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Wprowadzenie
Konieczność przeciwdziałania zmianom klimatu oraz brak bezpieczeństwa energetycznego
we Wspólnocie Europejskiej zmusza do podejmowania zdecydowanych działań na rzecz
wdrażania zasad zrównoważonego rozwoju. Przykładem strategicznych przedsięwzięć Unii
Europejskiej jest przyjęcie 10 stycznia 2007 roku przez Komisję Europejską pakietu działań
w obszarze energii i zmian klimatu stanowiących podstawę nowej polityki energetycznej dla
Europy (EPE, 2007). Strategiczne założenia tej polityki to osiągnięcie w roku 2020:
20% redukcji emisji gazów cieplarnianych w stosunku do 1990 r.;
20% udziału energii odnawialnej w łącznym bilansie energetycznym UE z poziomu
poniżej 7% w 2006 r.;
20% ograniczenie łącznego zużycia energii pierwotnej w stosunku do 2006 r.
UE zamierza także osiągnąć w roku 2020 10% udział biopaliw stosowanych w transporcie.
W przyjętym przez Radę pakiecie energetyczno-klimatycznym zaznaczono, że redukcja
emisji gazów cieplarnianych może być zwiększona do 30 %, o ile do tego porozumienia
przystąpią inne uprzemysłowione kraje świata. Konsekwencja UE w dążeniu do ograniczania
emisji gazów cieplarnianych została potwierdzona w kolejnym dokumencie Rady, w którym
podkreślono konieczność dążenia przez kraje rozwinięte do łącznego obniżenia swych emisji
do 2050 r. o 60 – 80% w stosunku do 1990 r. (UE 7224/07, 2007). Tak ambitny program
przyjęty przez Komisję Europejską jest też wyrazem dążeń UE aby być liderem w walce
z ociepleniem klimatu, zwłaszcza, gdy konferencje związane z protokołem z Kioto (COP14
i COP15) odbywają się w Europie.
Wokół pakietu klimatyczno-energetyczno toczą się dyskusje i polemiki odnośnie możliwości
realizacji celów pakietu i jego skutków dla gospodarki oraz społeczeństwa w Polsce.
Niniejszy raport, przygotowany przez Fundację Efektywnego Wykorzystania Energii na
zlecenie Koalicji Klimatycznej jest głosem w tej dyskusji. Głosem wskazującym na możliwość
redukcji emisji gazów cieplarnianych w Polsce poprzez wdrażanie działań na rzecz
efektywności energetycznej. Raport wskazuje także na pilność tych prac, jeżeli nasz kraj
zamierza wywiązać się z przyjętych zobowiązań.
Opracowanie zawiera także informacje na temat obszarów potencjału zmniejszenia zużycia
energii, wielkości i efektów wdrożenia działań mających na celu pełne wykorzystanie
potencjału efektywności energetycznej, wpływu wdrożenia tych działań na osiągnięcie celów
pakietu oraz realizację scenariusza zrównoważonego rozwoju gospodarki energetycznej.

1. Efektywność wykorzystania energii a PKB
1.1.

Energia pierwotna

Dokument Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku (projekt z 15.10.2009) stawia na
uczestnictwo w tworzeniu wspólnotowej polityki energetycznej i wdrożeniu jej głównych
celów [1].
Podstawowe kierunki tej polityki korespondują z głównymi celami unijnej polityki
energetycznej i są to:
poprawa efektywności energetycznej,
wzrost bezpieczeństwa energetycznego,
rozwój wykorzystania odnawialnych źródeł energii, w tym biopaliw,
rozwój konkurencyjnych rynków paliw i energii,
ograniczenie oddziaływania na środowisko.
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Zapotrzebowanie na energię pierwotną z uwzględnieniem wymienionych celów wzrośnie
w 2020 roku, w odniesieniu do 2007 roku o 3,6%, tj. do 4257 PJ. Gdyby rozwój gospodarczy
odbywał się wg trendu spadku energochłonności z lat 1996-2007, to popyt wzrósłby o ponad
56%, tj. do 6420 PJ (Rys.1 i 2). Zapotrzebowanie na energię pierwotną do 2030 roku zostało
oszacowane dla średniorocznego wzrostu dochodu narodowego 5,1%, zróżnicowanego
w okresach pięcioletnich.
Zużycie energii pierwotnej w gospodarce narodowej w latach 1996 - 2007
oraz prognozy do 2030 roku: wg trendu z lat 1996 - 2006,
wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 (lipiec 2009)
i wg celu pakietu klimatyczno-energetycznego
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Rysunek 1.
Energochłonność Produktu Krajowego Brutto w latach 1996 - 2007
oraz prognoza do 2030 roku wg trendu z lat 1996 - 2006 i wg celu pakietu energetyczno-klimatycznego
(Produkt Krajowy Brutto wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 - PEP 2030)
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Źródło: analiza FEWE wg danych z Gospodarki PaliwowoEnergetycznej w latach 1996 - 2007, GUS; prognozy: projekt PEP
2030 (lipiec 2009)
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Rysunek 2.

1.2. Energia finalna
Podobnie jak w przypadku zużycia energii pierwotnej na uzyskanie dochodu narodowego,
przewiduje się wzrost zapotrzebowania na energię finalną wynikający ze wzrostu PKB przy
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poprawie efektywności jej wykorzystania. Zapotrzebowanie w 2020 roku wyniosłoby
w 2020 roku ok. 4380 PJ, tj. prawie o 43% więcej niż w 2007 roku, dla kontynuacji trendu
energochłonności finalnej PKB z lat 1996 – 2007 (Rysunki 3 i 4).
Zużycie energii finalnej w gospodarce narodowej w latach 1996 - 2007 oraz prognozy:
do 2030 roku wg trendu z lat 1996 - 2007, wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 (lipiec 2009)
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Rysunek 3.

Energochłonność finalna Produktu Krajowego Brutto w latach 1996 - 2007
oraz prognoza do 2030 roku wg trendu z lat 1996 - 2006 i wg Polityki Energetuycznej Polski do 2030
(Produkt Krajowy Brutto wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030 - PEP 2030)
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Źródło: analiza FEWE wg danych z Gospodarki PaliwowoEnergetycznej w latach 1996 - 2007, GUS; prognozy: projekt PEP
2030 (lipiec 2009)
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Rysunek 4.

1.3. Energia elektryczna
Polityka Energetyczna Polski do 2030 roku przewiduje wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną (Rysunki 5 i 6). Założenie to opiera się na niskim zużyciu energii elektrycznej na
mieszkańca w Polsce wynoszącym 3820 kWh/rok przy średniej w Unii Europejskiej 5834
kWh/rok (Rys. 7 i 8) oraz szacowanym tempie wzrostu Produktu Krajowego Brutto ok. 5%
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rocznie do 2030 roku. Wszystkie te prognozy [1] [2] [5] są pokazane na wykresach – Rysunki
3 i 4 oraz 5 i 6, również wykaz literatury wskazuje na wzrost zapotrzebowania na energię
elektryczną od 40,3 do 50,9 % do 2020 roku i od 83,8% do 92% do 2030 roku.
Zużycie energii elektrycznej w gospodarce narodowej w latach 1996 - 2007
oraz prognozy do 2030 roku
(Produkt Krajowy Brutto wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030)
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Źródło: analiza FEWE wg danych z Gospodarki PaliwowoEnergetycznej w latach 1996 - 2007, GUS; prognozy:
projekt PEP 2030 (lipiec 2009) i APE
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Rysunek 5
Elektrochłonność gospodarki narodowej w latach 1996 - 2007 oraz prognozy do 2030 roku
(Produkt Krajowy Brutto wg projektu Polityki Energetycznej Polski do 2030)
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Rysunek 7.
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Rysunek 8.

