii powinny być przejrzyste i zrozumiałe 
dla użytkowników energii. Należy wyeliminować bariery dla działań na rzecz 
poprawy efektywności energetycznej, w szczególności chodzi tu o reakcje 
koncernów energetycznych na zmiany w popycie na energię ze strony 
użytkowników.

17.  Konstruując rynek należy zadbać o jasne zasady regulujące działalność pod-
miotów oferujących usługi po stronie popytu oraz inne działania w zakresie 
efektywności energetycznej. Zasady te powinny sprawiedliwie traktować 
wszystkich uczestników rynku, co przyczyni się do zwiększenia ogólnej 
sprawności sieci.

Rozpoczęcie właściwych działań

Krajowe strategie termomodernizacji budynków na rzecz osiągnięcia 80% oszczęd-
ności energii

18.  Należy przyjąć krajowe strategie w zakresie termomodernizacji budynków – 
za cel powinny one stawiać 80% redukcję zużycia energii dla całego zasobu 
budynków w kraju. Cel ten powinien zostać osiągnięty w 2050 roku poprzez 
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stopniową i systematyczną poprawę charakterystyki energetycznej wszystkich 
budynków.

19.  Korzyści płynące z głębokiej termomodernizacji powinny być zintegrowane 
z właściwą polityką rządu, tak aby stymulować inwestycje w tym zakresie 
(w tym stopniową głęboką termomodernizację).

Finansowanie: fundusze efektywności energetycznej i wsparcie ze środków 
publicznych

20.  Należy utworzyć fundusze efektywności energetycznej, które będą łączyć 
finansowanie z różnorodnych źródeł i wspierać krajowe programy inwestycyjne 
w zakresie efektywności energetycznej.
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    Wybrane obowiązujące akty prawne 
i źródła fi nansowania

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA W BUDYNKACH

Akty prawne:

Unijne:

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/32/WE z dnia 5 kwiet-
nia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług 
energetycznych.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związanych z energią.

Krajowe:

  Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 15 kwietnia 2011, Dz.U. 2011 nr 94 
poz. 551.

  Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, Dz.U. 1997 nr 54 poz. 348.

  Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane, Dz.U. 1994 nr 89 poz. 414.

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów, 
Dz.U. 2008 nr 223 poz. 1459.

  Ustawa o partnerstwie publiczno prywatnym.

  Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, Dz.U. 2001 nr 62 poz. 627.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. w sprawie 
metodologii obliczania charakterystyki energetycznej budynku stanowiącej sa-
modzielną całość techniczno-użytkową oraz sposobu sporządzania i wzorów 
świadectw ich charakterystyki energetycznej, Dz.U. 2008 nr 201 poz. 1240.
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  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie wa-
runków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, Dz.U. 
2002 nr 75 poz. 690.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 marca 2009 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i form audytu energetycznego oraz części audytu remontowego, 
wzorów kart audytów, a także algorytmu oceny opłacalności przedsięwzięcia ter-
momodernizacyjnego, Dz.U. 2009 nr 43 poz. 346.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru 
karty audytu efektywności energetycznej oraz metod obliczania oszczędności ener-
gii, Dz.U. 2012 nr 0 poz. 962.

  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szcze-
gółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych 
wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego, 
Dz.U. 2004 nr 202 poz. 2072.

Normy techniczne:

  PN-EN ISO 12831:2006 „Instalacje ogrzewcze w budynkach – Metoda obliczania 
projektowego obciążenia cieplnego”.

  PN-EN ISO 13790 „Energetyczne właściwości użytkowe budynków. Obliczenia zu-
życia energii na potrzeby ogrzewania i chłodzenia”.

  PN-ISO 9836:1997 „Właściwości użytkowe w budownictwie. Określanie i oblicza-
nie wskaźników powierzchniowych i kubaturowych”.   

  PN-EN ISO 6946 „Komponenty budowlane i elementy budynku. Opór cieplny 
i współczynnik przenikania ciepła. Sposób obliczeń”.

  PN-EN-13465 „Wentylacja budynków – metody obliczeniowe do określenia prze-
pływów powietrza w pomieszczeniach”.

  PN-82/B-02402 „Ogrzewnictwo. Temperatury ogrzewanych pomieszczeń w budynkach”.

  PN-82/B-02403 „Ogrzewnictwo. Temperatury obliczeniowe zewnętrzne”. 

  PN-EN ISO 13370:2001 „Właściwości cieplne budynków – wymiana ciepła przez 
grunt – metody obliczania”.

