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Efektywność Energetyczna

… stosunek uzyskanej wielkości efektu użytkowego danego
obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, w typowych
warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia
energii przez ten obiekt, urządzenie techniczne lub instalację,
albo w wyniku wykonanej usługi niezbędnej do uzyskania tego
efektu.

/ustawa o efektywności energetycznej z dn.20,aja 2016r. DZ.U.2016 poz. 
861)/

… uzyskanie takiego samego efektu, w tych samych
warunkach, ale przy wykorzystaniu mniejszej ilości energii.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-20192
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Efektywność energetyczna urządzeń i 
budynków

Etykiety energetyczne pokazują, jak dużo energii zużywa 
urządzenie w określonej skali od A do G - dyrektywa 
w sprawie wskazywania zużycia energii przez etykietowanie 
2010/30/UE.

Świadectwo charakterystyki energetycznej budynku (zwane 
również certyfikatem) - dokument sporządzany na 
podstawie oceny energetycznej budynku,  określa 
zapotrzebowanie domu lub mieszkania na energię 
potrzebną do ogrzewania i wentylacji, przygotowania ciepłej 
wody, a także klimatyzacji. Zapotrzebowanie na energię 
określone jest w kWh/m2 rok i bazuje na dwóch 
wskaźnikach: EP (energia pierwotna) i EK (energia 
końcowa).

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-20173
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Ilość i stan budynków w Polsce

Budynki mieszkalne jednorodzinne – 5 007,5 tysięcy

Budynki mieszkalne wielorodzinne – 535,1 tysięc

Budynki niemieszkalne – około 308,4 tysięcy

Standard energetyczny 72% (3,6 mln) jednorodzinnych  
budynków mieszkalnych jest niski albo bardzo niski 

Około 50% powierzchni budynków mieszkalnych w Polsce 
pozostaje nieocieplona

Niemal 70% domów jednorodzinnych w Polsce 
ogrzewanych jest węglem – to około 3,5 mln pieców. 

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-20174
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Wymogi wciąż rosną…

5

Rodzaj budynku Cząstkowe maksymalne wartości wskaźnika EPH+W na potrzeby 

ogrzewania, wentylacji oraz przygotowania ciepłej wody 

użytkowej, kWh/(m2rok)

od 1 stycznia

2014 r.

od 1 stycznia

2017 r.

od 1 stycznia

2021 r.*)

Budynek mieszkalny:

a) jednorodzinny

b) wielorodzinny

120

105

95

85

70

65

Budynek

zamieszkania

zbiorowego

95 85 75

Budynek użyteczności

publicznej:

a) opieki zdrowotnej

b) pozostałe

390

65

290

60

190

45

Budynek gospodarczy,

magazynowy i

produkcyjny

110 90 70

*) Od 1 stycznia 2019 r. – w przypadku budynków zajmowanych przez władze publiczne

oraz będących ich własnością.
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Jak spełnić wymogi techniczne [EP]

Spełnienie wymagania na EP można uzyskać dzięki:

zwiększeniu udziału odnawialnych źródeł energii,

zmniejszeniu strat ciepła przez przenikanie i na 
podgrzanie powietrza wentylacyjnego, ograniczeniu 
zapotrzebowanie na energię do podgrzewania c.w.u., 
chłodzenia i oświetlenia, 

stosowaniu źródeł energii o niskich współczynnikach 
nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-20176
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Wpływ źródła energii na EP

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-20177
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dla EK = 100 kWh/m2rok i energii pomocniczej 1 kWh/m2rok 

kWh/m2rok

• Siedlce wc = 0,80

• Warszawa wc = 0,69

• Wrocław wc = 0,867

• Lublin wc = 0,0

• Poznań wc = 0,631

• Kraków wc = 0,50

• Ciepło sieciowe z ciepłowni, węgiel kamienny wc = 1,30

• Ciepło sieciowe z ciepłowni, gaz lub olej opałowy wc = 1,20

• Kotłownia gazowa wc = 1,10
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Miejskie systemy energetyczne
łączą źródła z odbiorcami

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-20178

Źródło: District Energy in Cities: UNEP 2015
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Gospodarka cyrkularna i rozwój 
miejskich systemów energetycznych

Źródło: Veolia, Prezentacja 

korporacyjna 2016
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Planowanie przestrzenne a efektywność 
energetyczna

Do roku 2030 w miastach będzie mieszkało około 60% 
ludności świata, która będzie wytwarzała 61% światowego 
PKB. 