2. Obszary analizowanego potencjału
Oszacowania potencjału efektywnego wykorzystania dokonano dla całego obszaru
użytkowania energii, tj. sfery materialnej (głównie w przemyśle, budownictwie, transporcie,
rolnictwie) oraz niematerialnej (gospodarstwa domowe i budynki użyteczności publicznej).
Oszacowany stopień rozpoznania tego potencjału przedstawiono jako oznaczony na żółto
fragment elementu użytkowania energii w gospodarce narodowej (Rys.9). Szczegółowe
informacje podano w rozdziale 3.
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3. Potencjał efektywnego wykorzystania energii
3.1. Modernizacja i budowa nowych źródeł wytwarzania energii elektrycznej
3.1.1. Modernizacja i budowa elektrowni
Modernizacja istniejących i budowa nowych elektrowni wynika z następujących przesłanek:
odbudowania mocy jednostek wytwórczych istniejących elektrowni, które ze względu na
zużycie techniczne winny być zatrzymane,
modernizacji istniejących elektrowni, które mogą pracować co najmniej do 2030, ale ze
względów na wymogi środowiskowe, rynkowe i stan techniczny powinny być
unowocześnione,
budowy nowych elektrowni, aby sprostać rosnącemu zapotrzebowaniu gospodarki
i społeczeństwa na energię elektryczną.
Do 2020 roku przewiduje się wycofanie z eksploatacji 6500 MW mocy jednostek
wytwórczych istniejących elektrowni węglowych, a do 2030 roku dalszych 10068 MW [2].
Odpowiednio do ubytku mocy jednostek wytwórczych spadnie zdolność produkcyjna
istniejących elektrowni.
Dla pokrycia przewidywanego zapotrzebowania na energię elektryczną i wyrównania
ubytków wycofanych z eksploatacji jednostek wytwórczych, potrzebna jest budowa nowych
jednostek wytwórczych o mocy:
8680 MW do 2020 roku,
23300 MW do 2030 roku.
3.1.2. Potencjał realizacji celów pakietu w wytwarzaniu energii elektrycznej
Jednostki wytwórcze energii elektrycznej oparte na węglu (ponad 90% energii elektrycznej
produkowanej jest z węgla kamiennego i brunatnego, dane z 2007 roku) objęte są
europejskim systemem handlu uprawnieniami do emisji CO2 (EU ETS) i z tego tytułu
podlegają wymogom Dyrektywy EU ETS, która między innymi wprowadza cel ograniczenia
emisji CO2 w 2020 roku o 21% w stosunku do emisji w 2005 roku.
Nie jest to jedyny cel dla systemu wytwórczego energii elektrycznej, bowiem dla realizacji
celów pakietu klimatyczno-energetycznego muszą być spełnione następujące warunki:
redukcja emisji CO2 o 20% w całej gospodarce do 2020 roku w stosunku do 1990 roku,
zwiększenie udziału energii ze źródeł odnawialnych w finalnym zużyciu energii do 15%
w 2020 roku,
zwiększenie efektywności wykorzystania energii w stosunku do prognoz o 20% do 2030
roku.
Wielkości przypisane wymienionym celom winny wyniknąć z optymalizacji kosztów
wdrożenia pakietu w całej gospodarce.
Oceniając potencjał realizacji celów pakietu w wytwarzaniu energii elektrycznej, należy
zwrócić uwagę, że cel redukcji EU ETS adresowany jest wprost do sektora wytwarzania
energii elektrycznej, więc musi być spełniony warunek osiągnięcia celu EU ETS –
ograniczenie emisji CO2 w 2020 roku o 21% w stosunku do emisji CO2 w 2005 roku.
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Tabela 1. Scenariusz efektywnościowy struktury technologii wytwarzania energii
elektrycznej
Produkcja energii
Emisja CO2
elektrycznej
Lp.
Opcja technologiczna
TWh/r
mln tCO2/r
1. Istniejące elektrownie węglowe, z
92,3
85,1
częściową modernizacją
2. Nowe elektrownie węglowe 5000 MW
38,0
30,8
3. Istniejące i nowe elektrownie gazowe
6,6
2,6
4. Energia ze źródeł odnawialnych: wiatr +
27,6
biomasa
5. Poprawa efektywności energetycznej –
40,0
zaoszczędzona energia
Razem
204,5
118,5
Wybór struktury technologii oparty jest na wynikach obliczeń kosztów produkcji energii
elektrycznej w różnych opcjach technologicznych (Rys. 10) oraz przy założeniu, że cena
uprawnień do emisji CO2 wyniesie ok. 39 Euro/tCO2. Przy tej cenie uprawnień do emisji CO2
praktycznie równoważą się jednostkowe koszty produkcji energii elektrycznej istniejących
i nowych węglowych jednostek wytwórczych oraz gazowych (przedział 285 – 300 zł/MWh).
Z powyższego wynika, że spełniony jest warunek pokrycia zapotrzebowana na energię
elektryczną, cel emisji CO2 w systemie EU ETS, a wybór technologii pozwoli na zaopatrzenie
gospodarki kraju w energię po możliwie najniższych kosztach.
3.2. Potencjał poprawy efektywności wykorzystania energii w gospodarstwach
domowych, budynkach oraz małych i średnich przedsiębiorstwach
3.2.1. Obszary analizy potencjału
Analizę potencjału przeprowadzono dla technologii powszechnie stosowanych w tej grupie
użytkowników energii, to jest:
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w oświetleniu pomieszczeń i ulic,
w ogrzewaniu i przygotowaniu ciepłej wody w budynkach,
w lokalnych kotłowniach i ciepłowniach systemowych,
w usługach chłodzenia, gotowania, zmywania itp., w gospodarstwach domowych,
elektryczne napędy małej i średniej mocy,
sieci elektryczne i cieplne.
Biorąc pod uwagę całą gospodarkę, poza obszarem analiz znalazły się:
przemysł wytwórczy, w tym elektryczne napędy dużej mocy i inne nieelektryczne napędy,
transport,
elektrociepłownie zawodowe.
W analizowanych obszarach w pierwszym rzędzie zbadano wszystkie technologie związane
z użytkowaniem energii elektrycznej, aby oszacować potencjał efektywności energetycznej
i jego rolę w pokryciu zapotrzebowania na energię elektryczną do 2020 roku.
3.2.2. Sprzęt gospodarstwa domowego (AGD) i oświetlenie pomieszczeń
Potencjał efektywności obliczono, przyjmując jako bazę stan obecny sprzętu (wiek,
efektywność energetyczną i nasycenie) w gospodarstwach domowych i stan na 2020 rok
wynikający z wymiany istniejącego sprzętu (fizyczne zużycie) na nowy, najbardziej
oszczędny [3]. Od tak obliczonego potencjału odjęto przyrost związany ze zwiększonym
zużyciem energii elektrycznej przy wzroście nasycenia urządzeniami takimi jak zmywarki,
płyty kuchenne, itp. w gospodarstwach domowych (chociaż wzrost zużycia energii
elektrycznej winien być uwzględniony w prognozie zapotrzebowania na energię elektryczną
do 2020 roku w PEP 2030 [1]). Zbadano również wrażliwość jednostkowych kosztów
zaoszczędzonej energii elektrycznej CCE i jednostkowych kosztów redukcji emisji CO2 CCC
przy wzroście cen energii elektrycznej w gospodarstwach domowych z 500 zł/MWh obecnie
do 554,6 zł/MWh w 2015 roku i 612,8 zł/MWh w 2020r.
Tabela 2. Gospodarstwa domowe - potencjał oszczędności energii elektrycznej oraz
koszty jednostkowe zaoszczędzonej energii i redukcji emisji CO2
Ceny energii elektrycznej
Lp.
Wielkość
Przewidywane
Przewidywane
Obecne 2008r
w 2015r
w 2020r
1. Potencjał oszczędności energii
elektrycznej;
9,706
9,706
9,706
TWh/rok
2. Jednostkowy koszt zaoszczędzonej
-159,9
-214,5
-272,3
energii elektrycznej CCE zł/MWh
3. Jednostkowy koszt redukcji emisji
-166,1
-222,8
-283,2
CO2 CCC zł/ t CO2
Cały potencjał w tej grupie użytkowania energii elektrycznej można uznać za ekonomiczny,
bo przedsięwzięcia są opłacalne (ujemne koszty zaoszczędzonej energii i redukcji CO 2),
natomiast wzrost cen energii elektrycznej w stosunku do stanu obecnego (2008 rok)
prowadzi do zwiększenia jego opłacalności. Należy zauważyć, że nakłady inwestycyjne
obliczono jako różnicę nakładów dla rozwiązania standardowego i rozwiązania efektywnego
pod względem energetycznym. Dla tej grupy przedsięwzięć wynoszą prawie 24 mld zł.
3.2.3. Budynki mieszkalne, budynki użyteczności publicznej, małe i średnie
przedsiębiorstwa. Lokalna produkcja ciepła i użytkowanie ciepła
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Potencjał zwiększenia efektywności energetycznej obliczono dla
przedsięwzięć:
termomodernizacji przegród zewnętrznych (okna, ściany, stropy itd.),
montażu automatyki regulacyjnej,
modernizacji instalacji grzewczej,
odzysku ciepła z wentylacji,
modernizacji kotłów grzewczych,
modernizacji przepływowych podgrzewaczy ciepłej wody użytkowej,
zastosowania kolektorów słonecznych,
modernizacji osiedlowych kotłowni grzewczych,
modernizacji źródeł ciepła w systemach sieciowych.