  PN-EN ISO 14863: 2001 „Mostki cieplne w budynkach – liniowy współczynnik 
przenikania ciepła – metody uproszczone i wartości orientacyjne”.

  PN-EN ISO 10211-2: 2002 „Mostki cieplne w budynkach – obliczanie strumieni 
cieplnych i temperatury powierzchni – część 2: Liniowe mostki cieplne”.
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  PN-EN ISO 10077-1:2006 „Cieplne właściwości użytkowe okien, drzwi i żaluzji – 
obliczanie współczynnika przenikania ciepła – część 1: metoda uproszczona”.

  PN-EN 16247-1:2012 – Audyty energetyczne – Część 1: Wymagania ogólne 
– Norma gotowa.

Inne dokumenty referencyjne:

  Gospodarka paliwowo-energetyczna,  Główny Urząd Statystyczny.

  Określenie podstawowych wymogów, niezbędnych do osiągnięcia oczekiwanych 
standardów energetycznych dla budynków mieszkaniowych oraz sposobu 
weryfikacji i sprawdzania wykonanych domów energooszczędnych, KAPE, Warszawa 
23 sierpnia 2012.

  Inicjatywa Covenant of Mayors – Porozumienie między burmistrzami, a w szcze-
gólności opracowanie: How to develop a Sustainable Energy Action Plan. Sama 
inicjatywa oraz wspomniany dokument skupia się m.in. na budynkach (aspekt 
budownictwa stanowi wręcz jeden z głównych filarów Planów Działań SEAP!).

  Systemy oceny budynków, które są obecnie w fazie wdrażania w Polsce takie jak 
LEED (Leadership in Energy and Environmental Design) czy BREEAM (Building 
Research Establishment Environmental Assessment Method).

  Protokół IPMVP.

  Efektywność wykorzystania energii w latach 2000 – 2010, GUS.

  Efektywność wykorzystania energii w latach 1999 – 2009, GUS.

  Efektywność wykorzystania energii w latach 1998 – 2008, GUS.

  Efektywne wykorzystanie energii w firmie – poradnik.

Dostępne i planowane źródła finansowania dotyczące 
termorenowacji budynków:

  Ustawa z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów.

  NFOŚiGW, np. Program dopłat do kolektorów słonecznych; System Zielonych 
Inwestycji (GIS); Dopłaty do domów energooszczędnych (planowany); SOWA 
– dofinansowanie inwestycji w zakresie oświetlenia; LEMUR – dofinansowanie 
do budowy Energooszczędnych Budynków Użyteczności Publicznej (planowany); 
KAWKA – likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycz-
nej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii (planowany), GEKON 
– program wdrażania technologii w obszarze ekoinnowacji.
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  WFOŚiGW (dofinansowania do termomodernizacji budynków w oparciu o efekt 
ekologiczny, dofinansowania do innych przedsięwzięć związanych z poprawą 
efektywności energetycznej budynków).

  Białe certyfikaty” – Ustawa o efektywności energetycznej Dz.U. 94/2011 poz.551.

  Norweski Mechanizm Finansowy oraz Mechanizm Finansowy Europejskiego 
Obszaru Gospodarczego (czyli tzw. fundusze norweskie i fundusze EOG).

  Programy EBOR i EBI realizowane we współpracy z lokalnymi bankami. m.in. 
progam Polseff I (Polseff II w trakcie przygotowania we wspópracy z NFOŚiGW).

  Program Infrastruktura i Środowisko

  Regionalne Programy Operacyjne dla poszczególnych województw

  Propozycje banków komercyjnych (niskooprocentowane pożyczki). 

ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

Akty prawne:

Unijne:

  Dyrektywa 2004/18/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówień publicznych na roboty 
budowlane, dostawy i usługi.

  Dyrektywa 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. 
koordynująca procedury udzielania zamówień przez podmioty działające w sekto-
rach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2006/32/WE z dnia 5 kwietnia 2006 r. 
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE  z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/33/WE z dnia 23 kwietnia 
2009 r. w sprawie promowania ekologicznie czystych i energooszczędnych 
pojazdów transportu drogowego.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje 
o produkcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią.
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  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie charakterystyki energetycznej budynków.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/125/WE z dnia 21 października 
2009 r. ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów dotyczących ekoprojektu 
dla produktów związanych z energią wraz z powiązanymi rozporządzeniami 
w odniesieniu do wymogów dotyczących ekoprojektu:

   dla zużycia energii przez elektryczne i elektroniczne urządzenia gospodarstwa 
domowego i urządzenia biurowe w trybie czuwania i wyłączenia;

   dla prostych set-top boksów;
   dla lamp fluorescencyjnych bez wbudowanego statecznika, dla lamp wyładow-

czych dużej intensywności, a także dla stateczników i opraw oświetleniowych 
służących do zasilania takich lamp; 

   dla zużycia energii elektrycznej przez zasilacze zewnętrzne w stanie bez obcią-
żenia oraz ich średniej sprawności podczas pracy;

   dla silników elektrycznych;
   dla pomp cyrkulacyjnych bezdławnicowych wolnostojących i pomp cyrkulacyjnych 

bezdławnicowych zintegrowanych z produktami;
   dla wentylatorów napędzanych silnikiem elektrycznym o poborze mocy od 125 

