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Zużycie energii w UE 

Source: Eurostat 2010 

EU-27 Zużycie energii końcowej (2008r.) Razem = 1168.63 Mtoe 

Budownictwo mieszkaniowe i usługowe odpowiada  

za ok. 40% całkowitego zużycia energii w UE. 

gospodarstwa 

domowe; 25% 

usługi, 

handel; 13% 

rolnictwo; 2% 

przemysł; 

27% 

transport; 

33% 
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W kierunku “20-20-20”  
do 2020 

Redukcja emisji GC 

o 20% 

Wzrost udziału OZE 

20% 
100% 

Zmniejszenie zużycia 

energii o 20% 

-10% -20% 
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Obecny  
trend do 
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trend do 
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Plan na rzecz efektywności energetycznej z 2011r.  
 

 

 

 Oszczędność energii jest najbardziej efektywną drogą do 

bezpieczeństwa energetycznego i redukcji gazów cieplarnianych i 

innych zanieczyszczeń 

 

 

 COM (2011) 109 – 8.03.2011  
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 Komisja potwierdza najwyższy priorytet dla: 

1. Dyrektywy 2006/32/WE w sprawie efektywności energetycznej, 

2. Dyrektywy 2009/28/WE w sprawie OZE,  

3. Dyrektywy 2010/31/WE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków, 

4. Dyrektywy 2004/8/WE w sprawie promocji wysokosprawnej kogeneracji  

    w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło,  

 5. Dyrektywy 2010/75/WE w sprawie IED- emisji w przemyśle zobowiązujących  

   do stosowania najlepszych możliwych technik BAT,  

 6. Dyrektywy 2003/87/WE w sprawie ETS - europejskiego systemu handlu emisjami, 

 7. Dyrektywy 2009/29/WE w sprawie europejskiego systemu uprawnień do emisji ETS. 

 

 

 

 COM (2011) 109 – 8.03.2011  
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 COM (2011) 109 – 8.03.2011  

 

    Możliwości wspierania efektywności 

       energetycznej w działalności gospodarczej:  

 ulgi podatkowe, 

 dofinansowanie  przedsięwzięć z zakresu efektywności energetycznej, 

 dofinansowanie audytów energetycznych, 

 dofinansowanie wdrożenia systemu zarządzania energią (EN 16001:2009) 

 

    Źródła finansowania: 

 Fundusz Spójności, 

 Program Inteligentna Energia dla Europy, 

 Kredyty z Międzynarodowych Instytucji Finansowych i Banków, 

 7 Ramowy Program Badawczy 
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 COM (2011) 109 – 8.03.2011  

 

    Rola konsumenta i jego przygotowanie do efektywnego wykorzystania 

       energii poprzez: 

 

 wprowadzony system ekoprojektowania i metryczek energetycznych dla: 

   lodówek, zamrażarek, telewizorów, zmywarek, pralek, wentylatorów,  

   oświetlenia i dekoderów telewizyjnych, 

 

 projektowany na lata 2012 – 2014 system dla: kotłów, podgrzewaczy  

   wody, komputerów, klimatyzatorów, suszarek, pomp, odkurzaczy  

   i oświetlenia, 

 

 olicznikowanie wszystkich mediów, w tym wdrożenie smart metereing dla 

   najmniej 80% odbiorców końcowych do roku 2020.  



8 

 

 

 COM (2011) 112/4  

 

A Roadmap for moving to a competitive low carbon economy in 2050 

Mapa drogowa do niskowęglowej konkurencyjnej gospodarki w 2050 r 

Przyjęcie dokumentu – 13 grudnia 2011 ???? 

    Dla utrzymania zmian klimatu poniżej 2˚C Rada Europy potwierdza cel redukcji 

gazów cieplarnianych do 80 – 90% do roku 2050 w porównaniu do 1990 roku.  

 

   Plan redukcji emisji GC: 

      2020 – 25%                 1,0%/rok  60% niskowęglowa energetyka 

      2030 – 40%  1,5%/rok 75% niskowęglowa energetyka 

      2040 – 60%  2,0%/rok 90% niskowęglowa energetyka 

      2050                 100% niskowęglowa energetyka 



9 

 
 

 

 

 COM (2011) 112/4  

 Ograniczenie emisji w UE do roku 2050 
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 COM (2011) 112/4      

 

Bezpieczna, konkurencyjna, w pełni odwęglona energetyka: 

100% redukcji emisji: 

  

dywersyfikacja technologii, 

 

   powszechne zastosowanie już istniejących nowoczesnych technologii, 

 

   rozwój nowych technologii (fotowoltaika), 

 

   centralna rola OZE, 

 

   inteligentne sieci elektroenergetyczne. 
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Zrównoważony transport 