następujących

Większość tych przedsięwzięć analizowano osobno dla grup użytkowników energii jak:
budynki jedno- i wielorodzinne, budynki istniejące i nowe, budynki użyteczności publicznej,
małe i średnie przedsiębiorstwa, co razem dało 34 przedsięwzięcia.
Tabela 3. Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, małe i średnie
przedsiębiorstwa, lokalna produkcja ciepła - potencjał oszczędności energii oraz
koszty jednostkowe zaoszczędzonej energii i redukcji emisji CO2
Ceny energii
Lp.
Wielkość
Przewidywane
Przewidywane
Obecne 2008r
w 2015r
w 2020r
1.
Potencjał oszczędności energii
513,0
513,0
513,0
finalnej: PJ/rok
2.
Jednostkowy koszt
23,5
12,5
10,2
zaoszczędzonej energii CE zł/GJ
3.
Jednostkowy koszt redukcji
243,3
128,1
104,1
emisji CO2 CCC zł/ t CO2
Dla oszacowania wpływu wzrostu cen paliw i energii na opłacalność analizowanego
potencjału powtórzono obliczenia dla obecnych cen ciepła (51,34 zł/GJ jako wypadkowa dla
różnych paliw i energii stosowanych do ogrzewania) i spodziewanych wpływów z opłat CO 2,
w 2015 - 64,1 zł/GJ, a w 2020 - 66,4 zł/GJ (Tab.3).
Wyniki przedstawiające jednostkowy koszt zaoszczędzenia energii wskazują na dużą
wrażliwość opłacalności potencjału na wzrost cen paliw i energii. Około 30% wzrost cen
paliw i energii (średnio z 51,34 zł/GJ obecnie do przewidywanego poziomu 66,4 zł/GJ
w 2020 roku, przy czym wzrost ten pochodzi tylko z oszacowanych skutków zakupu
uprawnień do emisji CO2) prowadzi do zmniejszenia jednostkowego kosztu zaoszczędzenia
energii o 57%.
Około 1/3 analizowanego potencjału (163,1 PJ/rok) jest opłacalna w warunkach obecnych
cen (2008) paliw i energii. Blisko 90% potencjału ma jednostkowe koszty zaoszczędzenia
energii (CCE) poniżej 50 zł/GJ. Jest to więc zakres potencjału podatny na lewarowanie
przedsięwzięć instrumentami finansowymi (niskooprocentowane pożyczki, dotacje, ulgi
podatkowe, system białych certyfikatów).
Z punktu widzenia całej gospodarki, bez wątpienia, lepiej jest dofinansować część kosztów
energooszczędnych przedsięwzięć niż płacić za uprawnienia do emisji CO2. Jednostkowy
koszt redukcji CO2 (CCC) w roku 2020, tj. 104,1 zł/tCO2 jest niższy niż wielkość
spodziewanej opłaty (aukcja) za uprawnienia do emisji CO2 w tym samym roku, tj.
140 zł/tCO2 (3,5 zł/Euro x 40 Euro/tCO2).
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3.2.4. Napędy
Potencjał oszczędności energii elektrycznej w układach napędowych
w następujących grupach urządzeń:
silniki elektryczne o mocy od 0,75 kW do 3000 kW,
regulacja częstotliwościowa napędów (VSD) dla mocy jak wyżej,
pompy odśrodkowe (wymiana) o mocy od 4 do 130 kW,
pompy obiegowe (wymiana z klasy C i D na A) dla mocy powyżej 3 kW.

obliczono

Tabela 4. Potencjał zmniejszenia zużycia energii elektrycznej w napędach oraz koszty
zaoszczędzonej energii elektrycznej i redukcji emisji CO2
Potencjał
zmniejszenia
CCE
CCC
zużycia energii
Lp.
Przedsięwzięcie
elektrycznej
GWh/rok
PLN/MWh
PLN/t CO2
1
Wymiana silników elektrycznych
ze standardowych na silniki o
podwyższonej sprawności w
2676
-227,1
-234,1
zakresie mocy od 0,75 do
3000 kW
2
Wprowadzenie regulacji
częstotliwościowej dla napędów w
8457
-119,4
-123,1
zakresie mocy od 0,75 do
3000 kW
3
Wymiana pomp odśrodkowych ze
standardowych na pompy o
558
-226,1
-233,1
podwyższonej sprawności w
zakresie mocy od 4 do 130 kW
4
Wymiana pomp obiegowych klasy
energetycznej C i D na pompy o
741
65,5
67,5
klasie A w zakresie mocy poniżej
3 kW
5
RAZEM
12432
-136,4
-140,6
W trzech pierwszych grupach użytkowania energii istnieje potencjał zaoszczędzenia
w wysokości 11,7 TWh przy znaczącej opłacalności wykorzystania zarówno potencjału
zaoszczędzonej energii elektrycznej, jak i redukcji CO2 (ujemne jednostkowe koszty
zaoszczędzonej energii CCE od 119,4 do –227,1 zł/MWh i redukcji CO2 CCC od – 123,1 do
– 234,1 zł/MWh). Ujemne koszty jednostkowe oznaczają, że wartości zaoszczędzonej
energii elektrycznej z nawiązką pokrywają koszty inwestycji przedsięwzięć
energooszczędnych. Opłacalność (CCE i CCC) znacznie rośnie (niższe wartości ujemne)
przy wzroście cen energii elektrycznej w stosunku do obecnych, co przedstawia Tabela 4.
3.2.5. Inne sieci przesyłowe i dystrybucyjne energii elektrycznej i ciepła,
oświetlenie ulic, placów, hal i warsztatów
Analizę potencjału przeprowadzono dla następujących obszarów:
modernizacja sieci przesyłowych – ciepłownictwo,
modernizacja sieci przesyłowych – elektroenergetyka,
oświetlenie ulic i placów,
oświetlenie hal i warsztatów.
Wybrane wyniki przedsięwzięć na 2020 rok przedstawiono w Tabelach 5, 6, 7 i 8.
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Tabela 5. Modernizacja cieplnych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
Ceny ciepła
Lp.
Wielkość
Przewidywane
Przewidywane
Obecne 2008r
w 2015r
w 2020r
1. Potencjał oszczędności energii
12,49
12,49
12,49
[PJ]
2. Jednostkowy koszt
zaoszczędzonego ciepła CCE
Nie występuje / zero*
zł/GJ
3. Jednostkowy koszt redukcji emisji
Nie występuje / zero*
CO2 CCC zł/t CO2
* Różnicę kosztów kapitałowych zmniejszenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła przyjmuje się
równą 0, bo przedsięwzięcie musi być realizowane ze względów bezpieczeństwa zasilania,
dając pośrednio efekt energetyczny.
Tabela 6. Modernizacja elektrycznych sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
Ceny ciepła
Lp.
Wielkość
Przewidywane
Przewidywane
Obecne 2008r
w 2015r
w 2020r
1. Potencjał oszczędności energii
3068
3068
3068
elektrycznej GWh
2. Jednostkowy koszt
zaoszczędzenia energii
Nie występuje / zero*
elektrycznej CCE zł/MWh
3. Jednostkowy koszt redukcji emisji
Nie występuje / zero*
CO2 CCC zł/t CO2
* Różnicę kosztów kapitałowych zmniejszenia strat przesyłu i dystrybucji ciepła przyjmuje się
równą 0, bo przedsięwzięcie musi być realizowane ze względów bezpieczeństwa zasilania:
wiek sieci, awaryjność, zdolność przesyłu i dystrybucji, dając pośrednio efekt energetyczny.
Tabela 7. Oświetlenie ulic i placów
Lp.
1.
2.

