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Unia energetyczna w strategii dla 
wzrostu i zatrudnienia 
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STRATEGIA – OŚ PIĘCIU ŚCIŚLE POWIĄZANYCH ZE SOBĄ CELÓW 

CZYSTA I ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA DLA WSZYSTKICH – WDRAŻANIE POSTANOWIEŃ UNII ENERGETYCZNEJ 
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Bezpieczeństwo 
energetyczne, 
solidarność i zaufanie 

Dekarbonizacja 
gospodarki 

W pełni zintegrowany 
wewnętrzny rynek energii 

Po pierwsze – efektywność 
energetyczna 

Badania naukowe, 
innowacje i 
konkurencyjność 
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To dla nas ogromna szansa na modernizację gospodarki, dzięki której: 

 

 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY NOWYCH RAM PRAWNYCH? 

SYSTEM ENERGETYCZNY JUTRA W NICZYM NIE BĘDZIE PRZYPOMINAŁ DZISIEJSZEGO 

2030 
 
50% energii elektrycznej ze 
źródeł odnawialnych 

2050 
 
Całkowita dekarbonizacja 
energii elektrycznej 

Dzięki Unii Europejskiej wyznaczyliśmy sobie najambitniejsze cele klimatyczne w historii! 

Przywództwo i rola lidera oznacza odpowiedzialność 

przyspieszymy wzrost gospodarczy i 
stworzymy nowe miejsca pracy zwiększymy jej konkurencyjność 
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Chcemy pokazać inwestorom, że czysta energia to przyszłość sektora energetycznego. Zrobimy to poprzez: 

DLACZEGO POTRZEBUJEMY NOWYCH RAM PRAWNYCH? 

PAKIET ENERGETYCZNY – CZYSTA, ZRÓWNOWAŻONA ENERGIA DLA WSZYSTKICH 

odpowiednie regulacje 
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oraz stworzenie przyjaznego inwestycjom środowiska 
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JAKIE SĄ NASZE CELE? 

NOWE MIEJSCA PRACY, WYZWOLENIE POTENCJAŁU WZROSTU GOSPODARCZEGO, ZMNIEJSZENIE EMISJI 

GAZÓW CIEPLARNIANYCH, ZABEZPIECZENIE ŹRÓDEŁ DOSTAW ENERGII 

Umacnianie pozycji 
lidera na polu 

energii odnawialnej 
 

Zmiana roli 
konsumentów 

 

Przede wszystkim 
efektywność 
energetyczna 
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JAKIE SĄ NASZE CELE? 

ZWIĘKSZENIE INWESTYCJI W ENERGETYKĘ – SKALA WYZWANIA 

Potrzebne inwestycje: 
Dodatkowe 177 mld euro 
począwszy od 2021 r. – 

konieczne do spełnienia celów 
klimatycznych i energetycznych 

do 2030 r. 

Ogromna część inwestycji pochodząca z sektora 
prywatnego. 

Zaangażowanie kapitału na dużą skalę, zarówno po 
stronie popytowej jak i podażowej, szczególnie na 
polu energii odnawialnej, zbilansowane mniejszymi 
wydatkami na paliwa kopalne. 

Wrzucamy wyższy bieg na polu inwestycji w 
efektywność energetyczną – dalsza renowacja 
budynków, wymiana systemów grzewczych, 
modernizacja. 

Inteligentna sieć energetyczna (dynamiczne laczenie 
zmiennej podaży i popytu)– komunikacja między 
uczestnikami rynku energii, rozwój interkonektorów. 
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Nowa 
architektura 
rynku energii 
elektrycznej 

JAK ZAMIERZAMY JE OSIĄGNĄĆ? 

RAMY PRAWNE NA ROK 2020 I DALSZĄ PRZYSZŁOŚĆ 

 
 

Zarządzanie Unią 
Energetyczną 

" Europa stoi u progu rewolucji czystej energii. Przedstawiając ten pakiet, Komisja Europejska wytyczyła 
szlaki dla bardziej konkurencyjnego, nowoczesnego i czystszego systemu energetycznego" 

Komisarz Miguel Arias Cañete (2016) 
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Efektywność 
energetyczna: 
Dyrektywa w sprawie 
efektywności 
energetycznej, 
dyrektywa w sprawie 
charakterystyki 
energetycznej budynków 

Źródła odnawialne: 
dyrektywa w sprawie 

promowania stosowania 
energii ze źródeł 

odnawialnych 

Raporty ws. cen 
energii elektrycznej i 
kosztów jej produkcji  
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Pakiet jest szansą 
na osiągnięcie 

dwóch głównych 
priorytetów – 
przyspieszenia 

procesu 
dekarbonizacji 

oraz wyzwolenia 
potencjału 

wzrostu 
gospodarczego i 

stworzenia 
nowych miejsc 

pracy 
 

CZEGO MOŻEMY OCZEKIWAĆ? 