 COM (2011) 112/4      

 - 54 do - 67% do 2050; -20 do - 9% do 2030, 

 

   efektywność wykorzystania paliw (nowe silniki, materiały, nowe paliwa), 

 

   elektryfikacja, 

 

   samochody z napędem hybrydowym (plug-in hybrids), 

 

   biopaliwa, 

 

   inteligentny system podatkowy. 
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Budownictwo energooszczędne 

 COM (2011) 112/4      

90% redukcji emisji do 2050 r.: 

 

   blisko zero-energetyczne budynki, 

 

   efektywne energetycznie budynki publiczne, 

 

   nowe źródła energii (pompy ciepła, zasobniki ciepła, kolektory słoneczne, 

      biogaz, biomasa – indywidualnie i w systemach ciepłowniczych). 
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Przemysł 

 COM (2011) 112/4      

83  87% redukcji emisji do 2050 r.: 

 

   efektywne procesy technologiczne i wyposażenie, 

 

   recykling, 

 

   bezemisyjne źródła energii, 

 

   CCS – wychwytywanie i magazynowanie CO2 z procesów  

      technologicznych (cementownie, huty).  
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Rolnictwo i leśnictwo 

 COM (2011) 112/4      

42 ÷ 49% redukcji emisji do 2050 r.: 

 

   efektywne użycie nawozów, 

 

   gazyfikacja odchodów zwierzęcych i lepsza gospodarka odchodami 

      naturalnymi, 

 

   wykorzystanie biopaliw, 

 

   wychwytywanie węgla przez rośliny rolnicze i lasy (zagospodarowanie łąk, 

      terenów bagiennych, torfowisk) 

 

   zwiększenie lesistości, 

 

   nowa Wspólnotowa Polityka Rolna po 2013 r. 
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 Dyrektywa 2006/32/WE   w sprawie efektywności energetycznej  

 

Ustawa o efektywności energetycznej  

 z dnia 15 kwietnia 2011 r. Dz.U.94 poz. 551 

Ustawa określa: 

 

1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią, 

 

2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności  

    energetycznej, 

 

3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej, 

 

4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania  

    uprawnień audytora efektywności energetycznej. 
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 Ustawa o efektywności energetycznej  

 

      Krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią: 
  9 % energii finalnej do 2016 r.  

 Krajowy Plan Działań i ocena przez MG i RM co 3 lata do 15 maja. 

 

Zadania jednostek sektora publicznego: 

 JSP stosują co najmniej dwa ze środków efektywności energetycznej 

  (bez określania celów) 

 1) umowa której przedmiotem jest realizacja i finansowanie  

          przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, 

      2) nabycie nowego urządzenia lub pojazdu …, 

      3) wymiana urządzenia lub pojazdu …, 

      4) nabycie lub wynajęcie lub remont użytkowanych budynków, 

      5) sporządzenie audytu energetycznego.  
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 Dyrektywa 2006/32/WE   w sprawie efektywności energetycznej 

  

 Ustawa o efektywności energetycznej  
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 Cele udziału OZE w energii finalnej UE na rok 2020 i stan na rok 2005 
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Rozporządzenie Ministra Gospodarki  

z dnia 14 sierpnia 2008 r. w sprawie OZE  

• Energia elektryczna 

7,0%     w  2008 r. 

8,7%     w  2009 r. 

10,4%   w  2010 r. 

10,4%   w  2011 r. 

10,4%   w  2012 r. 

10,9%   w  2013 r. 

11,4%   w  2014 r. 

11,9%   w  2015 r. 

12,4%   w  2016 r. 

12,9%   w  2017 r. 

• Miejscem pomiaru są zaciski generatora 
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 Dyrektywa 2009/28/WE   w sprawie OZE  

 

Krajowy Plan Działań w sprawie promocji OZE 

2010 2020 

MW GWh MW GWh 

Energia wodna 952 2 279 1 152 2 969 

Energia 
geotermalna 

0 0 0 0 

Energia słoneczna 1 1 3 3 

Energia wiatrowa 1 100 2 310 6 650 15 210 

Biomasa  380 6 028 2 530 14 218 

stała 300 5 700 1 550 10 200 

biogaz 80 328 980 4 018 

biopłyny 0 0 0 0 

Ogółem 2 433 10 618 10 335 32 400 
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 Dyrektywa 2010/31/WE (recast)  w sprawie  

charakterystyki energetycznej budynków  

 

 

 Dyrektywa 2002/91/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 16 grudnia 

2002 w sprawie charakterystyki energetycznej budynków  

 

 