3.

Wielkość
Potencjał oszczędności energii
elektrycznej GWh
Jednostkowy koszt
zaoszczędzonej energii
elektrycznej CCE zł/MWh
Jednostkowy koszt redukcji
emisji CO2 CCC zł/t CO2

Ceny energii elektrycznej zł/MWh
Przewidywane
Przewidywane
Obecne 2008r
w 2015r
w 2020r
1314

1314

1314

-313,8

-368,4

-426,6

-325,9

-382,6

-443,0

Tabela 8. Oświetlenie hal i warsztatów
Lp.
1.
2.

3.

Wielkość
Potencjał oszczędności energii
elektrycznej GWh/rok
Jednostkowy koszt
zaoszczędzonej energii
elektrycznej CCE zł/MWh
Jednostkowy koszt redukcji
emisji CO2 CCC zł/ t CO2

Ceny energii elektrycznej zł/MWh
Przewidywane
Przewidywane
Obecne 2008r
w 2015r
w 2020r
248

248

248

-346,7

-401,3

-459,5

-360,1

-416,8

-477,2
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3.2.6. Łączny potencjał efektywności użytkowania energii elektrycznej
Opłacalność i wielkość potencjału energii elektrycznej w przeanalizowanych technologiach
użytkowania energii elektrycznej przedstawiono łącznie na Rysunku 13. Jeżeli cały ten
potencjał (26,8 TWh, 100% analizowanego potencjału) zostanie wdrożony, to koszty
użytkowania energii tych grup użytkowników energii zmaleją. Nie oznacza to, że tylko
poziom cen energii elektrycznej i ekonomia przedsięwzięć prowadzą do wykorzystania tego
potencjału. Tak nie jest. W przeciwnym przypadku potencjał ten byłby dawno wykorzystany.
Potrzebne są nowe instrumenty prowadzące do wdrożenia tego potencjału.
Potencjał racjonalizacji użytkowania energii elektrycznej
i jednostkowy koszt wykorzystania tego potencjału (spodziewane ceny energii el. w latach 2008, 2015 i 2020)
100

1. Oświetlenie hal i warsztatów
2. Oświetlenie ulic i placów
3. Oświetlenie w gospodarstwach domowych
4. Wymiana silników na energooszczędne
5. Energooszczędny sprzęt agd
6. Regulacja napędów elektrycznych
7. Pompy odśrodkowe o mocy 3 - 130 kW
8. Modernizacja sieci przesyłowych (en. el.) *

Jednostkowy koszt racjonalizacji
użytkowania energii elektrycznej [zł/MWh]
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Rysunek 11.
Spodziewany wzrost cen energii elektrycznej przez nabywanie uprawnień do emisji CO 2
w drodze aukcji (w 100% w 2020 roku) prowadzi do zwiększenia opłacalności przedsięwzięć.
W niniejszym raporcie przeanalizowano grupy i technologie użytkowania energii elektrycznej
o łącznym zużyciu energii elektrycznej 121,3 TWh/rok (59,3% udział w całkowitym zużyciu
energii w 2020 roku – scenariusz kontynuacja trendu). Czyli wielkość przeanalizowanego
potencjału 26,8 TWh/rok stanowi 21,1%. Zakładając, w dużym uproszczeniu, że stosunek
potencjału do zużycia w reszcie użytkowania energii elektrycznej w gospodarce będzie taki
sam (21,1%), to dodatkowy potencjał w gospodarce (2020 rok) wyniesie:
0,221 x 83,2TWh/rok = 18,4 TWh/rok
Oczywiście takie oszacowanie wymaga weryfikacji w odrębnym studium. Jednakże dla
zilustrowania roli potencjału oszczędności energii w użytkowaniu energii elektrycznej
w redukcji emisji CO2, przyjęto całkowity potencjał do wykorzystania w 2020 roku równy:
26,8 TWh/rok + 13,2TWh/rok = 40,0 TWh/rok,
czyli tylko część ok. 60% z oszacowania reszty potencjału 18,4 TWh/rok.
3.2.7. Łączny potencjał efektywności użytkowania energii
Łączny potencjał opisanych przedsięwzięć oszacowano na ok. 213 TWh/rok. Efekt
zmniejszenia zużycia ciepła na ogrzewanie, poprawę sprawności wytwarzania i zmniejszenia
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strat ciepła przeliczono z PJ na TWh (Tab.9). Wielkość ta odniesiona do zużycia energii
finalnej w 2007 roku stanowi 25%.
Tabela 9. Potencjał poprawy efektywności energetycznej wg przedsięwzięć w 2020 r.
Potencjał
Lp. Przedsięwzięcie
[TWh/rok]
1.

Wytwarzanie energii elektrycznej

40,0

2.

Sprzęt gospodarstwa domowego i oświetlenie mieszkań
Budynki mieszkalne i użyteczności publicznej, małe i średnie
przedsiębiorstwa, lokalna produkcja ciepła
Napędy
Modernizacja sieci przesyłowych i dystrybucyjnych
Modernizacja elektrycznych sieci przesyłowych i
dystrybucyjnych

9,7

3.
4.
5.
6.

142,5
12,4
3,1
3,5

7.

Oświetlenie ulic i placów

1,3

8.

Oświetlenie hal i warsztatów

0,3

Razem

212,8

Największy potencjał stanowi poprawa efektywności wykorzystania ciepła w budynkach –
67%, następnie poprawa sprawności wytwarzania energii elektrycznej – ok. 19% oraz
poprawa sprawności napędów – 5,8% i stosowanie sprawniejszego sprzętu
w gospodarstwach domowych – 4,6% (Rys.12).
Łączny potencjał efektywności użytkowania energii w 2020 roku
140

Zużycie energii finalnej w 2007 r. - 852,6 TWh (3069,3
PJ)
Łaczny potencjał - 212,7 TWh

120

Potencjał [TWh]
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Rysunek 12.
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Oświetlenie hal i
warsztatów

Oświetlenie ulic i
placów

Modernizacja sieci
cieplnych

Modernizacja sieci
elektroenerget.

AGD, oświetlenie
mieszkań

Napędy

Wytwarzanie energii
elektrycznej

Budynki, małe i
średnie
przedsiębiorstwa

0

4. Rekomendacja mechanizmów wykorzystania potencjału
Propozycje mechanizmów wspierających wykorzystanie potencjału efektywnego
wykorzystania energii w podziale na instrumenty informacyjne, edukacyjne, regulacyjne,
finansowe oraz instytucjonalne i programowe zawiera Tabela 10.
Tabela 10. Rekomendacje mechanizmów wykorzystania potencjału
Lp.
1.
1.1.

Instrumenty
Informacyjne
Kampanie
informacyjne

1.2.

Serwis
informacyjnoedukacyjny dla
użytkowników
sprzętu i urządzeń
powszechnego
użytku

1.3.

Etykietowanie
sprzętu i urządzeń

Grupa
celowa/obszar
użytkowania energii
Grupa:

gospodarstwa
domowe,

małe i średnie
przedsiębiorstwa,

budynki i obiekty
użyteczności
publicznej.

Cel/działania

Cele:
Wzrost świadomości.
Racjonalne wybory.
Informacja o efektywnym energetycznie
sprzęcie.