Wzrost gospodarczy*: 
• Wzrost PKB o 1% 
• Gospodarka większa o 190 mld 

EUR  
• 900,000 nowych miejsc pracy 

*Górna granica szacunków 

2016 2030 

Inwestycje: 
• Dodatkowe 177 mld euro 

począwszy od 2021 r. – 
konieczne do spełnienia celów 
klimatycznych i energetycznych 
do 2030 r. 

• Kluczowa rola EFSI 

Dekarbonizacja: 
• Zależność od węgla mniejsza o 

57% w 2030 r. w porównaniu do 
2015 r. 

• 72% udział paliw niekopalnych 
w produkcji energii w 2030 r. 
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11    #EnergyUnion 

EUROPEJSKA 

POLITYKA 

WSPIERANIA 

EFEKTYWNOSCI 

ENERGETYCZNEJ 
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Efektywność energetyczna- to działa! 
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Prawne ramy efektywności energetycznej 
 

 
 
 

Ecodesign 
Directive 

2009/125/EC 

Wsparcie 
finansowe 

Dyrektywa w 
sprawie 

efektywności 
energetycznej 

Dyrektywa w 
sprawie 

etykietowania 
energetycznego 

Dyrektywa w 
sprawie 

charakterystyki 
energetycznej 

budynków 
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Od 1995 do 2014 zużycie energii przez nowe 
samochody spadło w Unii Europejskiej o średnio 34% 

Budynki wznoszone dziś konsumują średnio 40% 
mniej energii niż 20 lat temu. 

Udział lodówek z najwyższą ocena efektywności 
energetycznej (A+ lub wyżej) wzrósł od 1995 do 
2014 roku z 5% do 95%.  

O co w tym chodzi? 
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Dlaczego potrzebujemy podjęcia nowych polityk? 

12 lm/W 
~ 8.3W 

65 lm/W 
~ 1.5W 
 

120 lm/W 
~ 0.83W 

-82% 

-45% 
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Podstawowe założenia na 2030 

 

• 1. priorytet - renowacji budynków 
  nowa propozycja EPBD 

 

• 2. finansowanie będzie odgrywać większą rolę 
 Smart Financing for Smart Buildings 

 

• 3. Cyfryzacja, komunikacja i technologie IT odegrają większą rolę
  

a) Pozwalają nakłonić do zmiany w zachowaniu  

b) Pomagają zbudować model biznesowy wokół efektywności 
energetycznej 

c) Pomagają zrozumieć, że efektywność energetyczna to szansa 
zarówno dla odbiorców jak i producentów energii. 

  Wprowadzenie "wskaźnika inteligencji" budynków 
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 Amending Directive 2012/27/EU on Energy Efficiency 

 

 Amending Directive 2010/31/EU on Energy Performance of Buildings 

 

 Ecodesign Working Plan 2016-2019 

 

 

JAKIE AKTY PRAWNE NAM W TYM POMOGĄ? 

Rewizja części punktów Dyrektywy w sprawie efektywności energetycznej 

Rewizja części punktów Dyrektywy w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
 

Ekoprojekt – plan ramowy na lata 2016-2019 
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Artykuł 1 i 3 Dyrektywy – cel efektywności energetycznej na poziomie 30% 

Dodatkowe 400,000 nowych 

miejsc pracy w 2030 

 

Co zyskamy, w porównaniu z celem na poziomie 27%? 

SUSTAINABLE 
GROWTH 

Wzrost PKB o ok. 0.4% w 

2030 (70 mld EUR) 

Dodatkowe 900,000 miejsc 

pracy w 2030 

A jaką różnicę stanowi przyjęcie Pakietu w porównaniu do sytuacji, w której 

nie robimy nic? 