Do 2025 roku liczba megamiast (ośrodków z ponad 10 mln 
mieszkańców) wzrośnie z 20 do 40, czyli ulegnie   
podwojeniu!!!

Zurbanizowane tereny już dziś zużywają 70% energii 
pierwotnej oraz odpowiadają za emisję 80% gazów 
cieplarnianych.

Jednym z najważniejszych wyzwań dla miast jest wzrost 
efektywności energetycznej i wykorzystania odnawialnych 
źródeł energii oraz obniżenie   poziomu emisji 
zanieczyszczeń.

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201710
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Ciepłownictwo jako jeden z głównych kierunków PEP 
2040 (projekt Polityki Energetycznej Państwa do 2040, ME 23.11.2018)

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201911
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Efektywny system ciepłowniczy

Efektywny system ciepłowniczy lub chłodniczy, w którym 
do produkcji ciepła lub chłodu wykorzystuje się

co najmniej 50 % energię ze źródeł odnawialnych, lub 

co najmniej 50 % ciepło odpadowe, lub 

co najmniej 75 % ciepło pochodzące z kogeneracji, 
lub

co najmniej 50% połączenie ww. źródeł energii.

/Dyrektywa 2012/27/UE o efektywności energetycznej/

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201912
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Liczba systemów efektywnych i 
nieefektywnych

Wielkość miasta: Od 500 tys. 200-499 

tys.

100-199 tys. 20-99 tys. Do 20 tys. Razem

Liczba systemów 

efektywnych
6 8 8 28 16 66

Liczba systemów 

nieefektywnych
7 25 35 187 209 463

Łączna liczba

systemów 
ciepłowniczych

13 33 43 215 225 529

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201713

Źródło: Raport Forum Energii 2016r.
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Dyrektywy MCP i IED

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201814

MCP

• Dyrektywa w sprawie 
ograniczenia emisji ze średnich 
obiektów energetycznego 
spalania

• Obejmuje obiekty 
energetycznego spalania 1-50 
MW

• Określa maksymalne wielkości 
emisji SO2, NOx, pyłu

IED

• Dyrektywa w sprawie 
ograniczenia emisji 
przemysłowych

• Obejmuje obiekty 
energetycznego spalania >= 50 
MW

• Obowiązują dokumenty 
referencyjne BAT

• Oprócz wymienionych w MCP 
określa maksymalne wielkości 
emisji CO, metali ciężkich, 
dioksyn, HCl, HF
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Wyzwania stojące przed 
WŁAŚCICIELAMI przedsiębiorstw  

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201915

• Spełnienie wymagań dyrektyw MPC i IED,

• Spełnienie wymagań efektywnego przedsiębiorstwa
ciepłowniczego,

• Rozwój sieci ciepłowniczej,

• Łagodzenie skutków konieczności poniesienia kosztów
inwestycji modernizacyjnych (efekt ubóstwa
energetycznego).
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Wyzwania stojące przed 
ZARZĄDAMI przedsiębiorstw  

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201916

• Przekonać WŁAŚCICIELI do inwestycji,

• Przygotować koncepcję modernizacji,

• Pozyskać środki na opracowanie koncepcji
modernizacyjnych

i inwestycję,

• Zabezpieczyć kadry,

• Wybrać wykonawców i podwykonawców,

• Przekonać URE do nowych taryf (koszt inwestycji, oze,
ee, CO2).
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Jaki kierunek rozwoju przyjąć?

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201817

• Analiza wielkości mocy zamówionej w stosunku do 
zainstalowanej

• Analiza trendów rozwoju lokalnego rynku c.w.u i c.o.

• Modernizacja źródła, zwiększenie mocy zainstalowanej
• Walka z niską emisją poprzez dołączanie kolejnych 

budynków do sieci ciepłowniczej

• Modernizacja źródła, zmniejszenie mocy 
zainstalowanej

• Odłączanie gospodarstw domowych na rzecz indywidualnych 
kotłów gazowych

• Poprawa efektywności energetycznej budynków już 
włączonych do sieci
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Propozycja KAPE : pracujmy 
razem!

Cel: modernizacja źródła ciepła do stanu spełniającego 
założenia efektywnego systemu ciepłowniczego oraz 
wymagań dyrektywy MCP

Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A. – 1994-201918
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Dziękujemy za 
uwagę

Krzysztof Skowroński

Krzysztof Skowroński, Doradca Zarządu 
ds. ciepłownictwa i projektów 
inwestycyjnych

tel.: 667 624 500

email: kskowronski@kape.gov.pl
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Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.

Twój partner i doradca w efektywnym zarządzaniu 
energią


