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PLAN

• 10.00 Powitanie i wprowadzenie - Szymon Firlag (BPIE)

• 10.05 Czysta energia dla wszystkich Europejczyków (CE) – jakie zmiany w odniesieniu do 
budynków są proponowane w dyrektywach EPBD i EED - Dan Staniaszek (BPIE)

• 10.25 Stanowisko Ministerstwa Infrastruktury i Budownictwa wobec zaproponowanych 
przez KE zmian w dyrektywie EPBD – Anita Oleksiak - do potwierdzenia (Ministerstwo 
Infrastruktury i Budownictwa)

• 10.45 Stanowisko Ministerstwa Energii wobec zaproponowanych przez KE zmian w 
dyrektywie EED w odniesieniu do budynków i OZE – Piotr Czopek - (Ministerstwo Energii)

• 11.05 Czy aktualny stan wdrożenia EED i EPBD pozwala na poprawę efektywności 
energetycznej budynków i jakości powietrza w Polsce? – Urszula Szałkowska (Client Earth)

• 11.25 Strategia modernizacji budynków kluczowy element pakietu CE i sposobem walki ze 
smogiem – Marek Zaborowski (Efektywna Polska/IEŚ) 

• 11.45 Przerwa kawowa



PLAN

• 12.00 Praca w grupach tematycznych:

• Jakie propozycje pakietu CE są kluczowe z punktu widzenia Polski i jakie jest stanowisko 
zainteresowanych stron - Szymon Firląg, Dan Staniaszek (BPIE)

• Jak uwzględnić aspekt ochrony powietrza w regulacjach dotyczących efektywności 
energetycznej - Marek Zaborowski (Efektywna Polska/IEŚ)

• 13.00 Prezentacja wyników pracy w grupach tematycznych

• 13.10 Dyskusja plenarna – Co zrobić aby głos Polski by bardziej słyszalny w KE?

• 13.50 Podsumowanie, plany na przyszłość

• 14.00 Obiad

• 14:30 Zakończenie
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Czysta energia dla wszystkich Europejczyków 

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej

Dyrektywa w sprawie efektywności energetycznej budynków

Załącznik - Wzrost wykorzystania czystej energii w budynkach

Ekoprojekt plan działania 2016-2019 

Dyrektywa w sprawie odnawialnych źródeł energii

Rynek energii elektrycznej i konsumenci: Dyrektywa w sprawie zasad 
wewnętrznego rynku energii elektrycznej, ACER i minimalizacja ryzyka

Zarządzanie Unią Energetyczną



Opinia BPIE o proponowanych zmianach w 
EPBD

Propozycje wydają się niewystarczające dla zwiększania 
skali i promocji głębokiej termomodernizacji

• Wskaźnik inteligentnego działania

• Długoterminowe strategie na rzecz renowacji przeniesione 
do EPBD

• Mechanizmy wsparcia dla działań inwestycyjnych

• Złagodzenie ubóstwa energetycznego

Nowe

• Konkretna wizja dla budynków EU w 2050 roku

• Wymagań:

• Modernizacja budynków użyteczności publicznej

• Minimalnych wymagań dotyczących efektywności 
energetycznej dla budynków komercyjnych i 
publicznych

• Narzędzi:

• Paszport budynku

• Punkty zapalne

Brakuje



STRATEGIE RENOWACJI

Co się zmieniło?

• Kontynuacja narodowych strategii renowacji(Art.2.a):
• cel długoterminowy 2050

• kluczowe etapy 2030

• Długoterminowe strategie renowacji przeniesione do
EPBD (Art.2a)

• Mechanizmy wsparcia dla działań modernizacyjnych w 
narodowych strategiach renowacji(Art.2a.3)



• Działania na rzecz złagodzenia ubóstwa energetycznego w 
narodowych strategiach renowacji (Art.2a)

• Ochrona wrażliwych konsumentów przez wzrostem cen 
(Dyrektywa wewnętrzny rynek energii)

• Wskaźnik inteligentnego działania (Art.8)

• Wyposażenie w punkty ładowania (Art.8)

• Systemy automatyki i sterowania dla budynków jak 
alternatywa dla inspekcji (Art.14)

• Udział konsumentów – odpowiedż na zapotrzebowanie
(“Demand response”)(Dyrektywa wewnętrzny rynek energii elektrycznej)

PRZYSZŁOŚĆ BUDYNKÓW

OCHRONA WRAŻLIWYCH KONSUMENTÓW

Co się zmieniło?



ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (EPC)

Co się zmieniło?