Działania:

artykuły sponsorowane w prasie
publicznej (2 razy w roku),
Obszar:

kampanie medialne w TV (2 x razy

sprzęt AGD,
w roku),

oświetlenie

współpraca z organizacjami
pozarządowymi w zakresie
kampanii lokalnych (ok. 50
kampanii w miastach i gminach
corocznie).
Grupa:
Cele:
Jak w pkt. 1.1
Świadomy i racjonalny wybór i zakup
energooszczędnych urządzeń i sprzętu.
Obszar:
Funkcjonowanie stałego internetowego
sprzęt powszechnego serwisu.
użytku: AGD,
oświetlenie,
Działania:
audiowizualny, kotły

funkcjonowanie i promocja
małej mocy, napędy,
krajowego serwisu powszechnej
samochody itp..
informacji np. istniejącego
www.topen.info.pl i centralne
zasilanie lokalnych serwisów,

dobrowolne umowy z masowymi
sprzedawcami na: dostęp do
serwisu jw., rozpowszechnienie
broszur wśród kupujących,
wprowadzenie do instrukcji sprzętu
zasad racjonalnego użytkowania
energii,

stymulowanie rozwoju
miejskich/gminnych serwisów
informacyjno-edukacyjnych
(zachęty korzystniejsze
dofinansowanie
energooszczędnych przedsięwzięć)
np. jak portal
www.energiaisrodowisko.czestocho
wa.pl.
Grupa
Cel:
Jak w pkt. 1.1.
Przedstawienie informacji o klasie
energetycznej sprzętu.
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Czas
wdrożenia
instrumentu
Od II połowy
2009
corocznie

2009 - 2010

2009 –
kontynuacja
istniejącego

Obszar:
sprzęt i urządzenia
powszechnego
użytku.

1.4.

Etykietowanie
budynków

2.
2.1.

Edukacyjne
System
powszechnej
edukacji

systemu
Działania:

utrzymanie i rozwój systemu
etykietowania sprzętu i urządzeń
w ramach rozwiązań dla całej EU,

wprowadzenie pilotażowe
etykietowania nowych grup
urządzeń: kotły, silniki, kolektory
słoneczne itp.,

włączenie systemu etykietowania
do informacji i edukacji
użytkowników energii,

opracowanie i wdrożenie systemu
egzekwowania stosowania
etykietowania sprzętu i urządzeń.
Cel:
Przedstawienie informacji o klasie
energetycznej budynku.

2010 do 2012
–
wprowadzenie
nowych
rozwiązań

Grupa:

właściciele i
lokatorzy
mieszkań,

właściciele i
Działania:
zarządcy

wypromowanie systemu
obiektów
etykietowania budynków,
użyteczności

opracowanie i rozpowszechnienie
publicznej,
informacji o etykietowaniu

małe i średnie
budynków w ramach kampanii
przedsiębiorstwa.
informacyjnej (pkt. 1.1.) i serwisu
informacyjnego (pkt. 1.2.)
Obszar:
budynki mieszkalne,
użyteczności
publicznej, biurowe,
usługowe.
Grupa:

właściciele i
lokatorzy
mieszkań oraz
budynków,

deweloperzy
budynków,

właściciele i
zarządcy
budynków
niemieszkalnych,

małe i średnie
przedsiębiorstwa,

nauczyciele,
uczniowie
i studenci.
Obszary:

budynki
i mieszkania,

sprzęt AGD,

oświetlenie

źródła ciepła
i instalacje
grzewcze
w budynkach, w
tym odnawialne

Cel:
Wzrost świadomości i racjonalne
użytkowanie energii w budynkach.
Działania:

opracowanie i wdrożenie programu
powszechnej edukacji w zakresie
efektywnego i przyjaznego
środowisku (w tym ochrony klimatu
Ziemi i wykorzystania odnawialnych
źródeł energii) wykorzystania paliw
i energii, w tym:
dla gospodarstw domowych,
właścicieli budynków,
małych i średnich
przedsiębiorstw,
szkół na różnych poziomach
nauczania,
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Od 2010
wdrożenie,
kontynuacja
do 2020

źródła energii,
sprzęt
audiowizualny,

napędy,

samochody.
Grupa:

architekci,

projektanci,

audytorzy
energetyczni,

firmy budowlane
i montażowe,

doradcy,

zarządcy.


2.2.

System szkoleń
zawodowych

Cel:
Podnoszenie kwalifikacji i umiejętności
stosowania standardów oraz doradztwo
w wykorzystaniu energooszczędnych
technologii.

Od 2010 do
2011
wdrożenie,
kontynuacja
do 2020

Działania:

opracowanie systemu szkoleń dla
poszczególnych grup zawodowych
(jak obok),
Obszary:

wykorzystanie środków programu

energooszczędne
operacyjnego „kapitał ludzki” dla
budynki,
tworzenia nowych zawodów

technologie
i powstawania nowych firm:
energooszczędne
konkursy na programy,

standardy i inne
szkolenia programowe,
regulacje,
certyfikacja nowych zawodów,

inżynieria
permanentny serwis
finansowania
internetowy i e-szkolenia.
przedsięwzięć,

fundusze
pomocowe,

zarządzanie
kosztami i
zużyciem energii.
3.
3.1.

Regulacyjne
Nowelizacja prawa Grupa:
budowlanego
Ministerstwo
Infrastruktury dla:

właścicieli
budynków i
mieszkań,

deweloperów
budynków,

firm
wykonawczych.

Cel:
Podniesienie jakości energetycznej
istniejących i nowych budynków.

Działania:

uzupełnienie braków i usunięcie
usterek w obowiązującej ustawie –
prawo budowlane i rozporządzenia
w sprawie warunków technicznych
z 6.11.2008 w kontekście
świadectw energetycznych w
Obszary:
zakresie jak [15],

energooszczędne 
pełna implementacja Dyrektywy
budynki,
2002/91/WE o efektywności

efektywne
energetycznej budynków,
instalacje i źródła 
zaostrzenie wymagań cieplnych
energii w
w normach budowlanych
budynkach.
z podaniem harmonogramu ich
wprowadzania od 2010 np. do
2
poziomu E0 = 50 – 60 kWh/m rok
w nowych budynkach
wielorodzinnych i E0 = 70 – 80
2
kWh/m rok w nowych budynkach
jednorodzinnych,

wprowadzenie od 2020 roku
wymagań cieplnych dla nowych
budynków na poziomie E0 do
2
30 kWh/m rok wraz z programem
przygotowawczym.
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Wdrożenie –
2009 - 2010,
weryfikacja
wymagań i
program po
2020
2015 - 2016

3.2.

3.3.

Wprowadzenie
zaostrzonych
uregulowań
prawnych
ograniczających
emisję
zanieczyszczeń
powietrza z
urządzeń
grzewczych małej
mocy

Wprowadzenie w
życie Ustawy o
efektywności
energetycznej

Grupa:

właściciele
budynków,

małe i średnie
przedsiębiorstwa,

samorządy
terytorialne,

inspekcja
ekologiczna.

Cele:
Poprawa jakości powietrza i efektywne
wykorzystanie energii.
Rozszerzenie na wszystkich
użytkowników zasady solidarności za
stan środowiska i ochrony klimatu.

Działania:

wycofanie z rynku detalicznego
węgli i innych paliw niskiej jakości
Obszary
(szlamy, muły, miały złej jakości),

Źródła ciepła:

zagospodarowanie paliw niskiej
jakości w kotłach energetyki
Kotły i piece
zawodowej przystosowanych do
węglowe,
spalania takich paliw,
olejowe,

podwyższenie wymagań
gazowe,
jakościowych dla kotłów
biomasowe
wprowadzanych na rynek,

ustanowienie opłat za emisję
zanieczyszczeń powietrza, w tym
CO2, związanych z zakupem paliw,
oraz analiza skutków ustanowienia
takich opłat,

wprowadzenie systemu kontroli
i egzekucji stosowania
w urządzeniach grzewczych małej
mocy paliw odpowiedniej jakości
(w tym wyeliminowanie praktyki
spalania śmieci w kotłach
domowych),

wsparcie nowej legislacji krajowym
programem ograniczenia emisji
zanieczyszczeń powietrza z tzw.
„niskich źródeł emisji”,

wzmocnienie prawne samorządów
terytorialnych w zakresie
wyznaczania stref niskoemisyjnych
w miastach i gminach
z obligatoryjnym zakazem
stosowania urządzeń grzewczych
nieodpowiedniej jakości
energetycznej i środowiskowej (np.
w organizacji i planowaniu
zaopatrzenia w energię w
gminach).
Grupa:
Cel:

użytkownicy
Oprzyrządowanie prawne krajowego
energii,
programu poprawy efektywności

dostawcy energii. energetycznej.
Obszar:

technologie i
przedsięwzięcia
poprawy
efektywności
energetycznej.

