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Energochłonność gospodarek 
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Efektywność energetyczna = odwrotność energochłonności 

• oficjalna definicja: 

Dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady  

z dnia 5 kwietnia 2006 r., nr 2006/32/WE 

stosunek uzyskanych wyników, usług, towarów lub energii do 
wkładu energii; zależność między energią uzyskaną a doprowadzoną 

 

• albo: 

„szóste paliwo” 

 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 



8 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

Efektywność energetyczna to „szóste paliwo” 
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wiatr węgiel atom biomasa fotowoltaika

LCoE – jednostkowy uśredniony koszt produkcji energii elektrycznej w cyklu życia  
(US cent/kWh) 

Źródło: American Council for an Energy-Efficient Economy 2013  
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

Dlaczego się zajmujemy  

energią w przemyśle? 

 Przemysł 
28% 

Transport 
27% 

Budownictwo 
mieszkaniowe 

24% 

Handel i usługi 
8% 

Zużycie na cele 
nieenergetyczne 

9% 

Inne 
4% 

GLOBALNE ZUŻYCIE ENERGII FINALNEJ 
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

• Systemy Zarządzania Energią  (ISO 50001) – schemat działań 
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

Działania okresowe  

czy systematyczne? 

Koszt 

Czas 
0 

0 
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+5% 

-20% 
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Wysokie 
Koszty = 

Audyt 

Gdzie ten raport z 
ostatniego 
Audytu?!? 

Wszystko 
pod 

kontrolą 

Jedziemy 
Dalej !!! 

Eliminacja 
niepotrzebnych 

strat, 
Inwestycje 



12 

SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

Działania okresowe  

czy systematyczne? 
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Systematyczne
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Podtrzymanie 
oszczędności 

wynikających z 
Audytu 

Dalsze 
oszczędności 

po 
inwestycjach 

Zarządzanie 
Energią 

wchodzi w 
krew 
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SYSTEMY ZARZĄDZANIA ENERGIĄ 

Optymalizacja energetyczna inwestycji – czym wcześniej, tym lepiej 

 

 

Poziom skomplikowania & ilość detali 

Możliwość dokonania zmian 

Koszt dokonania zmian 

Założenia 
koncepcyjne 

Koncepcja 
techniczna & 

Studium 
wykonalności 

Projekt 
techniczny & 
business plan  

Wdrożenie 
projektu 

Okres 
użytkowania 

niski 

niska 

niski 

http://empiproject.eu/index.php/start/  

http://empiproject.eu/index.php/start/
http://empiproject.eu/index.php/start/


FINANSOWANIE 

EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 



• Instrumenty finansowe 

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

Dotacje 

Preferencyjne 
pożyczki 

ESCO, EPC 

Kredyty komercyjne 
/ leasing 

• RPO 

• Białe Certyfikaty 

• NFOŚiGW 

• WFOŚiGW 

• Umowy o spłatę inwestycji z 
uzyskanych oszczędności 

• PPP (samorządy) 

• Banki komercyjne 

• Inne instytucje finansowe 



• Formy dofinansowania – przykład EPC / ESCO kontraktowanie efektu 
energetycznego 

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 



• Formy dofinansowania – przykład programu finansowania zwrotnego 

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf


• Formy dofinansowania – przykład programu finansowania zwrotnego 

 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf  

https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf
https://ec.europa.eu/energy/sites/ener/files/documents/005_marcin_janiak_seif_warsaw_30-11-17.pdf


• Formy dofinansowania – wyszukiwanie dotacji 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 



• Formy dofinansowania – systemy wsparcia generacji oraz efektywności 
energetycznej w formie certyfikatów 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 



• Formy dofinansowania – systemy wsparcia generacji oraz EE 

• Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej w odnawialnych źródłach energii (tzw. zielone certyfikaty), 

• Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej w wysokosprawnej kogeneracji opalanej paliwami gazowymi lub 
o łącznej zainstalowanej mocy elektrycznej do 1 MW (tzw. żółte certyfikaty), 

• Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej w wyprodukowanej w kogeneracji opalanej metanem 
kopalnianym lub gazem uzyskiwanym z przetwarzania biomasy (tzw. certyfikaty 
fioletowe), 

• Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia dla energii elektrycznej 
wyprodukowanej w pozostałych jednostkach wysokosprawnej kogeneracji (tzw. 
czerwone certyfikaty), 

• Prawa majątkowe ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego (tzw. brązowe 
certyfikaty),  

• prawa majątkowe wynikające ze świadectw pochodzenia biogazu rolniczego 
(błękitne certyfikaty) 

• Prawa majątkowe ze świadectw efektywności energetycznej (tzw. białe certyfikaty). 

 

 

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA 



Procedura uzyskiwania i obrotu białymi certyfikatami 

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA  

- ASPEKTY FORMALNE 

Realizator przedsięwzięcia 
Złożenie wniosku o wydanie 
świadectwa wraz z  audytem 
efektywności energetycznej 

Prezes URE  
Przyjmowanie wniosków 

URE 
Ocena wniosku i audytu 

URE  
Wydanie świadectwa 

Realizator przedsięwzięcia  
Realizacja 
Audyt efekt. energetycznej 
Zawiadomienie do URE 

URE 
Zapis w rejestrze Informacji 
dla giełdy 

Towarowa Giełda Energii 
Transakcje kupna-sprzedaży 
świadectw 

Realizator przedsięwzięcia  
Zgłoszenie na giełdę energii 

Przedsiębiorstwo energetyczne 
Zakup świadectw na giełdzie energii 
Przekazanie świadectw do URE 
(rozliczenie obowiązku uzyskania 
oszczędności) 

URE 
Umorzenie świadectwa 
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Andrzej Rajkiewicz 

 

 

Dziękuję za uwagę! 

Kontakt bezpośredni: 
tel.: 48-22-50-54-661, 48-22-50-54-654 
faks: 48-22-825-86-70 
adres: Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa 