• Powiązanie mechanizmów wsparcia z EPC – porównanie 
świadectwa przed i po renowacji (Art.10.6)

• Krajowe rejestry EPC (Art.10.6a)

• Informacja na temat systemu technicznego przekazywana 
właścicielowi i zawarta w krajowym rejestrze EPC (Art.8.5 Art.20.2)

• Zagregowane i zanonimizowane dane udostępniane na żądanie 
(Art.10.6b)

• Dane o rzeczywistym zużyciu energii budynków często 
odwiedzanych przez społeczeństwo (Art.10.6a)

• Wskaźnik jednostkowego zapotrzebowania na energię 
pierwotną kWh/(m2rok) (Załącznik1)



Oczekiwany efekt zmian w EPBD

•



DŁUGOTERMINOWA WIZJA I PROMOCJA GŁĘBOKIEJ 
TERMOMODERNIZACJI

Czego brakuje? 

• Konkretna wizja dla budynków EU w 2050 roku 

• Długoterminowe cele renowacji

• Minimalnych wymagań dot. efektywności 
energetycznej dla budynków komercyjnych i 
publicznych



KRAJOWE STRATEGIE RENOWACJI

Czego brakuje? 

• „punkty zapalne” pozwalające na wykorzystanie 
potencjału renowacji

• Jasne wytyczne dotyczące zawartości i wdrażania 
krajowych strategii renowacji

• Jasna metodologia pomiaru postępów we wdrażaniu 
strategii renowacji

• Wymóg regularnego aktualizowania krajowych 
strategii 



MODYFIKACJA METODOLOGII KOSZTU OPTYMALNEGO

Czego brakuje? 

• Uwzględnienie dodatkowych korzyści 

• Jasność relacji pomiędzy minimalnymi wymaganiami 
dotyczącymi wykorzystania OZE, a standardem 
optymalnym 

• Najpierw zmniejszamy zapotrzebowanie na energię a 
potem wprowadzamy OZE - efektywność energetyczna 
jest najważniejsza



OCHRONA WRAŻLIWYCH KONSUMENTÓW

Czego brakuje? 

• Dedykowane i dopasowane strategie, promujące głęboką 
termomodernizację budynków jednorodzinnych, jako 
długoterminowe rozwiązanie mające na celu zmniejszenie 
ubóstwa energetycznego oraz ochronę odbiorców 
wrażliwych 

• Efektywność energetyczna najistotniejszym wskaźnikiem 
inteligentności 

• Odzwierciedlenie inteligentnych budynków w definicji 
budynków o niemal zerowym zużyciu energii 

• Przepisy odnoszące się do promocji i wykorzystania 
magazynowania energii 

PRZYSZŁOŚĆ BUDYNKÓW



• EPC powinny zawierać informacje, pozwalające prawidłowo 
zaplanować, sfinansować i przeprowadzić głęboką 
termomodernizację budynku (paszporty budynku)

• Zharmonizowane wymagania EU dla ekspertów i certyfikatorów

• Regularne kontrole jakości

• Długoterminowe ramy finansowania celem spełnienia założeń 
2030 (finansowanie publiczne i prywatne oraz pakiet 
instrumentów )

• Uwzględnienie harmonogramu działań w załączniku Wzrost 
wykorzystania czystej energii w budynkach 

ŚWIADECTWA CHARAKTERYSTYKI ENERGETYCZNEJ (EPC) 

Czego brakuje? 

FINANSOWANIE POPRAWY EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ



Kierunek nie został wybrany



Kierunek nie został wybrany



Długa droga przed nami



Spodziewane kalendarium

Wymiana poglądów - 13 Grudzień 2016

Wstępny Raport - 29/30 Maj 2017

Termin do składania zmian - 8 Czerwiec 2017

Uwzględnienie zmian - 10/11 Lipiec 2017

Głosowanie ITRE - 11/12 Październik 2017

Głosowanie plenarne - Listopad 2017



ITRE sprawozdawcy

EPBD

Rynek Energii Elektrycznej & 
Dyrektywy

EED

RED

Zarządzanie



Marcellesi
Greens (ES)

Kumpula Natri
S&D (FI)

Czesak

ECR (PL)

Sylikiotis

GUE (CY)

Tamburrano

EFDD (IT)
Bendt Bendtsen

EPP (DK)

Petersen 
ALDE (DK)

EPBD –
sprawozdawcy i kontrsprawozdawcy



Malta sprawuje Prezydencję w Radzie UE od 1 stycznia 
2017 - zacznie negocjacje nad propozycjami zmian w EED 
i EPBD (nie całym Pakietem CE)

Oczekuje się że Rada Energii w dniu 26 czerwca 2017 
uzgodni "ogólne podejście" do EED i EPBD = wstępne 
porozumienie ,które będzie negocjowane w ramach 
prac w PE