SUSTAINABLE 
GROWTH 

Wzrost PKB o ok. 1% w 

2030 (190 mld EUR) 
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Zwiększone 

zobowiązanie 

oszczędzania energii 

(1.5% rocznie) 

Uproszczone i 

ulepszone reguły 

 

Synergia z EPBD 

i społeczny 

wymiar dyrektywy 

 

DYREKTYWA W SPRAWIE EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ – ART. 7 

Dzięki zaangażowaniu prywatnego kapitału uda nam się przyspieszyć 

tempo renowacji budynków i osiągnąć cele zaplanowane na 2030 
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      Długoterminowa strategia renowacji budynków :  

 
- Wizja zero-emisyjnych budynków w 2050; 

 

- Inicjatywa 'Smart Finance for Smart Buildings' celem mobilizacji inwestycji  

 

 

 

 

 

Budynek jako aktywny element systemu energetycznego 
 

- Produkcja energii, magazynowanie energii, elastyczny popyt, trwale 

ograniczenie popytu przez ulepszenie efektywności energetycznej 

ENERGY PERFORMANCE OF BUILDINGS DIRECTIVE (EPBD) 

INTELIGENTE I BARDZIEJ EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE BUDYNKI – PRZYSPIESZAMY TEMPO! 
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Inteligentne budynki: 
 

• Dzięki cyfryzacji i inteligentnym technologiom IT budynki będą 

zdecydowanie bardziej efektywne 

 

• Automatyzacja kontroli systemów technicznych 

 

• Promowanie transportu elektrycznego  poprzez wymóg instalacji 

ładowania samochodów elektrycznych w garażach (powyżej 10 

miejsc parkingowych)– z naciskiem na duże budynki uslugowe 

 

• Współczynnik inteligencji budynków (smartness indicator) zostanie 

wprowadzony do oceny charakterystyki energetycznej budynku aby 

wyrazić zdolność budynku do optymizacji i inteligentnego 

zarzadzania energią w budynku i w sieci 

 

 

 
 

Dyrektywa w sprawie charakterystyki energetycznej budynków (EPBD) 

INTELIGENTE I BARDZIEJ EFEKTYWNE ENERGETYCZNIE BUDYNKI – PRZYSPIESZAMY TEMPO! 
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"Smart finanse for smart buildings" 

inteligentne finansowanie dla inteligentnych budynków 

Agregacja i pomoc 
przy 

opracowywaniu 
projektów 

Ograniczenie 
ryzyka 
inwestycyjnego 

Bardziej efektywne 
wykorzystanie funduszy 

publicznych 
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Wspieranie zmian rynkowych i innowacyjności czym dążymy do 

wyższej jakości produktów będących mniejszym obciążeniem dla 

środowiska: 

 

 

Usuwanie nieefektywnych produktów z rynku dzięki Ekoprojektowi poprzez: 

 

• ustalanie minimalnych wymagań dla konsumujących energię urządzeń tak, 

aby zwiększyć ich średnią efektywność 

• regularnie dostosowywanie wymagań tak, by były one ściśle powiązane z 

postępem technologicznym 

 

 

Informowanie konsumentów o efektywności energetycznej poprzez 

etykietowanie poprzez: 
 

• regularne dostosowywanie skali efektywności energetycznej  

• przywrocenie skali A do G (usuwając klasy A+ do A+++) 

• lepszą egzekucję dotychczasowych przepisów – np. poprzez rejestrację 

urządzeń 
 

EKOPROJEKT I ETYKIETOWANIE  
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42    #EnergyUnion 

Badania i innowacje w 

dziedzinie czystej energii 

 

 

Priorytety na przyszłość 
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Tło polityczne : 
 wdrażanie postanowień Unii energetycznej 

i zobowiązań klimatycznych COP21 

Lipiec 2016 

Grunty i lesnictwo, 
niskoemisyjny transport 
Effort Sharing (non-ETS)  
Energy 

Efficiency (EED, 
EPBD revision) + 

Smart Finance 
for Smart 
Buildings 

Renewables  
+biomass 

sustainability 
Market Design  
Energy Union 
Governance 

Luty 2016 

Strategia UE w zakresie 
ogrzewania i chłodzenia 

Bezpieczeństwo dostaw 
gazu  

Pakiet 
zimowy 
30/11/2016 
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Komunikat o potrzebie przyspieszenia 
innowacji w sektorze czystej energii 
1) Budynki o zerowej emisji w UE do 2050 r.: od budynków o niemal 

