
EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA
- DLACZEGO WAŻNY TEMAT DLA POLSKI

Ocena sytuacji z punktu widzenia Koalicji Klimatycznej

Cele Koalicji i przydatne narzędzia



• Pierwszy KPD został złożony do Komisji Europejskiej 
w roku 2007

• Został oceniony pozytywnie, ale ocena jego 
wdrażania nie wypada już tak dobrze:

– System certyfikacji energetycznej budynków mieszkalnych 
wprowadzony w sposób nieskuteczny;

– Program oszczędnego gospodarowania energią w sektorze 
publicznym nadal nie wdrożony;

– System białych certyfikatów także nadal nie wdrożony;

– Problemy z Funduszem Termomodernizacji…
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– Nie wdrożono systemu dobrowolnych zobowiązao              
w przemyśle;

– Brak rozwiązao systemowych, które mogłyby przyśpieszyd 
rozwój systemu zarządzania energią i systemu audytów 
energetycznych w przemyśle;

– Brak aktywności rządu w zakresie podnoszenia EE               
w transporcie;

– Zachęty fiskalne do kupowania „paliwożernych” 
samochodów typu SUV;

– Generalny problem z promocją i finansowaniem działao 
oraz narzędzi proefektywnościowych… itd.
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• Diagnoza:

– stopieo wdrożenia KPD niewystarczający;

– wiele działao nadal istnieje tylko na papierze lub 
jest realizowana w sposób pozorny.

• Kluczowe pytania:

– Jak będzie wyglądał kolejny Plan (który musi byd 
gotowy w połowie 2011) i zawarta w nim oficjalna 
ocena poprzedniego KPD? 

– Czy Komisja może go odrzucid?
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• Po 3 latach konsultacji (!) projekt ustawy został 
zatwierdzony przez rząd i 21.10.2010 przekazany do 
Sejmu.

• Zwłoka była spowodowana m.in. przez postrzeganie 
działao na rzecz EE jako marginalnych dla całej 
polityki energetycznej i negatywnie wpływających 
na budżet Paostwa.

• Czy możemy przyśpieszyd jej wdrożenie? Lub wpłynąd 
na jej kształt?
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Celem Ustawy jest stworzenie ram prawnych dla 
wspierania działao zwiększających EE, więc powinna 
ona przede wszystkim:

– Określad cel w zakresie oszczędności energii, z 
uwzględnieniem wiodącej roli sektora publicznego

– Ustanawiad mechanizmy wspierające oraz system 
monitorowania i gromadzenia niezbędnych danych.

– Zapewnid pełne wdrożenie dyrektyw europejskich w 
zakresie efektywności energetycznej

– Jej kluczowym elementem jest wprowadzenie „białych 
certyfikatów”



Rynkowy mechanizm wsparcia prowadzący do uzyskania 
oszczędności energii w trzech obszarach tj.: przez odbiorców 
koocowych, przez urządzenia potrzeb własnych oraz przez 
zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego 
w przesyle i dystrybucji.
– Pozyskanie certyfikatów ma byd obowiązkowe dla firm sprzedających 

energię elektryczną, gaz ziemny i ciepło odbiorcom koocowym –
w zależności od tego, ile sprzedają energii/gazu/ciepła;

– Projekt ustawy zakłada stworzenie katalogu inwestycji pro-
oszczędnościowych;

– Przedsiębiorca będzie mógł uzyskad certyfikaty w drodze przetargu 
ogłaszanego przez Prezesa URE lub kupid je na Towarowej Giełdzie 
Energetycznej.

7

B IAŁE CERTYFIKATY



• Przyjęcie ustawy o EE i implementacja systemu Białych 
certyfikatów dla przemysłu i firm – bez zbędnej zwłoki!

Obliczenia wykonane na zamówienie Koalicji Klimatycznej wskazują, 
że wprowadzenie „białych certyfikatów” w wariancie 
proponowanym przez MG spowoduje:

– Wzrost wydatków gospodarstw domowych na energię na 
poziomie 3 zł miesięcznie (!);

– Minimalny (w granicach błędu statystycznego) wzrost kosztów 
produkcji w przemyśle;

– W przeciągu 6 lat wzrost dochodów budżetu paostwa –
realizacja inwestycji proefektywnościowych przyniesie około 5 
mld złotych wpływu (z podatków VAT, CIT i PIT).
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• Budynki – poprawa prawa w odniesieniu do standardów 
energetycznych oraz certyfikacji (zmiana metodologii         
i wyglądu certyfikatu, tak aby miał klasy A, B…). 
Termomodernizacja istniejących zasobów – wymagania, 
wsparcie, weryfikacja efektów.

• Eco-design – konieczne jest podniesienie świadomości 
producentów i monitorowanie procesów wdrażania 
najnowszej dyrektywy ustalenie listy produktów, 
określenie standardów itd.

• Częśd postulatów jest nadal w opracowaniu. Koalicja 
pracuje nad stanowiskiem dot. EE.
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• Monitorowanie prac rządu, Sejmu i Senatu oraz 
stanowisk poszczególnych partii i publicznych 
wypowiedzi polityków.

• Konsultowanie kluczowych wydarzeo / 
dokumentów / problemów ze specjalistami.

• Poszukiwanie partnerów – grup, których 
cele/potrzeby potencjalnie zbiegają się z naszymi, 
a także możliwości występowania ze wspólnymi 
postulatami.
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• Stanowiska i listy otwarte; uwagi do 
tworzonych przez ministerstwa dokumentów, 
projektów programów, ustaw lub 
rozporządzeo…

• Uczestniczenie w spotkaniach komisji 
sejmowych i organizowanie spotkao posłów z 
ekspertami.

• Informowanie społeczeostwa.
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DZIĘKUJĘ
ZA UWAGĘ!

Sekretariat Koalicji Klimatycznej

Polski Klub Ekologiczny Okręg Mazowiecki 

ul. Mazowiecka 11/16, 00-052 Warszawa

tel./faks: +48 22 827 33 70

www.koalicjaklimatyczna.org