Spodziewane kalendarium

Malta

2017

Estonia

2017

Bułgaria

2018

Austria

2018

Rumunia

2019



Bieżąca praca BPIE

• Prezentacja 
naszych poglądów

• Informowanie 
zainteresowanych 
stron

• Zbieranie 
poglądów innych

• Udział w bieżącym 
procesie 
politycznym
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Dziękuję za uwagę

Dan.Staniaszek@BPIE.eu

mailto:mariangiola.fabbri@bpie.eu


Stanowisko Ministerstwa Energii wobec zaproponowanych przez 
KE zmian w dyrektywie RED II w odniesieniu do budynków i OZE

Warszawa, 22 lutego 2017 r.

Departament Energii Odnawialnej



Departament Energii Odnawialnej

Artykuł 15

Procedury administracyjne, przepisy i kodeksy

1. Państwa członkowskie zapewniają, aby wszelkie krajowe przepisy dotyczące procedur autoryzacji, certyfikacji i

licencjonowania, które są stosowane w elektrowniach wytwarzających energię elektryczną, ciepło lub chłód z

odnawialnych źródeł energii oraz związanej z nimi infrastruktury sieci przesyłowych i dystrybucyjnych oraz w procesie

przekształcania biomasy w biopaliwa lub inne produkty energetyczne, były proporcjonalne i niezbędne.

Państwa członkowskie podejmują w szczególności właściwe kroki niezbędne, aby zapewnić :

a) usprawnienie i przyspieszenie procedur administracyjnych na odpowiednim poziomie administracyjnym;

b) obiektywność, przejrzystość, proporcjonalność i niedyskryminacyjny charakter zasad autoryzacji, certyfikacji i

licencjonowania oraz uwzględnienie w nich charakterystyki poszczególnych technologii energii odnawialnej;

c) przejrzystość i zasadność kosztów opłat administracyjnych uiszczanych przez konsumentów, planistów,

architektów, konstruktorów, instalatorów sprzętu i systemów oraz dostawców; oraz

d) ustanowienie uproszczonych i mniej kłopotliwych procedur autoryzacji, w tym procedury prostego

powiadamiania, jeśli pozwalają na to obowiązujące ramy regulacyjne, dla zdecentralizowanych urządzeń

wytwarzających energię ze źródeł odnawialnych.

2. Państwa członkowskie wyraźnie określają specyfikacje techniczne, które muszą zostać spełnione przez urządzenia i

systemy wykorzystujące energię odnawialną w celu skorzystania z systemów wsparcia. W przypadku gdy istnieją

normy europejskie, łącznie z oznakowaniem ekologicznym, etykietami energetycznymi i innymi systemami referencji

technicznych ustanowionymi przez europejskie organy normalizacji, specyfikacje techniczne są określone na podstawie

tych norm. Specyfikacje techniczne nie wyznaczają miejsca certyfikacji urządzeń i systemów i nie powinny stanowić

bariery dla funkcjonowania rynku wewnętrznego.



Departament Energii Odnawialnej

Artykuł 15

Procedury administracyjne, przepisy i kodeksy

4. Państwa członkowskie dopilnowują, aby ich właściwe organy na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym

stosowały warunki dotyczące włączania i rozwoju energii odnawialnej oraz wykorzystywania niemożliwego do

uniknięcia ciepła lub chłodu odpadowego podczas planowania, projektowania, budowy i remontów infrastruktury

miejskiej, obszarów przemysłowych lub mieszkalnych oraz infrastruktury energetycznej, w tym sieci

elektroenergetycznej, systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia, sieci przesyłowych gazu ziemnego i paliw

alternatywnych.

5. Państwa członkowskie wprowadzają w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego odpowiednie środki

służące zwiększeniu udziału energii ze źródeł odnawialnych w sektorze budownictwa.

Przy ustanawianiu tych środków lub systemów wsparcia państwa członkowskie mogą uwzględniać środki krajowe

związane ze znacznym wzrostem wydajności energetycznej i kogeneracją oraz pasywnymi budynkami o niskim lub

zerowym zużyciu energii.

Państwa członkowskie wprowadzają w swoich przepisach i kodeksach prawa budowlanego lub w inny sposób mający

równoważny skutek, wymóg wykorzystania w nowych budynkach i budynkach już istniejących poddawanych

generalnemu remontowi, z uwzględnieniem wyników optymalnego pod względem kosztów wyliczenia

przeprowadzonego na podstawie art. 5 ust. 2 dyrektywy 2010/31/UE, minimalnego poziomu energii ze źródeł

odnawialnych. Państwa członkowskie umożliwiają osiągnięcie tego minimalnego poziomu między innymi przez

wykorzystywanie znacznego odsetka energii z odnawialnych źródeł.