zerowym zużyciu energii po osiedla pozytywne energetyczne 

2) Wzmacnianie przywództwa UE w dziedzinie odnawialnych źródeł 

energii 

3) Opracowywanie przystępnych cenowo i zintegrowanych rozwiązań w 

zakresie magazynowania energii 

4) Elektromobilność i bardziej zintegrowany system transportu 

miejskiego 

Komisja zamierza przeznaczyć ponad 2 mld EUR z programu  

„Horyzont 2020” na lata 2018–2020 na wsparcie projektów dotyczących 

badań naukowych i innowacji w tych czterech obszarach 

priorytetowych 



europejski strategiczny plan w dziedzinie 
technologii energetycznych  

Nr 1 w OZE 

1. Technologie energii odnawialnej i ich 
integracja w systemie energetycznym 

2. Obniżanie kosztów energii odnawialnych  

Konsument i inteligentne 
systemy energetyczne 

3. Nowe technologie i usługi dla konsumentów 

4. Stabilność i bezpieczeństwo systemu  

Efektywność 
energetyczna 

5. Nowe materiały & technologie dla budynków 

6. Efektywność energetyczna w przemyśle 

Zrównoważony transport 
7. Konkurencyjność w światowym sektorze baterii  

8. Odnawialne paliwa dla transportu 

+ CC(U)S  & bezpieczeństwo atomowe 

SET Plan  
Komunikat 

 



 
SET-Plan – Action 5 
nowe materiały i technologie celem lepszej 
efektywności energetycznej budynków 

Budynki istniejące 

• całościowe rozwiązania renowacyjne, możliwe do łatwego zaadaptowania i 
standaryzacji, dostosowane do wielu typów budynków w Europie w tym zabytki. 

• fabrycznie zintegrowane i skonfigurowane, atrakcyjne cenowo, hybrydowe  
rozwiązania systemowe do ogrzewania i chłodzenia budynków  

 

Nowe budynki 

• rozwiązania gotowe do komercjalizacji pozwalające obniżyć koszt budowy i 
konserwacji/ obsługi Budynków o Prawie Zerowym Zużyciu Energi (Nearly Zero 
Energy Buildings NZEB) lub budynków pozytywnych energetycznie 

 

Rozwiązania z zastosowaniem w obu dziedzinach  

• rozwiązania mające na celu obniżenie kosztów i czasu trwania prac budowlanych 
oraz zredukowanie luki miedzy planowanym a rzeczywistym zużyciem energii 



SET-Plan – Action 6 
Efektywność energetyczna w przemyśle 

 
 

Technologie EE 

sectorowe  

Wschodzace 
Technologie 

Nowe technologie 
o wysokim 

koszcie 

miedzysektorowe  

Wschodzace 
technologie 

Nowe technologie 
o wysokim 

koszcie 
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Cele – między-sektorowe R&I 

Priorytet 3 Cel Wskaźnik 

3. Między -sektorowe badania i 

innowacje:  

Maksymalny odzysk 

przemysłowego ciepła/ chłodu 

odpadowego po opłacalnym 

koszcie  

Opracowad i zademonstrowad 

opłacalny kosztowo proces/ 

rozwiązanie  do odzysku 

przemysłowego ciepła/ chłodu  

(np. wymienniki ciepła, 

podniesienie temperatury 

celem ponownego 

wykorzystania w procesie 

przemysłowym, 

magazynowanie, heat-to-power 

Dojrzałośd technologii, 

opłacalnośd technologii, 

efektywnośd energetyczna 

rozwiązania w porównaniu z 

najlepszymi dostępnymi 

technikami (Best Available 

Techniques) 
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SET-Plan – Action 6 
Efektywność energetyczna w przemyśle 
 
 



Obszary przyszłych konkursów w dziedzinie 
efektywności energetycznej 

1. Smart and clean energy for consumers 

Motywowanie konsumenta to aktywnej partycypacji w rynku/systemie energii  
Zapobieganie ubóstwu energetycznemu przez zastosowanie efektywności energetycznej 

2. Upgrading buildings' energy performance and smartness 

Cel: istniejące budynki : rynek renowacji (rozwiązania technologiczne i biznesowe)  i nowe inteligentne 
technologie integrowane w istniejących instalacjach i systemach budynków  

3. Energy efficient industry and services 

Odzysk ciepła przemysłowego i wykorzystanie w sieciach cieplowniczych dla budynkow  

4. Energy efficiency is an investment 

 pomoc techniczna w tworzeniu projektów na szeroka skale, innowacyjne podejścia biznesowe do inwestycji w 

