
Mniej energii dla wzrostu
Renata Auchimik
ekspert, Polska Izba Przemysłu Chemicznego

Efektywność energetyczna, od niedawna traktowana jak jeden z zasobów 
energetycznych, jest kluczowym obszarem w nowym modelu rynku energetycznego 
w Europie. Przemysł dysponuje realnymi rezerwami tego zasobu - ukrytymi 
w możliwościach podwyższania efektywności energetycznej procesów 
produkcyjnych i eksploatacyjnych. Znaczne korzyści zapewnia rozwój 
wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej w Polsce. By w pełni wykorzystać jej 
potencjał, prace nad nowym systemem wsparcia, który miałby obowiązywać po 
2018 r., powinny objąć dłuższy horyzont czasowy.
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Efektywność energetyczna należy do najbardziej 
opłacalnych sposobów zwiększenia bezpie-
czeństwa dostaw energii oraz ograniczenia 

emisji gazów cieplarnianych i innych zanieczyszczeń. 
Poprawa efektywności energetycznej traktowana 
jest w sposób priorytetowy w Polityce Energetycznej 
Polski do 2030 roku, gdyż postęp w tej dziedzinie jest 
kluczowy dla realizacji wszystkich pozostałych celów. 
Działania na rzecz poprawy efektywności energetycz-
nej ograniczają konsumpcję paliw i energii. Szacuje 
się, że zwiększenie oszczędności energii o każdy 1% 
prowadzi do zmniejszenia importu gazu o 2,6% 
Skuteczne wdrożenie działań proefektywnościowych 
dodatkowo ogranicza negatywny wpływ energetyki na 
środowisko oraz pośrednio przyczynia się do rozwoju 
innowacyjności dzięki wdrażaniu nowoczesnych roz-
wiązań technologicznych i procesowych. Suma tych 
efektów prowadzi do poprawy konkurencyjności i 
bezpieczeństwa energetycznego kraju.

Już w 2007 r. Rada Europejska przyjęła ambitne 
cele na rok 2020 w zakresie energii i zmiany klimatu 
– ograniczenie emisji gazów cieplarnianych o 20%, 
zwiększenie udziału energii odnawialnej w całkowi-
tym zużyciu energii do 20% oraz osiągnięcie poprawy 
efektywności energetycznej na poziomie 20%. Reali-
zacja celu dotyczącego efektywności energetycznej za-
kłada zmniejszenie zużycia energii pierwotnej o 20% 
do 2020 roku w stosunku do scenariusza odniesienia 
business as usual. W dyrektywie EED o efektywności 
energetycznej (2012/27/UE) po raz pierwszy wyraźnie 
zdefiniowano i ilościowo określono unijny cel. Według 
prognoz z 2007 r. zużycie energii pierwotnej w Unii 
Europejskiej w 2020 r. będzie wynosiło 1842 Mtoe. 
Po przystąpieniu Chorwacji do Unii, cel obniżenia o 
20% został dostosowany i wskazuje na zużycie energii 
nie większe niż 1483 Mtoe energii pierwotnej lub nie 
większe niż 1086 Mtoe energii końcowej. Stanowi on 
punkt wyjścia do osiągnięcia dalszej poprawy efektyw-
ności energetycznej o co najmniej 27% w 2030 r., z 
możliwością podniesienia celu do 30%. 

Dyrektywa EED zobowiązuje państwa członkow-
skie do ustanowienia krajowych orientacyjnych warto-
ści docelowych poprawy efektywności energetycznej, 
które mogą być oparte na różnych wskaźnikach (zu-
życie energii pierwotnej lub końcowej, oszczędności 
energii pierwotnej lub końcowej, bądź też energo-
chłonność). Polska zaproponowała wartość docelową 
oszczędności energii pierwotnej na poziomie 96,4 
Mtoe w 2020 r., wobec przewidywanego zużycia w 
scenariuszu odniesienia na poziomie 110 Mtoe.   