Wymóg, o którym mowa w akapicie pierwszym, dotyczy sił zbrojnych wyłącznie w zakresie, w jakim jego

zastosowanie nie wchodzi w konflikt z charakterem i podstawowym celem działalności sił zbrojnych i z wyłączeniem

materiałów używanych wyłącznie w celach wojskowych.



Departament Energii Odnawialnej

Artykuł 15

Procedury administracyjne, przepisy i kodeksy

6. Państwa członkowskie zapewniają, by od dnia 1 stycznia 2012 r. nowe budynki publiczne i istniejące budynki

publiczne poddawane generalnemu remontowi na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalnym odgrywały rolę

przykładów do naśladowania w kontekście niniejszej dyrektywy. Państwa członkowskie mogą między innymi wypełnić

ten wymóg, zezwalając na wykorzystanie dachów budynków publicznych lub publiczno-prywatnych przez strony

trzecie do instalacji urządzeń produkujących energię z odnawialnych źródeł.

7. W odniesieniu do przepisów i kodeksów budowlanych państwa członkowskie promują stosowanie systemów i

urządzeń grzewczych i chłodniczych wykorzystujących odnawialne źródła energii, pozwalających na znaczącą

redukcję zużycia energii. Państwa członkowskie stosują, tam gdzie one istnieją, etykiety energetyczne, oznakowanie

ekologiczne lub inne dostępne odpowiednie certyfikaty lub normy ustanowione na poziomie krajowym lub unijnym

jako zachętę do stosowania takich systemów lub urządzeń.



Departament Energii Odnawialnej

Artykuł 21

Prosumenci energii ze źródeł odnawialnych

1. Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych, działający samodzielnie lub za

pośrednictwem koncentratorów:

a) mają prawo zużywać energię odnawialną na własne potrzeby i sprzedawać, w tym także w drodze umów zakupu

energii elektrycznej, nadwyżki produkcji energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych bez obciążenia

nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.

b) zachowują swoje prawa jako konsumenci;

c) nie są uznawani za dostawców energii w rozumieniu prawa unijnego lub krajowego w odniesieniu do energii

elektrycznej ze źródeł odnawialnych wprowadzanej przez nich do sieci w ilości nieprzekraczającej rocznie 10 MWh

w przypadku gospodarstw domowych i 500 MWh w przypadku osób prawnych oraz

d) za wytworzoną przez siebie energię elektryczną ze źródeł odnawialnych, którą wprowadzają do sieci, otrzymują

wynagrodzenie odpowiadające rynkowej wartości wprowadzanej do sieci energii elektrycznej.

Państwa członkowskie mogą ustalić próg wyższy niż określony w lit. c).

2. Państwa członkowskie gwarantują, że prosumenci energii ze źródeł odnawialnych zamieszkujący ten sam budynek

wielorodzinny lub zajmujący ten sam lokal handlowy lub dzielony lokal usługowy bądź zamknięty system

dystrybucyjny mają prawo wspólnie prowadzić prosumpcję energii odnawialnej w taki sam sposób jak indywidualny

prosument energii ze źródeł odnawialnych. W takim przypadku próg ustalony w ust. 1 lit. c) ma zastosowanie do

każdego zainteresowanego prosumenta energii ze źródeł odnawialnych.

3. Instalacją prosumenta energii ze źródeł odnawialnych może zarządzać strona trzecia, jeżeli chodzi o instalację,

eksploatację, w tym pomiary, oraz konserwację.



Departament Energii Odnawialnej

Artykuł 22

Lokalne społeczności energetyczne działające w zakresie energii ze źródeł odnawialnych 

1. Państwa członkowskie zapewniają społecznościom energetycznym prawo do wytwarzania, zużywania, magazynowania i

sprzedaży energii ze źródeł odnawialnych, w tym w drodze umów zakupu energii elektrycznej, bez obciążenia ich

nieproporcjonalnymi procedurami i opłatami nieodzwierciedlającymi kosztów.

