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Ustawa z dnia 15 kwietnia 2011 r.  

o efektywności energetycznej   

• Główne cele to:   
 realizacja krajowego celu w zakresie oszczędnego gospodarowania 

energią tj. uzyskanie do 2016 roku oszczędno ci energii finalnej w ilo ci nie 
mniejszej niż 9% redniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku 
(53452 GWh/ 4,59 Mtoe); 

 wprowadzenie od 1 stycznia 2013 roku mechanizmu wsparcia w postaci 

systemu białych certyfikatów gwarantującego korzy ci finansowe dla  
przedsięwzięć służących poprawie efektywno ci energetycznej. 
 

• Podmioty objęte regulacją:  
 Odbiorcy końcowi tj. osoby fizyczne lub prawne zakupujące energię na 

własny użytekś 
 Przedsiębiorstwa będące dostawcami rodków poprawy efektywno ci 

energetycznej; 

 Przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą energii elektrycznej,  ciepła lub 
gazu ziemnego odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium 
RP.   
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Krajowy Plan Działań dotyczący 
efektywności energetycznej 2014   

Obowiązek sporządzenia KPD wynika z dyrektywy 2012/27/UE, przyjęcia i 

realizacji ogólnego celu UE w wysokości 20%  w 2020 r. (osiągnięcie poziomu 

zużycia energii pierwotnej nie wyższego niż 1474 Mtoe do 2020 r.). 

 

KPD 2014 zawiera: 

 opis rodków poprawy efektywno ci energetycznej w podziale na sektory w 

horyzoncie czasowym 2020 roku,  

 obliczenia oszczędno ci energii finalnej uzyskanej w latach 2008-2012 i 

oszacowanie oszczędno ci planowanych do uzyskania w 2016 roku oraz 2020 

roku, 

 4 załączniki zawierające:  dane GUS dotyczące zużycia energii za 2012 rok, 

zestawienie obliczeń oszczędno ci energii finalnej (metodą top-down) w 

poszczególnych sektorach gospodarki oraz opracowaną przez MIR strategię 

renowacji budynków – Polska wybrała podej cie alternatywne.  
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Krajowy cel efektywności energetycznej 
dla Polski na 2020 rok  

 

Cel w zakresie efektywności 
energetycznej 

Bezwzględne zużycie energii 
w 2020 roku 

Ograniczenie zużycia energii 
pierwotnej w latach 2010- 2020 

Zużycie 
energii finalnej 

Zużycie 
energii 

pierwotnej 

2020  13,6  Mtoe 70,4 Mtoe 96,4 Mtoe 

 Zużycie energii pierwotnej w 2020 roku dla Polski prognozowano (zgodnie z 

PRIMES – Baseline 2007) na poziomie 110 Mtoe, zatem ograniczenie zużycia o 

13,6 Mtoe do 2020 roku, powinno spowodować osiągnięcie poziomu zużycia 

energii pierwotnej równego 96,4 Mtoe w 2020 roku. 

 Oszacowania oszczędno ci energii pierwotnej na 2020 rok dokonano metodą 

bottom-up dla poszczególnych rodków, bo KE nie opracowała zharmonizowanej 

metody obliczania oszczędno ci energii w ramach dyrektywy 2012/27/UE. 
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Ustawa z dnia 29 grudnia 2015 r.  

o zmianie ustawy o efektywności 
energetycznej   

 

• Przedłuża o rok funkcjonowanie ustawy z dnia 15 kwietnia 
2011 r.  o efektywno ci energetycznej  

 

• Zapewnia Prezesowi URE możliwo ć przeprowadzenia 
postępowania związanego z przetargiem, który został 
ogłoszony 29 grudnia 2015 r., oraz wydanie wiadectw 
efektywno ci energetycznej dla tego przetargu  
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Projekt nowej ustawy o efektywności 
energetycznej  

 Zapewni pełne wdrożenie przepisów dyrektywy Parlamentu 
Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 2012 r.  
w sprawie efektywno ci energetycznej 

 Nowa ustawa zastąpi dotychczasowe regulacje prawne w 
zakresie efektywno ci energetycznej obowiązujące od 2011 r. 

 Ustawa okre laŚ  
1) zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego 

efektywno ci energetycznejś  
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie 

efektywno ci energetycznejś 
3) zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędno ci energii – 

kontynuacja systemu białych certyfikatówś  
4) zasady przeprowadzania audytu energetycznego 

przedsiębiorstwa. 
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Projekt ustawy o efektywności energetycznej – 

system białych certyfikatów 

 Obecnie obowiązujący system został utrzymany przy 
jednoczesnym uproszczeniu jego zasad, tj.: 

 zrezygnowano z obowiązku przeprowadzania przetargu dla 
różnych kategorii przedsięwzięć 

 Prezes URE będzie wydawał wiadectwa na wniosek 
podmiotu u którego będzie realizowane przedsięwzięcie 
służące poprawie efektywno ci energetycznej 

 ograniczono możliwo ć rozliczania obowiązku opłatą 
zastępczą jedynie do sytuacji, jeżeli wystąpi niedobór 
wiadectw na rynku 

 okre lono wysoko ć jednostkowej opłaty zastępczej, która 
będzie wynosi 1000 zł za 2016 r., a będzie wynosiła 1500 zł 
za 2017 r. – za toe i będzie ona zwiększana od 2018 r. 
corocznie o 5%.  
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Projekt ustawy o efektywności energetycznej – 

audyt energetyczny przedsiębiorstwa  

 Obowiązek przeprowadzenia audytu energetycznego,  co 4 lata, 
dla przedsiębiorstw niebędących M PŚ 
 audyt energetyczny jest rozumiany jako procedura mająca na 

celu przeprowadzenie szczegółowych i potwierdzonych 
obliczeń dotyczących proponowanych przedsięwzięć służących 
poprawie efektywno ci energetycznej oraz dostarczenie 
informacji o potencjalnych oszczędno ciach energii 

 audyt energetyczny powinien być przeprowadzany przez 
niezależny podmiot posiadający wiedzę oraz do wiadczenie 
zawodowe w przeprowadzaniu tego rodzaju audytu  

 WyłączeniaŚ  przedsiębiorcy posiadający system zarządzania 
energią okre lony we wła ciwych normach (ISO 50001) lub 
system zarządzania rodowiskowego (EMAS), jeżeli w ramach 
tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny 
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Projekt ustawy o efektywności energetycznej – 

harmonogram wdrażania  

 

 23 luty 2016 r. - projekt ustawy został przyjęty  przez Radę 
Ministrów  

  kwiecień/maj 2016 r. – projekt ustawy będzie przedmiotem 
prac parlamentarnych/ uchwalenie przez Sejm RP 

 do końca maja 2016 r. – opublikowanie ustawy w Dzienniku 

Ustaw RP 

 30 czerwca 2016 r. – wej cie w życie ustawy ( 30 dni od dnia 
ogłoszenia). 
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Dziękuję za uwagę. 

Ministerstwo Energii 

Departament Energetyki 

Plac Trzech Krzyży 3/5 

00-507 Warszawa 

Tel. 22 693 57 52 

 

e-mail: me@me.gov.pl 

www.me.gov.pl 