Przepisy dyrektywy EED i prawa polskiego obej-
mują praktycznie wszystkie obszary aktywności gospo-
darczej oraz społecznej państwa. Choć największy po-
tencjał w zakresie oszczędności energii przedstawiają 
budownictwo oraz transport, realizacja celów dotyczy 
również każdego etapu łańcucha energetycznego – 
ma prowadzić do poprawy sprawności wytwarzania 
energii elektrycznej i ciepła. Środki efektywności 
energetycznej w przemyśle koncentrują się głównie 
na wymogach dotyczących urządzeń przemysłowych, 
dążeniu do wprowadzania audytów energetycznych i 
systemów zarządzania energią oraz lepszego informo-
wania małych i średnich przedsiębiorstw.

Mechanizm wsparcia działań 
proefektywnościowych

Nowa ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywno-
ści energetycznej implementuje do polskiego prawo-
dawstwa dyrektywę EDD 2012/27/UE i określa zasady 
realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii. 
Przedsiębiorstwa, które sprzedają prąd, ciepło lub gaz 
odbiorcom końcowym, by spełnić wymogi ustawy o 
efektywności energetycznej muszą pozyskać i przed-
stawić do umorzenia prezesowi URE określoną liczbę 
świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych 
certyfikatów. Jeśli ich nie mają wnoszą specjalną opłatę 
zastępczą. Ustawa wprowadza również nowy rozdział, 

są zastrzeżenia
Przemysł 
energochłonny 
w Europie zgłasza 
zastrzeżenia do 
wyznaczenia w nowej 
unijnej dyrektywie 
o efektywności 
energetycznej 
postulowanego przez 
Parlament Europejski 
poziomu 40% celu 
redukcyjnego.
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w którym określone są zasady przeprowadzania audytu 
energetycznego przedsiębiorstwa.

Od 1 października 2016 r. zmieniają się zasady 
realizacji obowiązku przez podmioty zobowiązane. W 
konsekwencji przepisów art. 53 i art. 60 nowej ustawy, 
rok 2016 ulega podziałowi na dwa okresy, w których:
•	 poziom obowiązku za okres od 1 stycznia do 31 

września 2016 r. ustalany jest w sposób określony 
w art. 12 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efek-
tywności energetycznej – w odniesieniu do przycho-
dów ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła, gazu 
ziemnego, pomniejszonych o wskazane w ustawie 
koszty. Termin realizacji wg starych zasad mija 31 
marca 2017 r.; 

•	 poziom obowiązku za okres od 1 października do 31 
grudnia 2016 r., który określa nowa ustawa, ustala-
ny jest w odniesieniu do ilości energii elektrycznej, 
ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w tonach 
oleju ekwiwalentnego, sprzedanych w danym roku 
odbiorcom końcowym. Termin realizacji obowiązku 
wg nowych zasad mija 31 czerwca 2017 r.

Odchodzenie od opłaty zastępczej
Kolejną istotną zmianą jest odchodzenie od opłaty 

zastępczej, która zwalnia z obowiązku podejmowania 

działań na rzecz zwiększania efektywności energe-
tycznej określonej w art. 10 ust. 1 ustawy. W 2016 
r. opłata może obejmować jeszcze 30% zakresu na-
łożonego obowiązku, natomiast w 2017 – 20%, a w 
2018 – jedynie 10%. Opłaty zastępcze uiszczane są na 
rachunek Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska 
i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW), który przeznacza 
środki na realizację przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej u odbiorców końcowych. 
Stopniowe zmniejszanie opłaty zastępczej ma sty-
mulować poprawę efektywności energetycznej, gdyż 
oznacza zwiększenie obowiązku w zakresie realizacji 
przedsięwzięć proefektywnościowych. Jednocześnie 
od wejścia w życie ustawy obowiązek ten określony 
jest jako uzyskiwanie w każdym roku oszczędności 
energii finalnej w wysokości 1,5%. 

Ogłoszony 12 grudnia 2016 r. załącznik do Ob-
wieszczenia Ministra Energii z 23 listopada 2016 r. 
zawiera szczegółowy wykaz przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej. Katalog inwe-
stycji jest doprecyzowany i rozszerzony, na przykład 
w zakresie modernizacji i wymiany urządzeń i insta-
lacji pomocniczych wykorzystywanych w procesach 
energetycznych (wytwarzania energii elektrycznej, 
ciepła lub chłodu).  