Do celów niniejszej dyrektywy społecznością energetyczną działającą w zakresie energii odnawialnej jest MŚP lub organizacja

non-profit, których udziałowcy lub członkowie współpracują w zakresie wytwarzania, dystrybucji, magazynowania lub dostaw

energii ze źródeł odnawialnych i która spełnia co najmniej cztery z następujących kryteriów:

a) udziałowcy lub członkowie są osobami fizycznymi, organami lokalnymi, w tym gminnymi, lub MŚP działającymi w

dziedzinie energii odnawialnej;

b) co najmniej 51 % udziałowców lub członków posiadających prawa głosu w danej jednostce jest osobami fizycznymi;

c) co najmniej 51 % udziałów i praw uczestnictwa w jednostce jest własnością członków lokalnych, tj. przedstawicieli

lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź obywateli

bezpośrednio zainteresowanych działalnością społeczności i jej skutkami;

d) co najmniej 51 % miejsc w zarządzie lub organach zarządzających jednostki jest zarezerwowane dla członków lokalnych, tj.

przedstawicieli lokalnych interesów publicznych lub prywatnych lokalnych interesów społeczno-gospodarczych bądź

obywateli bezpośrednio zainteresowanych działalnością społeczności i jej skutkami;

e) w ciągu poprzednich 5 lat społeczność zainstalowała średnio rocznie nie więcej niż 18 MW mocy ze źródeł odnawialnych na

potrzeby energii elektrycznej, ogrzewania i chłodzenia oraz transportu.

2. Nie naruszając zasad pomocy państwa, przy projektowaniu systemów wsparcia państwa członkowskie uwzględniają specyfikę

społeczności energetycznych działających w zakresie energii odnawialnej.



Departament Energii Odnawialnej

Artykuł 23

Zwiększanie roli energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach grzewczych i 

chłodniczych

1. W celu ułatwienia upowszechnienia energii ze źródeł odnawialnych w sektorze ciepłowniczym i chłodniczym każde

państwo członkowskie dąży do podnoszenia o co najmniej 1 punkt procentowy (pp) rocznie udziału dostaw energii

odnawialnej do instalacji grzewczych i chłodniczych, wyrażonego jako krajowy udział w zużyciu energii końcowej i

obliczonego według metodyki opisanej w art. 7.

2. Państwa członkowskie mogą opracować i ogłosić, na podstawie obiektywnych i niedyskryminacyjnych kryteriów,

wykaz środków i podmiotów wykonawczych, takich jak dostawcy paliw, które przyczynią się do wzrostu, o którym

mowa w ust. 1.

3. Wzrost, o którym mowa w ust. 1, można osiągnąć, stosując jeden lub więcej następujących wariantów:

a) fizyczne wprowadzanie energii odnawialnej do energii i paliw energetycznych dostarczanych na potrzeby ogrzewania i

chłodzenia;

b) bezpośrednie środki ograniczające zużycie paliw kopalnych, takie jak instalacja wysokosprawnych systemów

ogrzewania i chłodzenia w budynkach lub wykorzystywanie energii ze źródeł odnawialnych w przemysłowych procesach

grzewczych i chłodniczych;

c) pośrednie środki ograniczające zużycie paliw kopalnych objęte zbywalnymi certyfikatami potwierdzającymi

przestrzeganie zobowiązania poprzez wspieranie pośrednich środków ograniczających przez inny podmiot gospodarczy,

taki jak niezależny instalator technologii odnawialnych lub przedsiębiorstwo usług energetycznych (ESCO) świadczące

usługi w zakresie instalacji wykorzystujących energie odnawialne.
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Zwiększanie roli energii ze źródeł odnawialnych w instalacjach grzewczych i 

chłodniczych

4. Państwa członkowskie mogą korzystać z utrwalonych struktur w ramach krajowych systemów zobowiązujących do

efektywności energetycznej, o których mowa w art. 7 dyrektywy 2012/27/UE, w celu wdrażania i monitorowania

środków, o których mowa w ust. 2.

5. Podmioty wyznaczone na podstawie ust. 2 wnoszą wymierny i możliwy do zweryfikowania wkład i składają co roku,

począwszy od dnia 30 czerwca 2021 r., organowi wyznaczonemu przez państwo członkowskie sprawozdania dotyczące:

a) całkowitej ilości energii dostarczonej do celów ogrzewania i chłodzenia;

b) całkowitej ilości energii odnawialnej dostarczonej do celów ogrzewania i chłodzenia;

c) udziału energii odnawialnej w całkowitej ilości energii dostarczonej do celów ogrzewania i chłodzenia; oraz

d) rodzaju odnawialnego źródła energii.

6. Państwa członkowskie zapewniają weryfikację sprawozdań, o których mowa w ust. 5, przez wyznaczony właściwy

organ.
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System lokalnego ogrzewania i chłodzenia

1. Państwa członkowskie wymagają aby operatorzy systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia podawali

konsumentom końcowym informacje na temat efektywności energetycznej i udziału energii odnawialnej w ich

systemach. Takie informacje muszą być zgodne z normami stosowanymi na podstawie dyrektywy 2010/31/UE.

2. Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki umożliwiające odbiorcom tych systemów lokalnego

ogrzewania lub chłodzenia, które nie są „efektywnymi systemami ciepłowniczymi i chłodniczymi” w rozumieniu art. 2

pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE, odłączenie się od systemu w celu samodzielnego wytwarzania ciepła lub chłodu z

odnawialnych źródeł energii lub do zmiany dostawcy energii cieplnej lub chłodniczej, który ma dostęp do systemu, o

którym mowa w ust. 4.

3. Państwa członkowskie mogą ograniczyć prawo do odłączenia się lub zmiany dostawcy do odbiorców, którzy mogą

udowodnić, że planowane alternatywne rozwiązanie w zakresie ogrzewania lub chłodzenia przyniesie znaczącą

poprawę efektywności energetycznej. Ocena efektywności energetycznej alternatywnego rozwiązania może opierać się

na świadectwie charakterystyki energetycznej według definicji zawartej w dyrektywie 2010/31/UE.

4. Państwa członkowskie ustanawiają niezbędne środki zapewniające niedyskryminacyjny dostęp do systemów

lokalnego ogrzewania lub chłodzenia w przypadku ciepła lub chłodu wytwarzanego z odnawialnych źródeł energii oraz

w przypadku ciepła lub chłodu odpadowego. Niedyskryminacyjny dostęp umożliwia bezpośrednie dostarczanie energii

cieplnej lub chłodniczej z takich źródeł do odbiorców podłączonych do systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia

przez dostawców innych niż operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia.
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System lokalnego ogrzewania i chłodzenia
5. Operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia może odmówić dostępu do dostawców w przypadku gdy system nie

ma wystarczającej przepustowości ze względu na inne dostawy ciepła lub chłodu, ciepła lub chłodu z odnawialnych źródeł

energii bądź ciepła lub chłodu produkowanego przez wysokosprawne układy kogeneracyjne. Państwa członkowskie wymagają,

aby w przypadku takiej odmowy operator systemu lokalnego ogrzewania lub chłodzenia przedstawił właściwemu organowi, o

którym mowa w ust. 9, stosowne informacje o środkach, jakie byłyby konieczne do usprawnienia systemu.

6. Nowe systemy lokalnego ogrzewania lub chłodzenia mogą, na wniosek, zostać zwolnione ze stosowania ust. 4 na określony

czas. Właściwy organ podejmuje decyzję w sprawie takiego zwolnienia w każdym przypadku z osobna. Zwolnienie jest

przyznawane wyłącznie w sytuacji, gdy nowy system lokalnego ogrzewania lub chłodzenia jest „efektywnym systemem

ciepłowniczym i chłodniczym” w rozumieniu art. 2 pkt 41 dyrektywy 2012/27/UE i wykorzystuje swój potencjał pod względem

odnawialnych źródeł energii oraz ciepła i chłodu odpadowego, określony w ramach kompleksowej analizy przeprowadzonej na

podstawie art. 14 dyrektywy 2012/27/UE.

7. Prawo do odłączenia się lub zmiany dostawcy mogą stosować odbiorcy indywidualni, wspólne przedsiębiorstwa utworzone

przez odbiorców lub strony działające w imieniu odbiorców. W przypadku budynków wielorodzinnych takie odłączenie można

przeprowadzić wyłącznie na poziomie całego budynku.

8. Państwa członkowskie wymagają od operatorów systemu dystrybucji energii elektrycznej, aby co najmniej co dwa lata

oceniali, we współpracy z operatorami systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia na odpowiednim obszarze, potencjał

systemów lokalnego ogrzewania lub chłodzenia pod względem zapewnienia usługi bilansującej i innych usług systemowych, w

tym odpowiedzi odbioru i magazynowania nadwyżek energii elektrycznej wytwarzanej ze źródeł odnawialnych oraz aby oceniali,

czy wykorzystanie zidentyfikowanego potencjału byłoby bardziej efektywne pod względem zasobów i kosztów niż rozwiązania

alternatywne.

9. Państwa członkowskie wyznaczają jeden lub kilka niezależnych organów, które mają zapewnić jasne określenie i

egzekwowanie praw konsumentów oraz zasad eksploatacji systemów lokalnego ogrzewania i chłodzenia na podstawie

niniejszego artykułu.



Dziękuję za uwagę
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Efektywność energetyczna 
budynków w prawie
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Czy prawo o efektywności energetycznej

budynków wpływa na poprawę jakości

powietrza w Polsce?