W do 500 kW;
   dla klimatyzatorów i wentylatorów przenośnych;
   dla pomp do wody;
   dla lamp kierunkowych, lamp z diodami elektroluminescencyjnymi i powiązanego 

wyposażenia.

  Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2010/30/UE z dnia 19 maja 2010 r. 
w sprawie wskazania poprzez etykietowanie oraz standardowe informacje o pro-
dukcie, zużycia energii oraz innych zasobów przez produkty związane z energią, 
wraz z powiązanymi rozporządzeniami:

   w odniesieniu do etykiet efektywności energetycznej dla klimatyzatorów;
   w odniesieniu do etykietowania energetycznego lamp elektrycznych i opraw 

oświetleniowych w sprawie etykietowania opon.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 106/2008 z dnia 15 stycz-
nia 2008 r. w sprawie  wspólnotowego programu znakowania efektywności 
energetycznej urządzeń biurowych.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) NR 66/2010 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie unijnego oznakowania ekologicznego.

  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie eko-
zarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS).

  Decyzja Komisji z dnia 20 kwietnia 2009 r. określająca stanowisko Wspólnoty 
wobec decyzji podmiotów zarządzających na mocy Umowy między Rządem Stanów 
Zjednoczonych Ameryki a Wspólnotą w sprawie koordynacji programów znakowania 
efektywności energetycznej urządzeń biurowych, dotyczącej przeglądu specyfikacji 
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urządzeń do przetwarzania obrazu zawartych w części VII załącznika C do umowy 
(2009/347/WE) – tzw. specyfikacja Energy Star.

Krajowe:

  Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych.

  Krajowy Plan Działań w zakresie zrównoważonych zamówień publicznych na lata 
2010-2012.

  Projekt Ustawy o obowiązkach w zakresie informowania o zużyciu energii przez 
produkty wykorzystujące energię (22 czerwca 2012 r.).

  Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 10 maja 2011 r. w sprawie innych 
niż cena obowiązkowych kryteriów oceny ofert w odniesieniu do niektórych rodzajów 
zamówień publicznych.

  Biuletyn Informacji Publicznej Ministerstwa Gospodarki Wytyczne dla sektora 
publicznego1.

Publikacje i inne materiały:

  Zielona Księga w sprawie modernizacji polityki UE w dziedzinie zamówień publicznych. 
W kierunku zwiększenia skuteczności europejskiego rynku zamówień. Bruksela, 
27.01.2011r. 

  Zielona Księga w sprawie szerszego stosowania e-zamówień w UE. Bruksela, 
18.10.2010 r.

  Zielone Zamówienia Publiczne. Wydanie drugie. Urząd Zamówień Publicznych, 
Warszawa 2012.

  Ekologiczne zakupy! Podręcznik dotyczący zielonych zamówień publicznych. Komisja 
Europejska. Wydanie drugie 2011.

  The uptake of green public procurement in the EU27. Centre for European Policy 
Studies (CEPS). 2012.

  General advice and recommendations on the procurement of efficient office 
products. October 2009.

  Topten Pro, gdzie publikowane są poradniki nt. zielonych zamówień publicznych  
(opracowane przez ICLEI – Local Governments for Sustainability)2.

  Przykładowa dokumentacja przetargowa http://www.topten.eu/professional.html.

1 http://bip.mg.gov.pl/node/17622

2 http://www.topten.info.pl/index.php?page=zielone_zamowienia_publiczne
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  Portal Komisji Europejskiej poświęcony GPP1.

  Zestaw kryteriów środowiskowych opublikowany przez Komisję Europejską 
dotyczy takich produktów jak:

   papier do kopiowania i papier graficzny
   środki czyszczące i usługi sprzątania
   biurowy sprzęt komputerowy
   budownictwo
   transport
   meble
   energia elektryczna
   żywność i usługi cateringowe
   wyroby włókiennicze
   produkty i usługi ogrodnicze
   okna
   izolacja cieplna
   twarde pokrycia podłogowe
   płyty ścienne
   skojarzona gospodarka energetyczna
   oświetlenie uliczne i sygnalizacja świetlna
   oświetlenie wewnętrzne

SYSTEMY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ, 
AUDYTY I ZARZĄDZANIE ENERGIĄ

Unijne:

  Dyrektywa 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.