Działania:

włączenie celów i zadań pakietu
klimatyczno-energetycznego
w zakres ustawy,

poddanie projektu ustawy pod
konsultacje społeczne,

uchwalenie ustawy,

opracowanie programu wdrażania
ustawy jako integralnej części
ustawy.
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Wdrożenie
2010 rok
Stosowanie
do 2020 rok

Wdrożenie od
zaraz.
Coroczne
monitorowanie
i
raportowanie.
Weryfikacja i
nowelizacja
ustawy co 4
lata

3.4.

4.
4.1.

Stworzenie
skutecznych
regulacji prawnych
dla otwarcia rynku
energooszczędnych
przedsięwzięć na
usługi firm w
formule
partnerstwa
publicznoprywatnego (np.
typu ESCO)

Finansowe
Stworzenie
kompleksowego
systemu
dofinansowania
środkami
publicznymi
przedsięwzięć
dotyczących
potencjału
efektywnego
wykorzystania
energii i
zastosowania
odnawialnych
źródeł energii w
budynkach

Grupa:

sektor publiczny,

związki
mieszkaniowe,

firmy usługowe.
Obszar:

kompleksy
budynków,

lokalne
kotłownie,

małe i średnie
systemy
ciepłownicze.

Grupa:

właściciele
i lokatorzy
budynków,

fundusze
pomocowe,

banki,

instytucje
podatkowe.
Obszary:

niskooprocentowane pożyczki,

dotacje,

gwarancje
państwa.

Cele:
Otwarcie pola dla nowej niszy
biznesowej.
Przełamanie barier braku umiejętności,
możliwości i obaw z korzystania z usług
firm prywatnych w sektorze publicznym.

2009 - 2010
Monitorowanie
rynku 2011 2020

Działanie:

uchwalenie ustawy o partnerstwie
publiczno-prywatnym,

stworzenie katalogu
rekomendowanych przedsięwzięć
dla formuły PPP ze sposobem
certyfikacji efektów,

opracowanie wzorcowych,
ramowych umów dla PPP,

promocja realizacji przedsięwzięć
w formule PPP.
Cel:
Wzrost zainteresowania i stworzenie
możliwości modernizacji i budowy
energooszczędnych budynków.
Działania systemowe:

przegląd i ocena skuteczności oraz
możliwości istniejących i nowych,
potencjalnych „dźwigni
finansowych” funduszy
pomocowych (stopień zaspokojenia
potrzeb (co to jest), stymulacje,
efektywność) takich jak: programy
operacyjne ze środków UE,
NFOŚiGW, WFOŚiGW,
Ekofundusz, Fundusz z opłat za
uprawnienia do emisji CO2, inne
fundusze pomocowe, Fundusz
Termomodernizacyjny,

określenie zasad (weryfikacja
istniejących) i opracowanie
systemu dofinansowania
przedsięwzięć w budynkach,
z uwzględnieniem doświadczeń
i kompetencji dotychczasowych
instytucji finansowych. Powiązanie
środków pomocowych z wielkością
rzeczywistych efektów,

opracowanie systemu
monitorowania skuteczności
i efektywności wydatkowania
środków publicznych,

przeprowadzenie kampanii
informacyjnych i promocji
dofinansowania środkami
publicznymi,

ocena możliwości i wprowadzenie
takich instrumentów, jak np.
gwarancje skarbu państwa dla
pozyskania środków własnych
inwestora.
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2009 - 2010
Monitorowanie
skuteczności i
efektywności
2011 - 2020

4.2.

4.3.

Wprowadzenie
kryteriów
wymaganej
efektywności
energetycznej dla
przedsięwzięć
dofinansowanych
ze środków
publicznych.

Stymulowanie
finansowe
środkami
publicznymi
osiągania
wysokich
standardów
efektywności
energetycznej w
modernizowanych
i nowych
budynkach

Grupa:

fundusze
pomocowe,

instytucje
pośredniczące
w realizacji
programów
operacyjnych
UE,

inwestorzy –
pożyczkoi grantobiorcy.

Cel:
Wprowadzenie najlepszych,
opłacalnych technologii
energooszczędnych w
modernizowanych i nowych budynkach,
obiektach i instalacjach.

Działania:

wprowadzenie kryteriów
efektywności energetycznej,
opartych na kosztach w całym cyklu
żywotności inwestycji, do zasad
przydzielania dotacji do inwestycji
Obszary:
infrastrukturalnych i produkcyjnych,

budynki i obiekty, 
uszczegółowienie kryteriów

wodociągi
efektywności energetycznej, tam
i oczyszczalnie
gdzie one są już wprowadzone (np.
ścieków,
NFOŚiGW),

systemy i środki 
stworzenie katalogu przedsięwzięć
transportu,
wymaganych do przeanalizowania

inne obiekty,
przez inwestora/grantotechnologie
pożyczkobiorcę pod kątem
produkcyjne
celowości i opłacalności
i usługowe,
wprowadzania energooszczędnych

banki.
przedsięwzięć. Włączenie do
wytycznych standardu rachunku
ekonomicznego wraz z analizą
wrażliwości na ceny paliw i energii
w cyklu żywotności (obejmującą
skutki polityk i sygnały z rynku do
2020 roku).
Grupa:
Cel:

sektor publiczny, Powiązanie wysokości pomocy

właściciele
publicznej (pożyczki, dotacje,
budynków,
umorzenia) z efektami energetycznymi.

związki
mieszkaniowe,
Działania:

deweloperzy.

wprowadzenie systemu
zwiększenia dofinansowania
Obszar:
przedsięwzięć energooszczędnych

budynki
w zależności od wielkości efektów

obiekty
energetycznych:
i instalacje
dla nowych budynków
infrastrukturalne.
wprowadzanie dodatkowego
dofinansowania za
ponadstandardową
efektywność energetyczną, np.
przez większy wykup odsetek
od kredytów dla właścicieli
budynków i mieszkań, dopłata
2
do m pokrywająca koszty
różnicowe wyższej
efektywności energetycznej,
dla modernizowanych
budynków, powiązanie
wysokości pożyczki, dotacji,
premii z poziomem osiągniętej
jakości energetycznej. Wielkość
umorzenia pożyczki (obecna
praktyka WFOŚiGW)
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Wdrożenie 2009
Monitorowanie
skutków i
okresowa
weryfikacja
2010 - 2020

Wdrożenie
2010,
2011 - 2020
Monitorowanie
i
doskonalenie

uzależniona od rzeczywiście
osiągniętych efektów
energetycznych,
stworzenie systemu
odpowiedzialności prawnej
i zawodowej za poświadczenie
stanu efektywności
energetycznej (architekci,
audytorzy, wykonawcy,
właściciele inwestorzy itp.).
4.4.

5.
5.1.

Finansowa pomoc
publiczna do
kosztów energii
uboższych grup
społecznych

Instytucjonalne
i programowe
Opracowanie
i wdrożenie
programu
zwiększenia
efektywności
energetycznej
i wykorzystania
OZE w budynkach
i gospodarstwach
domowych oraz
małych i średnich
przedsiębiorstwach

Grupa:

gospodarstwa
domowe,

obiekty pomocy
społecznej,

samorządy
terytorialne.

Cel:
2010 - 2011
Zmniejszenie kosztów energii w
obiektach socjalnych i dla uboższych
grupach społecznych nie tylko poprzez
dopłaty, ale również finansowanie przez
przedsięwzięć zmniejszających zużycie
energii.

Obszary:
Technologie energooszczędne
niskonakładowej
termomodernizacji
mieszkań
i budynków.