NIE…

• przepisy są martwe

• przepisy muszą być doprecyzowane, 

zmienione lub napisane



martwe prawo

• regularna kontrola systemów grzewczych

• świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynku



prawo do zmiany

• budynek o niemal zerowym zużyciu 

energii a budynek o niskim zużyciu energii

• energia ze źródeł odnawialnych



strategia Polski
efektywność energetyczna w budownictwie mieszkaniowym



Prawo o efektywności energetycznej

budynków ma szansę stać się istotnym

elementem walki o poprawę jakości

powietrza w Polsce



Dziękuje

Ula Szalkowska

+48 22 307 21 06

uszalkowska@clientearth.org

www.clientearth.org

@ClientEarth



Program modernizacji 
budynków 

jednorodzinnych

Marek Zaborowski

Instytut Ekonomii Środowiska, Inicjatywa Efektywna Polska





Do połowy roku planujemy przygotować systemowy 

program wsparcia termomodernizacji, bo zanim 

wymienimy kocioł, dobrze by było ocieplić te 60% 

dziurawych jak szwajcarski ser polskich domów
Jadwiga Emilewicz, Ministerstwo Rozwoju, Luty 2017





Źródło: opracowanie własne Instytutu Ekonomii Środowiska na podstawie danych IBS. Grudzień 2016r.



Źródło:  Badania CATI CEM i Instytut Ekonomii Środowiska, 2016; Podstawa N=513
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Źródło:  Badania CATI 2014, Podstawa N=500, Efektywność Energetyczna w Polsce. Przegląd 2014, Instytut 
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Źródła danych: Badania ilościowe na 500 domach jednorodzinnych. Efektywność Energetyczna w Polsce. 
Przegląd 2013, Instytut Ekonomii Środowiska, Kraków 2014 oraz dane Krajowego Ośrodka Bilansowania i 
Zarządzania emisjami. 











• Krajowy program modernizacji budynków 
jednorodzinnych ma być wsparciem dla regulacji 
antysmogowych a nie ich substytutem.

• Przez wiele lat programy wsparcia nie służyły realizacji 
celu regulacyjnego dlatego też nie prowadziły do 
widocznego efektu poprawy jakości powietrza.

• Krajowy program powinien wykorzystać synergie 
pomiędzy polityką ochrony powietrza a polityką 
efektywności energetycznej dzięki czemu można 
uruchomić znaczące środki finansowe (ETS/Fundusz 
Modernizacyjny).

Program: podejście



Modernizacja a nie termomodernizacja

Motywem działania 
właściciele budynków 
jednorodzinnych nie jest 
chęć zachowania 
ekologicznego, ani nawet 
zmniejszenie rachunków za 
energię, ale konieczność 
wykonania remontu, 
zmiana/dostosowanie funkcji 
i poprawa komfortu życia. 



Strategiczna rola programów ochrony 
powietrza i powiązanie ze strategią 
remontów budynków (art. 4)

Strategia remontów budynków w obszarze budynków 
jednorodzinnych powinna być ściśle powiązana z 
regionalnymi i lokalnymi programami powietrza lub 
programami rewitalizacji (dla gmin uzdrowiskowych 
które tracą swoją funkcję ze względu na 
zanieczyszczenia powietrza)



Proponowane cele

• Wsparcie wprowadzenia norm na paliwa stałe i norm 
urządzeń grzewczych na terenie całego kraju;

• Zmniejszenie zużycia energii i emisji CO2 w sektorze 
budynków jednorodzinnych w związku z realizacją 
pakietu energetyczno-klimatycznego;

• Ułatwienie każdemu właścicielowi budynku 
jednorodzinnego modernizacji budynku do roku 2022;

• Wsparcie samorządów na obszarach na których zostały 
uchwały antysmogowe;

• Osłona osób najuboższych.



Strategiczne cele ilościowe

• Kompleksowa modernizacja …. budynków na 
terenach objętych programami ochrony powietrza

• Wsparcie dla…. osób ubogich energetycznie/o 
niskich dochodach na terenach objętych 
programami ochrony powietrza



Filary programu

KREDYT MODERNIZACYJNY

PROGRAM DLA UBOGICH

DOTACJE (DOPŁATY DO 
KREDYTU)

program ogólnokrajowy

program na terenach 
wdrażających uchwały 

antysmogowe

program na terenach 
wdrażających uchwały 

antysmogowe

KAMPANIE INFORMACYJNE program ogólnokrajowy



Nieoprocentowany kredyt 
modernizacyjny dla każdego
• Wniosek kredytowy na kompleksową modernizację 

budynku (wymiana źródła ciepła, poprawa 
izolacyjności, opcjonalnie inne prace modernizacyjne w 
budynku) – jako wsparcie dla wdrażania regulacji 
„ochrony powietrza”