 Dyrektywa 2010/31/WE Parlamentu Europejskiego i Rady  z dnia 19 maja 2010 

w sprawie charakterystyki energetycznej budynków („recast”- przekształcenie) 

 



22 

 
 

 

 

 Dyrektywa 2010/31/WE  (recast) w sprawie  

charakterystyki energetycznej budynków  

 
Budynki prawie zero energetyczne : 

BYŁO JEST 

Od 31 grudnia 2018 wszystkie nowe budynki 
użyteczności publicznej będą prawie zero 
energetyczne  
 

Od 31 grudnia 2020 wszystkie nowe budynki 
będą prawie zero energetyczne  
 

Kraje Członkowskie powinny opracować plany 
zwiększania udziału budynków  
niskoenergetycznych w poszczególnych 
kategoriach budownictwa 

Wiodąca jest rola b.u.p. 

Kraje Członkowskie powinny określić 
pośrednie cele wskaźnikowe na rok 2015 
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 Potencjał oszczędności w budownictwie mieszkaniowym 
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 Dyrektywa 2004/8/WE   w sprawie kogeneracji  

w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło  
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 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 września 2007 r.  

w sprawie kogeneracji  

 

 

• jednostki kogeneracji do 1 MW i gazowe 

2,7%    w 2008 r. 

2,9%                  w 2009 r. 

3,1%    w 2010 r. 

3,3%    w 2011 r. 

3,5%    w 2012 r. 

 

• jednostki kogeneracji inne 

19%    w  2008 r. 

20,6%         w  2009 r. 

21,3%         w  2010 r. 

22,2%         w  2011 r. 

23,2%         w  2012 r. 
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 Dyrektywa 2010/75/WE   IED - w sprawie emisji w przemyśle  

 

   Ograniczenie przez przemysł emisji zanieczyszczeń do powietrza, gleb i wód  

      od 2016 r., 

 

   W Polsce dotyczy 3 000 przedsiębiorstw, w tym ciepłownictwa, 

 

   Obejmuje wspólne kominy od 15 MW, 

 

   Emisje SO2, NOX i pyłów – jak dla dużych kotłów od 2016 r., 

 

   Ciepłownie poniżej 200 MW (ok.10 000 MW) mogą pracować do 2023 r., 

      od 2016 r. jednak nie więcej niż 17 500 godzin.    
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 Dyrektywa 2009/29/WE   ETS – nowa 

Dyrektywa 2003/87/WE   ETS – stara   

 

   Od 2013 r. zakup uprawnień do emisji CO2 

 

   Art. 10 c Dyrektywy 2003/87/WE przewiduje, że nowe państwa członkowskie  

      mogą przydzielić dla sektora energetycznego nieodpłatne uprawnienia do emisji 

      CO2 – Derogacja do 2020 r. na bazie historycznych emisji z 2005 -2007 r. 

 

   Pakiet derogacyjny KE z 29 marca 2011 r. 

       - rozpoczęte prace przygotowawcze (preparatory works), 

       - ujęcie w Krajowym Planie Inwestycyjnym, 

       - zobowiązanie się Państwa, Przedsiębiorstwa (?) do inwestycji  

         w czyste technologie 

       - podstawą uprawnień darmowych benchmark 
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 Priorytety  

 

 Efektywność energetyczna wykorzystania energii 

 

  Dekarbonizacjia energetyki i transportu 

 

  Odnawialne źródła energii 

 

  Czysty przemysł 

 

  Rolnictwo i leśnictwo w służbie środowiska 



Slide 29 

 Inicjatywa europejska mająca na celu mobilizowanie 

działaczy lokalnych i regionalnych dla realizacji 

pakietu klimatyczno-energetycznego 

 Tworzenia nowych wykwalifikowanych miejsc pracy 

 Poprawy konkurencyjności gospodarczej 

 Zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego  

 

 

 

 

 

Porozumienie Burmistrzów 
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1. Podpisanie Deklaracji o przystąpieniu do 
Porozumienia Burmistrzów 

2. Opracowanie Zrównoważonego Planu Działania 

3. Organizowanie Dni Energii 

>20% do  

2020 

Jak? 

4. Wdrażanie Planu Działania 
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Deklaracja  

Opracowanie Planu Działania na rzecz 

Zrównoważonej Energii w ciągu 1 roku 

 

Monitorowanie – raport co 2 lata 

 

Organizowanie Dni Energii we  

współpracy z Komisją Europejską 

 

Uczestniczenie w corocznej  

Konferencji Burmistrzów 

 

 

 

www.eumayors.eu 
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Podejmowanie działań w obszarach takich jak:  

 budownictwo nowe i istniejące 

 infrastruktura: ciepłownictwo, oświetlenie miejskie, 

„smart grids”, itp. 

 zagospodarowanie przestrzenne terenu 

 zdecentralizowane odnawialne źródła energii 

 transport publiczny i prywatny 

 zachowania użytkowników energii 

 

 Redukcja emisji o MIN 20%! 