Działania:

ocena aktualnej pomocy publicznej
do grup celowych jak wyżej oraz
potrzeb pomocy związanej
z drożejącymi paliwami i energią,

wytypowanie grup i obszarów
wprowadzenia aktywnej pomocy,

opracowanie i wdrożenie systemu
pomocy (przeglądy, uproszczone
audyty, określenie minimum
komfortu energetycznego,
opracowanie i wdrożenie zasad
dofinansowania, monitorowanie
efektów/rachunków
energetycznych).

Grupa:

twórca i operator
programu,

właściciele
budynków,

gospodarstwa
domowe,

samorządy
terytorialne,

deweloperzy
budynków,

firmy
wykonawcze,

małe i średnie
przedsiębiorstwa.

Cel:
Opracowanie i wdrożenie
kompleksowego programu,
weryfikującego i wprowadzającego
w życie zaproponowane wyżej
instrumenty: informacyjne, edukacyjne,
regulacyjne i finansowe. Korelacja
programu w budynkach z Narodowym
Programem Wdrożenia Pakietu
Klimatyczno-Energetycznego.

Obszar:

energooszczędne
technologie,

odnawialne
źródła energii
(OZE)

technologie
ograniczenia

Działania:

określenie przez Rząd RP
odpowiedzialnego za opracowanie
i wdrożenie Narodowego
Programu Wdrożenia Pakietu
Klimatyczno-Energetycznego,
w tym programu dla budynków,

opracowanie programu: cele,
zadania, odpowiedzialność, sposób
zarządzania, instrumenty
realizacyjne, monitorowanie
i sposoby weryfikacji i aktualizacji
programu,

konsultacje społeczne programu,
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Wdrożenie
2010
Realizacja
2011 - 2020

5.2.

emisji
zanieczyszczeń
powietrza.
Przodownictwo i
Grupa:
wzór sektora

administracja
publicznego –
centralna,
program sektor

samorządy
publiczny jako lider
terytorialne,

inne instytucje
publiczne.
Obszar:
budynki i obiekty
użyteczności
publicznej,
Technologie
energooszczędne
i odnawialne źródła
energii



przyjęcie Narodowego Programu
w drodze Ustawy.

Cel:
Promowanie dobrych wzorów przez
sektor publiczny.
Zmniejszenie kosztów energii
i obciążenia środowiska w budżetach
sektora publicznego.
Działania:

wprowadzenie obowiązku
etykietowania wszystkich budynków
publicznych o powierzchni powyżej
2
1000 m – nowelizacja Ustawy –
Prawo budowlane,

wprowadzenie obowiązku działań
naprawczych we wszystkich
budynkach i obiektach użyteczności
publicznej. W pierwszej kolejności
(2010 – 2015) w budynkach,
w których jednostkowe zużycie lub
koszty energii są wyższe od
średniej dla danej populacji (progi
i standardy do ustalenia),

wyeliminowanie nieefektywnych
i zanieczyszczających środowisko
kotłów grzewczych (niska emisja),

modernizacja oświetlenia ulic
i placów,

obligatoryjny wymóg sporządzenia
lokalnego planu efektywności
energetycznej w miastach
i gminach powyżej 20000
mieszkańców,

partnerstwo i stymulowanie
energooszczędnych i OZE
przedsięwzięć wśród
niepublicznych podmiotów
gospodarczych i społecznych,

monitorowanie efektów,

obligatoryjne wprowadzanie
trwałych i skutecznych systemów
zarządzania kosztami i zużycia
energii w budynkach administracji
centralnej oraz w gminach
i miastach powyżej 20000
mieszkańców. Dobrowolne
w mniejszych miastach i gminach,

ocena nakładów i efektów
wprowadzenia systemu,
wspomaganie administracji
centralnej i samorządów
terytorialnych niezbędnymi
środkami do realizacji programów
efektywnościowych i remontowych,

informacja i komunikacja sektora
publicznego ze społeczeństwem jak
w punkcie 1 instrumentów.
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Wdrożenie
2009 – 2010
Realizacja
2011 - 2020

5.3.

Wdrożenie modelu
programu
operacyjnego w
miastach i
gminach pt.
„Efektywne
energetycznie
i przyjazne dla
środowiska
systemy
energetyczne
w budynkach”

Grupa:

administracja
centralna,

samorządy
terytorialne,

właściciele
i zarządcy
budynków,

fundusze
ochrony
środowiska.
Obszary:

modernizacja
i wymiana źródeł
ciepła
w budynkach,

modernizacja
instalacji
grzewczych,

promocja OZE
w budynkach,

Cel:
Wzmocnienie i upowszechnienie
modelu: samorząd – program – źródła
pomocowego finansowania – operator –
właściciele budynków:

przełamanie bariery wysokich
kosztów transakcyjnych małych
projektów tak, aby zwiększyć
zainteresowanie nimi instytucji
finansowych,

wypełnienie zobowiązań wobec UE
w zakresie poprawy jakości
powietrza (w tym PM10 i PM2,5).

Opracowanie
i promocja
programu
2009
Realizacja
2010 - 2020

Działania:

upowszechnienie „śląskiego”
modelu budowy i realizacji
programów likwidacji emisji
zanieczyszczeń powietrza (gazy,
pyły zawieszone) ze źródeł niskich
i rozproszonych,

analiza kosztów – efektów realizacji
programów w miastach powyżej
20000 mieszkańców,

opracowanie programu
operacyjnego dla kraju
współfinansowanego przez
Narodowy Fundusz i Wojewódzkie
Fundusze Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w zakresie:
ograniczenia emisji
zanieczyszczeń, poprawy
efektywności i wzrostu
wykorzystania odnawialnych źródeł
energii w budynkach.

5. Podsumowanie
5.1.
To, że pakiet klimatyczno-energetyczny Unii Europejskiej z 11.12.2008 roku jest nazywany
”kompromisowym”, nie zmienia faktu, że przed gospodarką i społeczeństwem Polski stoją
poważne wyzwania i zadania dla realizacji celów pakietu.
Z jednej strony w wyniku negocjacji Polska otrzymała:
stopniowe wprowadzenie opłat za uprawnienia do emisji CO2 w sektorze energetycznym,
poczynając od 70% darmowych pozwoleń w 2012 roku, a kończąc na 100% opłatach za
pozwolenia do emisji CO2 w 2020 roku,
możliwość pozyskania dodatkowych środków z europejskiego systemu handlu emisjami.
Z drugiej strony:
cele do osiągnięcia w 2020 roku pozostały bez zmiany w stosunku do pierwotnej wersji
pakietu,
uzyskane przesunięcie systemu wprowadzenia pełnych opłat (w drodze aukcji) za
uprawnienia do emisji CO2 z 2013 roku na 2020 rok, to wbrew pozorom krótki okres na
przekształcenie gospodarki, a szczególnie sektora wytwarzania energii elektrycznej na
mniej emisyjne.
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Potrzebne są od zaraz decyzje i działania państwa określone w Narodowym Programie
Realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego.

5.2.
W 2009 roku powinien być opracowany przez rząd RP i skonsultowany z zainteresowanymi
podmiotami i społeczeństwem Narodowy Program realizacji Pakietu KlimatycznoEnergetycznego zawierający:
cele do osiągnięcia,
wyznaczenie wysokiego rangą przedstawiciela Rządu RP (najlepiej wicepremiera lub
właściwego ministra) oraz zespołu międzyministerialnego odpowiedzialnego za
realizację Programu i wyposażonego w stosowne kompetencje,
zadania i cele cząstkowe rozpisane na wszystkie podmioty wraz z harmonogramem ich
realizacji,
instrumenty realizacji celów programu, w tym sposób zagospodarowania funduszy
z krajowych opłat za uprawnienia do emisji oraz dodatkowych środków z europejskiego
systemu handlu emisjami EU ETS,
sposób zarządzania Programem, w tym potencjalnymi zasobami uprawnień do emisji
CO2, które mogą być przedmiotem dodatkowych przychodów ze sprzedaży na rynku
międzynarodowym (np. pozyskanych z sektorów poza systemem EU ETS),
sposoby monitorowania realizacji i weryfikacji Programu.
Realizacja Programu nie może być celem samym w sobie. Ma być elementem krajowej
polityki, przyczyniającym się do zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego, poprawy
stanu środowiska oraz budowy innowacyjnej i mniej energochłonnej gospodarki.