EE, standaryzacja inwestycji w EE, usługi energetyczne nowej generacji 

5. Energy Efficiency first  

Badania socjo-ekonomiczne, modele, wsparcie władz publicznych w krajach członkowskich celem pełnego 
wdrażania europejskiej polityki klimatyczno- energetycznej  



Effektywnosc energetyczna 
H2020  

Konkursy 2017 
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Energy calls 2016-2017 budget distribution  

Total budget 2016-2017: EUR 1 344 million 
 
* Other Actions = actions not implemented through calls for proposals 
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Wyzwanie spoleczne - Energia 

Efektywność 
energetyczna
(EE)- EASME 
• Ogrzewanie i 

chłodzenie 
• Zaangażowanie 

konsumentów 

• Budynki 
• Przmysl, 

produkty i 
usługi 

• Innowacyjne 
finansowanie 

Niskoemisyjne 
technologie 
(LCE)- INEA 
• Systemy 

energetyczne 
(sieci i 
magazynowanie) 

• OZE 
• CCU/CCS 
• Badania 

społeczne i 
ekonomiczne 

• Europejski 
obszar badawczy 

Instrument 
dla małych i 
średnich 

przedsie-

biorstw- 

EASME 

Inteligentne 
miasta (SCC) - 
INEA 
• Projekty  

demonstracyjne 
w skali miasta 
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FP 7 
 

Inteligentna energia 
w Europie 

Badania i rozwój,  
Innowacje 
technologiczne Działania rynkowe 

Jeden program obejmujący cały cykl innowacji 



Budynki Ogrzewanie i 
chłodzenie 

Konsumenci Przemysl 
i produkty 

Finansowanie 
zrównoważonej 
energii 

Innowacje 
 wsparcie UE: 70% 

1 do 6 mln€ / projekt 

Koordynacja i 
działania 

wspierające 
Wsparcie UE: 100% 
0.5 do 2 mln€ /projekt 

 

49.000.000 € 
Koniec - 19 Stycznia 2017 

 

 

55.000.000 € 
Koniec - 7 Czerwca 2017 

 



Budynki Ogrzewanie i 
chłodzenie 

Konsumenci Przedsiębiorstwa 
i produkty 

Finansowanie 
zrównoważonej 
energii 

Innowacje 
Wsparcie UE: 70% 

 

Koordynacja i 
rozwój 

Wsparcie UE: 100% 
 

EE01 
EE04 

EE07 EE12 EE17 
EE20 

 
 

EE02 EE06 
EE09 

EE11 
EE14 

EE15 
EE16 
EE18 

 

EE22 
EE23 
EE24 

EE19* 



Innovation  
Actions 

 

EE01 - Recovering waste heat from urban facilities  

EE04 - New solutions using low grade energy sources 

 

Buildings Heating & 
Cooling 

Consumers Industry & 
Products 

Finance for  
Sustainable  

Energy 

Coordination  
& Support  

Actions 

EE02 - Improving existing district heating networks  
 



Innovation  
Actions 

 

EE07 - Stimulating behavioural change through ICT   

 

Buildings Heating & 
Cooling 

Consumers Industry & 
Products 

Finance for  
Sustainable  

Energy 

Coordination  
& Support  

Actions 

EE06 - Engaging private consumers  

EE09 - Activating public authorities   
 



Innovation  
Actions 

 

EE12 - Integrating Demand Response in Energy 
Management Systems 

 

Buildings Heating & 
Cooling 

Consumers Industry & 
Products 

Finance for  
Sustainable  

Energy 

Coordination  
& Support  

Actions 

EE11 - Promoting deep renovation of buildings 

EE14 - Construction skills  



Innovation  
Actions 

 

EE17 - Valorisation of waste heat in industry 

EE20 - Efficient data centres  
 

Buildings Heating & 
Cooling 

Consumers Industry & 
Products 

Finance for  
Sustainable  

Energy 

Coordination  
& Support  

Actions 

EE15 - Increasing capacities in industry and services 

EE16 - Implementing EU product efficiency legislation 

EE18 - Energy efficiency of industrial parks 
 

Public 
Procurement 
of Innovation 

 

EE17 - Public Procurement of Innovative Solutions  



Coordination  
& Support  

Actions 

EE22 - Project Development Assistance 

EE23 - Innovative financing schemes  

EE24 - Making the energy efficiency market investible  

Buildings Heating & 
Cooling 

Consumers Industry & 
Products 

Finance for  
Sustainable  

Energy 
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Thank you for your attention 
 