 

 

 

Zrównoważony  
Plan Działania  
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Członkowie PmB  
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 2 418 samorządów lokalnych (14 kwietnia 2011) 

 3 155 (13 grudnia 2011) 

 

 

 

 

Członkowie PmB  

Polska (26 sygnatariuszy): 
-Bestwina  - Szczyrk 

-Bielawa  - Warszawa 

-Bielsko-Biała - Wilamowice 

-Błażowa  - Władysławowo 

-Chożele 

-Dzierżoniów 

-Ełk 

-Gdynia 

-Gniewino 

-Hel 

-Jasienica 

-Jaworze 

-Kolbuszowa 

-Kościerzyna 

-Kozy 

-Laszki 

-Łubianka 

-Niepołomice 

-Raciechowice 

-Sokołów Małopolski 

-Stare Juchy 
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Województwo  
pomorskie 
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 Możliwość ubiegania się o wsparcie finansowe 

(ELENA, EEE-F, Intelligent Energy Europe) 

 Kreowanie nowych miejsc pracy („green-collar”; 1,5 

mln w skali UE do roku 2020) 

 Poprawa jakości powietrza, ekosystemów, budynków 

 Zmniejszenie kosztów opieki zdrowotnej (mniejsza 

zachorowalność i śmiertelność) 

 Rozwój współpracy między samorządami 

 

ELENA – European Local Energy Assistance 

EEE-F – European Energy Efficiency Facility 

 

 

Korzyści lokalne 
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 bo jest bardzo dużo pracy do wykonania 

 

 bo można wymieniać się doświadczeniami 

 

  bo raźniej w grupie niż samemu 

 

 bo łatwiej będzie pozyskiwać środki będąc dobrze 

przygotowanym – SEAP 

 

 bo budujemy wizerunek gminy świadomej i 

odpowiedzialnej  

 

Porozumienie Burmistrzów 
Dlaczego? 



“I understand that 
international cooperation is a 
very difficult task, but it must 
be undertaken even if it 
requires immense effort and 
genuine devotion” 

 

Marie Skłodowska-Curie 

at the League of Nations 
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Źródło: Álvaro Pérez de Laborda 

Ente Vasco de la Energía 

CA ESD Warsaw, 

26th October 2011 



ENNEREG wspierany przez 
Intelligent Energy Europe  

1 May 2010 - 1 May 2013 

Cel nadrzędny:  

• Opracowanie 12 regionalnych 
Planów Działania 
Zrównoważonego Rozwoju 

   (Sustainable Energy Action 
Plan – SEAP) 

 Przekazanie doświadczeń 
partnerskiemu Regionowi 
(Twinning Region) 

ENNEREG 
Projekt IEE 



ENNEREG  
uczestniczące Regiony 
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www.regions202020.eu  



 

www.regions202020.eu  
zrównoważony transport 

  



www.regions202020.eu  
efektywność energetyczna 

  



ENNEREG  
w roku 2012 

• Przewodnik Inspirujący Zrównoważony Rozwój w 
Regionach: 

– 4 kroki przygotowania Regionalnego SEAP 

– Przykłady dobrej praktyki 

– Doświadczenia pionierskich regionów 

– Narzędzia & Metodologia 

– Prezentacje 

– Publikacje, Websites i inne źródła informacji 
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www.regions202020.eu 

Newsletter w wielu językach 



Sieci regionów 
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Doświadczenia  

Problemy w przygotowaniu SEAP 
• Brak doświadczeń 

• Brak danych, zbieranie danych czasochłonne, wiele 
czasu zajmuje wyjaśnianie, identyfikacja źródła 
danych, interpretacja danych 

• Problemy z poufnością danych 
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Wnioski 

• Różne podejście regionów 

• Potrzeba promowania działania na poziomie 
regionów 

• Wspólne problemy regionów: 

– Brak danych o zużyciu energii 

– Potrzeba technicznego wsparcia na 
poziomie lokalnym, szkoleń 

– Brak zdolności finansowania 

48 



Slide 49 

Pomorski Klub 
Burmistrzów? 

-Wymiana doświadczeń 

-Informacja 

-Wspólne występowanie o środki 



 
Zrównoważonych Świąt! 

Energetycznego  
Nowego Roku! 

 ENNEREG - Regions paving the way for a Sustainable Energy Europe is supported by the Intelligent 

Energy - Europe programme under Contract No: IEE/09/250.661/S12.558228 
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