5.3.
Konieczność szybkiego opracowania i wdrożenia Narodowego Programu wynika z faktu, że
w pierwszych latach jego realizacji może stać się on częścią Programu Antykryzysowego dla
gospodarki. Działania w zakresie rozwoju infrastruktury energetycznej, rozwoju odnawialnych
źródeł energii i poprawy efektywności energetycznej, połączone ze środkami z funduszy
strukturalnych, a następnie z funduszu opłat za uprawnienia do emisji CO2, mogą stać się
dobrym katalizatorem podtrzymania wzrostu gospodarczego Polski.
5.4.
Potrzebne są kompleksowe, wielowariantowe analizy i studia wykonalności nad
wypracowaniem najlepszego scenariusza realizacji celów pakietu, inicjowane i firmowane
przez państwo. Nie mogą one ograniczać się tylko do prostej aproksymacji rozwoju
gospodarczo-społecznego Polski, bazującej na strukturze stanu obecnego.
Jaka będzie energochłonność i emisyjność gospodarki w 2030 roku zależeć będzie nie tylko
od tego, jak zracjonalizujemy i przekształcimy stan obecny np. jak wykorzystamy istniejący
potencjał efektywności energetycznej przez mniej energochłonne technologie, ale może w
większej mierze od tego, jakimi strukturami gospodarki i technologiami energetycznymi
produkcji towarów i usług osiągniemy zakładany, prawie 200%, wzrost zamożności (PKB) do
2030 roku.
Obecnie podejmowanych jest wiele inwestycji (np. infrastrukturalnych: transport,
oczyszczalnie ścieków, wodociągi), których pozytywne efekty będziemy odczuwać przez
kilkadziesiąt lat. Brak lub niedostateczne kryteria efektywności energetycznej czy
zastosowania odnawialnych źródeł energii i rachunek ekonomiczny oparty na obecnych
cenach kapitału i energii, prowadzi do nieefektywnych rozwiązań na przyszłość. Pod tym
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względem należy zweryfikować priorytety i kryteria wykorzystania środków publicznych, w
tym funduszy strukturalnych z UE.
5.5.
Polska ma potencjał i szansę na realizację celów pakietu klimatyczno-energetycznego.
Najważniejszym z nich jest zmniejszenie emisji CO2 w sektorach objętych systemem handlu
emisjami (cel Dyrektywy EU ETS), w związku z tym dokonano oceny możliwości jego
realizacji i zaprezentowano scenariusz efektywnościowy jak w Tabeli 1.
Scenariusz ten, jako efektywnościowy, opracowano dla 2020 roku, ale powinien on być
zweryfikowany z punktu widzenia możliwych celów redukcji CO2 na 2030 rok.
Stawia on wysokie wymagania co do poprawy efektywności energetycznej (wykorzystanie
całego istniejącego potencjału). W przypadku wolniejszego tempa wykorzystania potencjału,
alternatywą może być import energii elektrycznej np. z Litwy (Ignalina) i większe
zastosowanie gazu ziemnego w sektorze energetycznym lub (o ile potwierdzą to możliwości)
szybszy rozwój odnawialnych źródeł energii. Daje to pole do budowy następnych
scenariuszy w oparciu o wyżej wymienione założenia.
Państwo nie może być bezpośrednio zaangażowane w modernizację i budowę sektora
energetycznego, ale przez takie instrumenty jak:
pomoc publiczna w rozwoju nowych, czystych technologii wytwarzania energii
elektrycznej i ciepła,
długoterminowe umowy oparte nie na gwarantowanej cenie za energię elektryczną ale
na systemie rozdziału uprawnień do emisji i długoterminowym i przejrzystym systemie
regulacji sektora oraz nowej organizacji rynku energii,
międzynarodowe umowy na dostawę paliw i energii,
może doprowadzić do realizacji scenariusza zapewniającego zaspokojenie potrzeb na
energię po możliwie najniższych kosztach społecznych.
5.6.
Wyniki analiz kosztów produkcji energii elektrycznej w różnych technologiach wytwarzania
energii, oparte na cenach paliw i kapitału w 2008 r., były podstawą do wyboru technologii
wytwarzania energii w 2020 roku. Dokonane w 2008 roku i na początku 2009, podwyżki cen
energii elektrycznej w znacznym stopniu zbliżyły się do poziomu, jaki był prognozowany na
rok 2013 jako skutek wdrażania pierwotnej wersji pakietu, w której od 2013 roku wszystkie
uprawnienia do emisji w sektorze elektroenergetycznym miały być kupowane w drodze
aukcji. Należy zwrócić uwagę opinii publicznej na to, że podwyżki cen energii w znacznej
mierze były efektem wzrostu cen węgla kamiennego, ale również odpowiedzią wytwórców
energii elektrycznej na niepewność rynku (ceny do uprawnień za emisję, ceny paliw)
i kompensację ryzyka w podejmowaniu niezbędnych inwestycji modernizacyjnych i budowy
nowych jednostek wytwórczych. Dlatego w umowach długoterminowych państwo powinno
wyważyć jaka jest cena tego ryzyka i jaki system regulacji może prowadzić do pogodzenia
interesu gospodarki i społeczeństwa z interesem biznesu energetycznego, a w efekcie do
racjonalnej ścieżki kształtowania się cen energii elektrycznej w przyszłości.
Należy wziąć pod uwagę, że polityka państwa w zakresie transformacji polskiej energetyki
nie może polegać tylko na kontynuacji rozwoju scentralizowanych źródeł zaopatrzenia w
energię elektryczną, ale również przyczynić się do znaczącego rozwoju rozproszonych
źródeł energii.
5.7.
Priorytet efektywności energetycznej w polityce energetycznej wynika z tego, że
w najbliższych 5 – 8 latach, efekty zmniejszenia zużycia energii elektrycznej będą
praktycznie jedynym środkiem na łagodzenie napiętego bilansu podaży i popytu energii.
Natomiast przedsięwzięcia efektywności wykorzystania energii elektrycznej prowadzą do
zmniejszenia kosztów produkcji towarów i świadczenia usług oraz łagodzenia skutków
rosnących cen energii elektrycznej. Z tego powodu poprawa efektywności wykorzystania
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energii elektrycznej jest najbardziej opłacalną opcją redukcji emisji CO 2 i, razem z rozwojem
odnawialnych źródeł energii, przynoszącą największy efekt redukcji do 2020 roku.
5.8.
W niniejszym raporcie przeanalizowano potencjał efektywności energetycznej w budynkach,
małych i średnich przedsiębiorstwach, gospodarstwach domowych, napędach elektrycznych
i oświetleniu ulic (do 3000 kW) oraz lokalnych i zawodowych ciepłowniach. Analizą nie
zostały objęte grupy użytkowania energii, takie jak: przemysł przetwórczy, transport,
energetyczne wykorzystanie odpadów i technologie jak kogeneracja dużej i małej skali co
wyznacza pole i potrzebę dalszych prac studialno-badawczych. Dla realizacji tego potencjału
przedstawiono propozycję instrumentów: informacyjnych, edukacyjnych, regulacyjnych,
finansowych oraz instytucjonalnych i prawnych potrzebnych do wdrożenia, jako warunek
realizacji tego potencjału. Większość z tych instrumentów ma znaczenie uniwersalne i może
być rozszerzona na pozostałą część potencjału efektywności energetycznej w gospodarce.
5.9.
Niniejszy raport nie może być postrzegany jako całościowe i skończone studium oceny
możliwości realizacji celów pakietu klimatyczno-energetyczno. Jednakże zaprezentowane
cząstkowe analizy oraz rekomendowane kierunki i instrumenty działań mogą być
wykorzystane już w bieżących decyzjach dotyczących polityki energetycznej kraju i wnieść
wkład w budowę Narodowego Programu Realizacji Pakietu Klimatyczno-Energetycznego.
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