Zmiany uwarunkowań formalno-prawnych w obszarze efektywności energetycznej

UE Polska – akty ustawodawcze i wykonawcze System Białych Certyfikatów

Dyrektywa 2006/32/WE 
z 5.04.2006 r. w sprawie 
efektywności końcowego 
wykorzystania energii 
i usług energetycznych

Dyrektywa 2012/27/WE 
z 25.10.2012 r. w sprawie 
efektywności energetycznej, 
zmiany dyrektyw 
2009/125/WE i 2010/30/
WE oraz uchylenia dyrektyw 
2004/8/WE i 2006/32/
WE 

Ustawa z 15.04.2011 r. o efektywności 
energetycznej, obowiązywała do 30.09.3016 r.

Ustawa z 29.12.2015 r. o zmianie ustawy 
o efektywności energetycznej

Krajowy plan działań dotyczący efektywności 
energetycznej (KPDEE) 2007, 2011 i 2014

•	 Przetarg organizowany raz w roku, ogłaszany 
przez prezesa URE

•	 Efekt energetyczny liczony na podstawie 
energii pierwotnej

•	 Inwestycje objęte ETS nie kwalifikują się
•	 Można zgłaszać przedsięwzięcia zakończone 

po 1.01.2011 r.
•	 Opłata zastępcza 1000 zł/toe

Ustawa z 20.05.2016 r. o efektywności 
energetycznej, obowiązuje od 1.10.2016 r.

Krajowy plan działań dotyczący efektywności 
energetycznej – w opracowaniu

•	 Ciągły nabór wniosków, decyzja wydawana 
w ciągu 45 dni

•	 Efekt energetyczny liczony na podstawie 
energii finalnej

•	 Inwestycje objęte ETS mogą ubiegać się 
o białe certyfikaty

•	 Można zgłaszać planowane przedsięwzięcia
•	 Opłata zastępcza 1500 zł/toe w 2017 r. 

i 1575 zł/toe w 2018 r.

MECHANIZM WSPARCIA

29.12.2015 Termin ogłoszenia czwartego przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej (do rozliczenia obowiązku za rok, w którym wydano świadectwa)

28.01.2016 Termin składania ofert w ramach czwartego przetargu

30.06.2016 Termin rozstrzygnięcia czwartego przetargu

21.09.2016 Termin ogłoszenia piątego przetargu

21.10.2016 Termin składania ofert w ramach piątego przetargu

31.03.2017 Termin rozliczenia obowiązku wg starych zasad

1.10.2016 Wejście w życie nowej ustawy

1.10.2016 – 30.09.2017 Składanie wniosków o świadectwa efektywności energetycznej wg nowej ustawy na przedsięwzięcia 
zakończone (zrealizowane pomiędzy 1.01.2014 r. a dniem wejścia w życie ustawy)  

30.06.2017 Termin rozliczenia obowiązku z nowej ustawy opłatą zastępczą za okres 1.10-31.12.2016 (lub 
wg art. 16)

od 1.10.2017 Składanie wniosków o świadectwa efektywności energetycznej wg nowej ustawy na przedsięwzięcia 
przyszłe (nowe)

30.06.2018 Termin łącznego rozliczenia wykonania obowiązku za dwuletni okres wykonania obowiązku 
obejmującego 1.10.2016 – 31.12.2017

30.06.2019 Termin rozliczenia wykonania obowiązku za I rok (1.10 – 31.12.2016) lub łączne rozliczenie za 
trzyletni okresu wykonania obowiązku (1.10.2016 – 31.12.2018)

tab. 1 
Zmiany uwarunkowań 

formalno-prawnych 
w obszarze 

efektywności 
energetycznej 

(źródło: opracowanie 
własne)

tab. 2 
Mechanizm wsparcia 
(źródło: opracowanie 
własne na podstawie 

materiałów 
Ministerstwa Energii)