• Po otrzymaniu kredytu możliwość wykonania 
(darmowego/dotowanego) przeglądu energetycznego, 
porady inwestycyjnej oraz zlecenia 
przygotowania/przeglądu umów, odbioru robót 
budowlanych – koszt wliczony w cenę inwestycji, 
doradca niezależny od banku

• W przypadku otrzymania dotacji możliwość starania się 
o dotację i o kredyt w jednym miejscu – np. w gminie



Korzyści z kredytu 

• Możliwość wykonania na bardzo dogodnych 
warunkach kompleksowej modernizacji budynku

• „Wyprowadzenie” usług budowlanych z szarej strefy 
i zapewnienie dopływu środków do budżetu

• Rozwój sektora usług wokół stabilnego, prostego i 
jasno zdefiniowanego produktu finansowego

Ze względu na konkurencję „szarej strefy” popyt 
będzie na początku umiarkowany



Cechy kredytu

• Kredyt udzielany jest ze środków danego banku np. PKO 
BP – budżet państwa nie jest w ten sposób obciążony, a 
bank sprzedaje swój produkt

• Dofinansowanie do odsetek w całym okresie 
kredytowania jednak nie więcej niż np. 25% w skali 
roku (ryzyko jest dzielone) – ze środków BGK i 
NFOSIGW

• Kredyt dystrybuowany przez banki komercyjne
• Gwarancje udzielone przez BGK zmierzające do 

złagodzenia kosztów gwarancji/zabezpieczeń – tak aby 
uruchomić rynek

• Udokumentowanie zakupu i wykonania usług fakturami 
i gwarancjami 



Dotacja

• Dotacja może iść tym samym kanałem co kredyt
• Dotacja skierowana przede wszystkim do właścicieli 

budynków wymagających kompleksowego 
remontu/modernizacji (szacujemy że jest to niemal 
połowa wszystkich budynków w Polsce)

• Dotacja dostępna na obszarach na których podjęto 
uchwały „przeciwsmogowe”,

• Dotacja stanowi określony procent udziału samorządów 
– np. 50%

• Dotacja do przyznana po wykonaniu przeglądu 
energetycznego budynku przez doradcę

• Dotacja uzupełniona kredytem na kompleksową 
modernizację budynku  



Programy osłonowe dla najuboższych

Program powinien zostać podzielony na etapy, z 
założeniem, że problem osób najuboższych będzie 
coraz skuteczniej i sukcesywnie rozwiązywany do 
roku 2026.

Program powinien być zróżnicowany dla różnych 
grup osób ubogich

- Problem do rozwiązania – jak z punktu widzenia 
wdrażania programu może wyglądać typologia osób 
ubogich – badania CEM – natychmiast



Rodzaje wsparcia dla najuboższych i 
dotkniętych ubóstwem 
energetycznym

• Dotacje do czystego paliwa i wymiany pieca (połączone 
z monitoringiem?)

• Dotacje do kompleksowej modernizacji budynku (np. 
60% całości kosztów)

• Dotacja do wymiany źródła

• Odwrócona hipoteka

Powyższe instrumenty powinny być uzupełnione (w 
miarę możliwości) ogólnie dostępnymi dotacjami i 
kredytem „0%” na modernizację.



Kampania medialna

• http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/art
ykul/rodzinne-obligacje-skarbowe-obligacje-
dla,142,0,2205326.html

http://www.money.pl/gospodarka/wiadomosci/artykul/rodzinne-obligacje-skarbowe-obligacje-dla,142,0,2205326.html


Harmonogram

• 2017 – rozpoczęcie programu kredytowego i 1-3 
lokalnych/regionalnych programów dotacyjnych 
uzupełnionych osłoną dla najuboższych i kampanią 
komunikacyjną

• 2018 – przygotowanie i testowanie wsparcia 
poprzez programy  modernizacji cząstkowej, 
odwrotną hipotekę, przyłączenie kolejnych 
regionów

• 2019 – uruchomienie programu dla całej Polski na 
podstawie doświadczeń doku 2017 i 2018



Pytania poza zakresem, na których 
nie chcemy zadawać
• Co z akcyzą dla węgla? – to pytanie dotyczy polityki 

dla sektora górniczego

• Co ze specjalnymi taryfami dla energii elektrycznej, 
preferującymi pompy ciepła – to dotyczy polityki 
energetycznej Państwa



Pytania które należy zadać

• Co z głęboką termomodernizacją?

• Na ile program ma być powszechny, a na ile ma się 
koncentrować na „hotspotach”



Dziękuję
za uwagę

Marek Zaborowski