Krajowe:

  Ustawa o efektywności energetycznej, Dz.U. 94/2011 poz. 551.

  Ustawa z dnia 10 października 2012 r. o zmianie ustawy o efektywności energetycznej.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 
sporządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty audytu efektywno-
ści energetycznej oraz metod obliczania oszczędności energii, 2012 poz. 1039.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie sposobu obliczania ilości energii 
pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz 
wysokości jednostkowej opłaty zastępczej, 2012, poz. 1039.

1 http://ec.europa.eu/environment/gpp/
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  Rozporządzenie Ministra Gospodarki w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej, 2012, poz. 1227.

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki w sprawie szczegółowego wykazu przed-
sięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, Monitor Polski z dnia 
11 stycznia 2013, poz. 15.

  Ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, 48/2010.

  Obwieszczenie Marszałka Sejmu w sprawie ustawy o giełdach towarowych, 
48/2010.

  Ustawa o giełdach towarowych, 03/2000.

KOGENERACJA

  PL L 315/6 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 14.11.2012.

  Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 16 lutego 2012 r. w sprawie raportu 
oceniającego postęp osiągnięty w zwiększaniu udziału energii elektrycznej 
wytwarzanej w wysokosprawnej kogeneracji w całkowitej krajowej produkcji energii 
elektrycznej.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 lipca 2011 r. w sprawie sposobu 
obliczania danych podanych we wniosku o wydanie świadectwa pochodzenia 
z kogeneracji oraz szczegółowego zakresu obowiązku uzyskania i przedstawienia do 
umorzenia tych świadectw, uiszczania opłaty zastępczej i obowiązku potwierdzania 
danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w wysokosprawnej 
kogeneracji, Dz. U. Nr 176 poz. 1052.

  Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie szczegó-
łowego zakresu obowiązków uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw 
pochodzenia, uiszczenia opłaty zastępczej, zakupu energii elektrycznej i ciepła 
wytworzonych w odnawialnych źródłach energii oraz obowiązku potwierdzania 
danych dotyczących ilości energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym źródle 
energii, Dz.U. 2008 nr 156 poz. 969.

  Urząd Regulacji Energetyki, Departament Przedsiębiorstw Energetycznych: Pakiet 
informacyjny dla przedsiębiorstw zamierzających prowadzić działalność gospodarczą 
polegającą na wytwarzaniu energii elektrycznej w kogeneracji (CHP)1.

1 http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/dla-koncesjonariuszy/jak-uzyskac-koncesje/energia-elektryczna/2344,dok.html



Koalicja Klimatyczna jest porozumieniem 23 
organizacji pozarządowych. Jej misją jest wspólne 
działanie w celu zapobiegania wywołanym przez czło-
wieka zmianom klimatu dla dobra ludzi i środowiska. 
Jej działania koordynuje Polski Klub Ekologiczny 
Okręg Mazowiecki. Więcej o Koalicji na stronie 
www.koalicjaklimatyczna.org.

Sekretariat Koalicji Klimatycznej
Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki
ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa
tel./fax 22 827 33 70
e-mail: pkeom.org@gmail.com

WWF jest jedną z największych na świecie orga-
nizacji działających na rzecz ochrony środowiska 
naturalnego. W Polsce działa na rzecz ochrony 
rzek, lasów oraz zagrożonych gatunków oraz za-
biega o ocalenie Bałtyku. Prowadzi też działania 
edukacyjne i promuje rozwiązania prawne, które 
mogą pomóc w powstrzymaniu zmian klimatu.
www.wwfpl.panda.org

Fundacja WWF Polska
ul. Wiśniowa 38, 02-520 Warszawa
tel. 22 849 84 69 / 848 73 64 
tel. 22 848 75 92 / 848 75 93
fax 22 646 36 72
email: kontakt@wwf.pl

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 
powstał w 1981 roku. Jest częścią ogólnopolskiej 
organizacji, której misją jest promowanie zrówno-
ważonego rozwoju jako podstawy polityki społecz-
no-gospodarczej Polski. Obszary działania Okręgu 
Mazowieckiego to przede wszystkim ochrona kli-
matu, transport i planowanie przestrzenne. 
www.pke-om.most.org.pl