T E M AT  N U M E RU   I    E N E R G I A  W  C H E M I I
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Zniesienie obowiązku przeprowadzenia przetargu
Zniesienie obowiązku przeprowadzenia przetar-

gu w nowej ustawie, w wyniku którego prezes URE 
dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, jest wynikiem nega-
tywnych doświadczeń. W porównaniu do wyników 
pierwszych trzech przetargów stosunek zwycięskich 
ofert w czwartym przetargu do ogólnej wartości 
białych certyfikatów przewidzianych do wydania jest 
stosunkowo wysoki, ale wciąż potwierdza nieefektyw-
ność wdrożonego kilka lat temu systemu. Powodów 
tego stanu rzeczy jest kilka, a główne to złożoność 
systemu pod względem wymagań wobec uczestników 
przetargów i słaba efektywność instytucjonalna. W 
pierwszym przetargu na zwycięskie oferty przepadło 
około 3,8%, w drugim około 4,2%, w trzecim nie-
spełna 6,9%, a w czwartym blisko 26% liczonej w 
toe łącznej wartości puli przewidzianej do wydania. 
Zwiększona liczba prowadzonych ostatnio inwestycji 
wiąże się z nową ustawą o efektywności energetycz-
nej, która pod tym względem jest mniej korzystna 
niż poprzednia. Stąd pośpiech części inwestorów, 
chcących zdążyć przeprowadzić projekty jeszcze na 
starych zasadach.

Z uwagi na nikłą podaż białych certyfikatów na 
rynku w stosunku do obowiązku ich umarzania, 
pieniądze płyną do NFOŚiGW zamiast do przedsię-
biorców. Potwierdza to relatywnie niski wolumen 
transakcji obrotu na TGE dla tego produktu. Z tytułu 
opłat zastępczych dotyczących systemu białych certy-
fikatów w 2013 r. do NFOŚiGW wpłynęło blisko 600 
tys. zł, w 2014 r. – 454 mln zł, a w 2015 r. – 607 mln 
zł. W rezultacie system białych certyfikatów, który 
ma szansę pobudzania inwestycji zwiększających 
konkurencyjność polskiego przemysłu, jak na razie 
nie wpływa znacząco na realizację narodowego celu 
poprawy efektywności energetycznej.

Krokiem wstępnym do oszacowania korzyści z 
płynących z zastosowania środków efektywności ener-
getycznej jest audyt energetyczny. Zgodnie z art. 36 
ust. 1 nowej ustawy, w każdym dużym przedsiębior-
stwie przeprowadza się co 4 lata audyt energetyczny 
lub zleca jego przeprowadzenie. Nowy obowiązek 
obejmuje przedsiębiorstwa zatrudniające minimum 
250 pracowników, których roczny obrót netto prze-
kracza 50 mln euro, lub sumy aktywów jego bilansu 
rocznego przekraczają 43 mln euro. Obowiązek ten 
nie dotyczy przedsiębiorstw posiadających:
•	 system zarządzania energią określony w PN-EN 

ISO 50001; dotyczy systemów zarządzania energią, 
wymagań i zaleceń użytkowania,

•	 system zarządzania środowiskowego, o którym 
mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia (WE) nr 
1221/2009 z dnia 25 listopada 2009 r. w sprawie 
dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),

•	 jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono 
audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

Przedsiębiorca zobowiązany po raz pierwszy 
przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia 
wejścia w życie ustawy (tj. od 1 października 2016 
r.), a następnie zawiadamia Prezesa URE o przepro-
wadzonym audycie w terminie 30 dni od dnia jego 
przeprowadzenia. 

Audyt energetyczny jest złożonym opracowaniem 
inżynierskim, a do jego sporządzenia niezbędna jest 
szeroka wiedza specjalistyczna. W wielu obszarach 
musi uwzględniać on inżynierskie metody obliczeń 
określone w innych dokumentach, np. specyficzne 
wymagania w zakresie pomiarów zdefiniowane w od-
rębnych przepisach i Polskich Normach. Niestety, obo-
wiązek sporządzania audytów raz na 4 lata wygeneruje 
znaczne koszty ich realizacji, bez gwarancji uzyskania 
efektu w postaci poprawy efektywności energetycznej.

Warto podkreślić, że Art. 15 nowej ustawy 
umożliwia zmniejszenie kosztów zakupu energii 

przemysłowym odbiorcom, których roczne zużycie 
energii elektrycznej przekracza 100 GWh oraz którzy 
wykonują działalność gospodarczą oznaczoną jednym 
z 68 kodów PKD. Ta sama lista działalności została 
również uwzględniona w ustawie o podatku akcyzo-
wym (uprawniająca do częściowego zwrotu akcyzy od 
energii elektrycznej wykorzystanej przez zakłady ener-
gochłonne) oraz w ustawie o OZE (ulga od obowiązku 
wsparcia). Kwalifikujące się przedsiębiorstwa upraw-
nione są do uzyskania białych certyfikatów z tytułu 
działań „wczesnych” (zrealizowanych od 1 stycznia 
2014 r.) oraz złożenia dostawcy energii elektrycznej, 
ciepła lub gazu ziemnego oświadczenia o zrealizowa-
niu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej i uzyskaniu określonej oszczędności 
energii finalnej. Dostawca przekazuje oświadczenie 
Prezesowi URE i w efekcie proporcjonalnie obniża cenę 
sprzedawanej odbiorcy końcowemu energii, w części 
odpowiadającej kosztowi realizacji przez dostawcę 
obowiązku określonego w Art. 10. 

Energetyka przemysłowa a rozwój kogeneracji
Wspieranie rozwoju produkcji energii elektrycznej 

w wysokosprawnej kogeneracji jest jednym z prioryte-
towych celów polityki energetycznej Unii Europejskiej 
oraz – zgodnie z przyjętą Polityką Energetyczną Polski 
do 2030 roku – stanowi jedno z podstawowych zadań 
„Polityki…” mających na celu poprawę efektywności 
energetycznej polskiej gospodarki. Zgodnie z nią, do 
roku 2020 produkcja energii elektrycznej wytwarza-
nej w technologii wysokosprawnej kogeneracji miała 
wzrosnąć dwukrotnie w porównaniu z rokiem 2006. 
Tymczasem, jak wskazują dane Komisji Europejskiej 

„
Potencjał oszczędności energii nadal 
istnieje, ale jest ograniczony

!2_2017_energetyka.indd   21 2017-02-21   14:29:29



z 2013 r., postęp ten wyniósł zaledwie 1%, przy 
niezmienionym udziale produkcji energii z jednostek 
wysokosprawnej kogeneracji w relacji do produkcji 
energii elektrycznej brutto w kraju.

Najważniejsze znaczenie dla poprawy efektyw-
ności energetycznej po stronie podaży mają przepisy 
ustawy Prawo energetyczne, które promują rozwijanie 
produkcji energii w jednostkach wysokosprawnej 
kogeneracji. Mechanizm wsparcia wprowadza kilka 
rodzajów świadectw pochodzenia: za energię wytwo-
rzoną w instalacjach opalanych paliwami gazowymi 
i o mocy poniżej 1 MWe (żółte certyfikaty), kogene-
racja z metanu z odmetanowania kopalń lub gazu ze 
zgazowania biomasy (fioletowe), oraz dla obiektów 
wysokosprawnej kogeneracji węglowej i z innych 
paliw (czerwone). 

Obowiązujący w latach 2007-2013 system wspar-
cia dość dobrze zachęcał do rozwoju produkcji energii 
elektrycznej i ciepła w wysokosprawnej kogeneracji: 
umożliwił sfinansowanie modernizacji elektrocie-
płowni węglowych w celu przystosowania do no-
wych standardów środowiskowych oraz pozwolił na 
utrzymanie pracy kogeneracji gazowej. W rezultacie 
inicjatywy ustawodawczej z 2014 r. udało się wznowić 
system wsparcia dla kogeneracji gazowej i małoskalo-
wej (żółte certyfikaty) oraz węglowej (wielkoskalowej 
– czerwone certyfikaty). System certyfikatowy został 
co prawda zaakceptowany przez Komisję Europej-
ską, która pozytywną decyzją zakończyła kilka lat 
trwające postępowanie notyfikacyjne, ale okres jego 
obowiązywania kończy się w 2018 r. Niestety, do-
tychczasowy poziom wsparcia kogeneracji pozwala 
na pokrycie kosztów, ale to za mało, aby pobudzić 
nowe inwestycje.

Więcej kogeneracji
Do zwiększenia efektywności energetycznej może 

w znaczący sposób przyczynić się większe wykorzy-
stanie wysokosprawnej kogeneracji przemysłowej w 
Polsce. Polski przemysł posiada duży i nie w pełni 
wykorzystany potencjał ciepła użytkowego, które 
może stanowić stabilną bazę do produkcji energii elek-
trycznej w jednostkach wysokosprawnej kogeneracji. 
Wsparcie jej rozwoju pozwala na uzyskanie ponad 
30% oszczędności energii pierwotnej oraz znaczącą 
redukcję emisji CO2, i przyczynia się do zmniejszenia 
kosztów zewnętrznych powodowanych przez zanie-
czyszczenie środowiska, które w przyszłości powinny 
być uwzględniane w kosztach energii. Technologia ta 
poprawia krajowe bezpieczeństwo energetyczne, gdyż 

pozwala na efektywne stabilizowanie i bilansowanie 
Krajowego Systemu Elektroenergetycznego (KSE), co w 
warunkach rozwoju technologii OZE warto docenić. 
Elektrociepłownie przemysłowe pełnią również waż-
ną funkcję na lokalnych rynkach energii, przyczynia-
jąc się do zmniejszenia strat związanych z przesyłem 
energii elektrycznej, zwiększenia niezawodności 
zasilania odbiorców oraz wykorzystania lokalnych 
zasobów paliw i energii. 

Dla części przedsiębiorstw produkujących energię 
elektryczną z wykorzystaniem technologii wysoko-
sprawnej kogeneracji bądź w źródłach odnawial-
nych, energetyka przemysłowa generuje dodatkowe 
przychody ze sprzedaży kolorowych certyfikatów. Dla 
pozostałych odbiorców końcowych stanowi dodat-
kowy koszt, w szczególności w przypadku, gdy wiel-
kość obowiązku jest ustalona na nieco wyższym od 
poziomu możliwej podaży świadectw pochodzenia, a 
spadek cen energii jest niewystarczający dla zrekom-
pensowania dodatkowych kosztów obowiązku. W 
celu poprawy pozycji konkurencyjnej odbiorcy energii 
elektrycznej zaliczani do przemysłu energochłonnego 
powinni zostać objęci systemem redukcji kosztów 
poprzez ograniczenie wolumenu kupowanej energii 
elektrycznej objętej obowiązkiem wsparcia wysoko-
sprawnej kogeneracji. 

Co dalej?
Nie ma wątpliwości, że zmniejszenie energochłon-

ności jest priorytetem politycznym najwyższej wagi 
w Unii Europejskiej. Efektywność energetyczna, od 
niedawna traktowana jak jeden z zasobów energetycz-
nych, jest kluczowym obszarem w nowym modelu 
unii energetycznej w Europie,. W nowej rewizji unij-
nej dyrektywy o efektywności energetycznej, której 
projekt poznaliśmy 30 listopada 2016 roku, Komisja 
Europejska proponuje obligatoryjny cel na poziomie 
Unii w wysokości 30%. Przemysł energochłonny w 
Europie popiera kontynuację działań na rzecz po-
prawy efektywności energetycznej, które niosą nowe 
możliwości rynkowe dla przemysłu chemicznego. 
Zdecydowanie opowiadamy się za umiarkowanym 
poziomem ambicji, najlepiej o charakterze indyka-
tywnym. W naszej opinii należy jednak jeszcze rozwa-
żyć, czy istnieje lepszy sposób definicji unijnego celu. 

Z kolei sposób zdefiniowania celów krajowych 
powinien być dopasowany do specyfiki i możliwości 
poszczególnych Państw Członkowskich. Ambitne 
coroczne redukcje i zdefiniowanie celu w wartościach 
bezwzględnych może okazać się hamulcem rozwoju 

2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013

Produkcja energii elektrycznej 
wytwarzanej w technologii 
wysokosprawnej kogeneracji (TWh)

25,959 27,565 26,406 26,079 27,705 27,113 27,044 26,124

Udział produkcji energii z jednostek 
wysokosprawnej kogeneracji w relacji 
do produkcji energii elektrycznej 
brutto w kraju (%)

16,0% 17,3% 17,0% 17,2% 17,6% 16,6% 16,7% 15,9%

tab. 3 
Produkcja energii 

elektrycznej 
wytwarzanej 

w technologii 
wysokosprawnej 

kogeneracji 
(źródło: opracowanie 
własne na podstawie 

danych Komisji 
Europejskiej)
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gospodarczego kraju, a nie szansą na nowoczesny, 
innowacyjny rozwój. Długoterminowe rozdzielenie 
wzrostu od zużycia energii nie jest możliwe. Cel 
określony w wartościach bezwzględnych prowadzi do 
zmniejszenia zużycia energii i może ograniczyć wzrost 
przemysłu w Europie, a niekoniecznie doprowadzi do 
poprawy efektywności energetycznej. Energia będzie 
zawsze wymagana w transporcie, produkcji ciepła i 
chłodu, czy procesach przemian chemicznych. Cześć 
energii jest tracona i można temu zapobiec poprzez 
działania na rzecz efektywności energetycznej. 

Energochłonne działy przemysłu w UE dokonały 
w ostatnich dziesięcioleciach znaczącej moderni-
zacji podstawowych technologii produkcyjnych, co 
przełożyło się na znaczny spadek zużycia energii. 
Przemysł chemiczny w szczególności zbliża się do 
limitów technologicznych w zakresie środków po-

prawy efektywności energetycznej. Dalsze redukcje 
emisji gazów cieplarnianych są możliwe tylko dzięki 
nowym, innowacyjnym rozwiązaniom w zakresie 
emisji procesów chemicznych i często wymagają 
wyższego zużycia energii. Potencjał oszczędności 
energii jest ograniczony, gdyż większość przedsięwzięć 
została już wdrożona w celu poprawy i utrzymania 
konkurencyjności związanej z presją regulacyjną w 
obszarach klimatu i środowiska. 

Zamiast zwiększania zobowiązań, UE powinna 
zachęcać państwa członkowskie do pełnego wdroże-
nia obecnie obowiązującej dyrektywy. Polityka ener-
getyczna UE w zakresie efektywności energetycznej 
powinna skupić się na innych sektorach niż przemysł 
wytwórczy – tam, gdzie można osiągnąć największe 
efekty w relacji do nakładów.  

Obowiązek zakupu certyfikatów odniesiony do energii kupionej i zużytej na potrzeby własne

Rok Żółte

Opłata 
zastępcza dla 
kogeneracji 
gazowej Ozg  

(zł/MWh)

Fioletowe

Opłata zastępcza dla 
kogeneracji z metanu z 

odmetanowania kopalń lub 
gazu ze zgazowania biomasy – 

Ozm (zł/MWh)

Czerwone

Opłata zastępcza dla 
kogeneracji z jednostek 

powyżej 1 MW, nieopalanych 
paliwami gazowymi Ozk  

(zł/MWh) 

2014 3,90% 110,00 1,10% 63,26

23,20%

11,00

2015 4,90% 121,63 1,30% 63,26 11,00

2016 6,00% 125,00 1,50% 63,00 11,00

2017 7,00% 120,00 1,80% 56,00 10,00

2018 8,00% n/a 2,30% n/a n/a

tab. 4
Obowiązek zakupu 
certyfikatów 
odniesiony do energii 
kupionej i zużytej 
na potrzeby własne. 
(źródło: opracowanie 
własne na podstawie 
danych URE)

       Reklama
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