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Mazowiecka Agencja Energetyczna
Cele powołania MAE:
Przygotowanie kompleksowego programu energetyki regionalnej.
Zwiększenie wykorzystywane zasobów odnawialnych źródeł energii oraz poprawa efektywności
energetycznej.
Poprawa spójności pomiędzy miejskim/przemysłowym rozwojem w regionie i ciągłym wzrostem
bezpieczeństwa energetycznego
Zmniejszenie wydatków regionu na import energii z zewnątrz.
Wspieranie nowego modelu energetyki, utrzymującego równowagę pomiędzy dużymi
przedsiębiorstwami energetycznymi a lokalnymi niezależnymi producentami energii.
Pozyskiwanie dla regionu środków z UE i partnerów na działania służące poprawie bezpieczeństwa
energetycznego, rozwój nowych technologii oraz lokalnego przemysłu.
Inicjowanie , wspieranie i wdrażanie programów w zakresie efektywności energetycznej

GŁÓWNE DOKUMENTY
• DOKUMENTY UNII EUROPEJSKIEJ

1. ZIELONA KSIĘGA ( czerwiec 2005 )
O efektywności energetycznej lub jak osiągnąć więcej zużywając mniej

2. DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU
EUROPEJSKIEGO I RADY ( kwiecień 2006 )
• PROJEKT USTAWY O EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

(przyjęty przez Radę Ministrów i przekazany do Kancelarii
Prezesa Rady Ministrów do przekazania do Sejmu )

ZIELONA KSIĘGA
POWODY WPROWADZENIA PROGRAMU POPRAWY EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

• Konkurencyjność i Agenda Lizbońska (poziom zatrudnienia )
• Ochrona środowiska
• Bezpieczeństwo dostaw

Zielona Księga ma celu wskazanie istniejących barier
utrudniających zwiększanie efektywności energetycznej
w opłacalny sposób oraz podejmuje próbę wskazania
sposobów wyeliminowania tych barier sugerując róŜne
kluczowe działania

WSKAZANIE BARIER
• Przeszkody finansowe
( niechęć finansowania nowych, ryzykownych technologii )

• Potrzeba wprowadzenia usług energetycznych
( efektywność – obniżka cen – zwiększony popyt )

• Działania ze strony władz państwowych
( pomoc publiczna + polityka podatkowa )

• Koszty zewnętrzne i przejrzystość cen
( ochrona środowiska + struktura cen )
• Informacja i Edukacja

Działania eliminujące bariery :
1.
2.
3.
4.
5.

Ustanowienie Rocznych Planów Działania w zakresie efektywności
Zapewnienie lepszej informacji dla obywateli
Usprawnienie systemu podatkowego w zakresie opłat za zanieczyszczanie
Lepsze ukierunkowanie pomocy publicznej
Wykorzystanie przetargów publicznych do wdraŜania nowych technologii
efektywnych energetycznie
6. Rozszerzenie działań energooszczędnych na budynki < 50 m2
7. Zastosowanie nowych i ulepszonych instrumentów finansowych
8. Przyspieszyć rozwój nowej generacji pojazdów efektywniej zuŜywających
paliwo ( inicjatywa CARS 21 )
9. Badania i rozwój technologii
10. Promocja najlepszych praktyk

Efekty działań w zakresie poprawy efektywności energetycznej
Potencjalne oszczędności
Mtoe

2020 r
Rygorystyczne
wdrożenie

po 2020 r.
Wdrożenie dodatkowych
środków

Budynki( ogrzewanie, chłodzenie, )
urządzenia elektryczne

41
15

70
35

Przemysł

16

30

Transport

45

90

Produkcja energii w skojarzeniu

40

60

Pozostała transformacja energii

33

75

Łączne oszczędności energii

190

360

Wskazania na poziomie krajowym
(działania proefektywnościowe )
• Przesyłanie energii elektrycznej generuje straty na poziomie
do 10% wyprodukowanej energii
(2% w przesyle, 8% w dystrybucji).
• Pakiety dostawcze energii
• Efektywna produkcja energii
• Białe certyfikaty
• Transport lotniczy
• Transport kołowy

DYREKTYWA 2006/32/WE PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY

CEL OGÓLNY
Państwa Członkowskie przyjmują i dąŜą do osiągnięcia
krajowego celu
indykatywnego w zakresie oszczędności energii w wysokości 9 % w dziewiątym roku
stosowania niniejszej dyrektywy, który realizują za pomocą usług energetycznych i
innych środków poprawy efektywności energetycznej. Państwa Członkowskie podejmują
efektywne kosztowo, wykonalne i rozsądne środki słuŜące osiągnięciu tego celu.
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Zakres
1. Podmioty dostarczające środki poprawy efektywności energetycznej,
dystrybutorzy energii, operatorzy systemu dystrybucji oraz przedsiębiorstwa
prowadzące detaliczną sprzedaŜ energii.
2. Odbiorcy końcowi .Dyrektywa nie ma zastosowania do tych przedsiębiorstw,
które naleŜą do kategorii wymienionych w załączniku I do dyrektywy 2003/87/WE
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 Października 2003 r. ustanawiającej
system handlu przydziałami emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie
3. Siły zbrojne, wyłącznie w zakresie, w którym jej stosowanie nie wchodzi w konflikt
z naturą i podstawowym celem działalności sił zbrojnych oraz z wyłączeniem
sprzętu uŜywanego wyłącznie w celach wojskowych.
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DLACZEGO ? / 1
1. We Wspólnocie istnieje potrzeba poprawy efektywności
wykorzystania energii przez użytkowników końcowych,
zarządzania popytem na energię i wspierania produkcji
energii ze źródeł odnawialnych, ponieważ
w perspektywie krótko- i średnioterminowej istnieją
stosunkowo niewielkie możliwości wywierania wpływu
w inny sposób na warunki dostaw i dystrybucji energii
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DLACZEGO ? / 2
2. Poprawa efektywności wykorzystania energii przez odbiorców
końcowych przyczyni się równieŜ do zmniejszenia zuŜycia
energii pierwotnej oraz do zmniejszenia emisji CO2 i innych
gazów cieplarnianych i tym samym do zapobiegania
niebezpiecznym zmianom klimatycznym.
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DLACZEGO ? / 3
3 .Poprawa efektywności wykorzystania energii umoŜliwi
wykorzystanie potencjalnych oszczędności energii
w sposób ekonomicznie efektywny…..
Ukierunkowanie na technologie efektywniej
wykorzystujące energię moŜe pozytywnie wpłynąć
na innowacyjność i konkurencyjność we Wspólnocie,
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Obowiązki wynikające z Dyrektywy
Państwo członkowskie vs dystrybutorzy energii, operatorzy systemu dystrybucji
lub przedsiębiorstwa prowadzące detaliczną sprzedaŜ energii

4 Zapewniają w odpowiednich przypadkach aby rachunki wystawiane przez
dystrybutorów energii, operatorów systemu dystrybucji i przedsiębiorstwa
prowadzące detaliczną sprzedaŜ energii opierały się na rzeczywistym zuŜyciu energii
i były sformułowane w sposób jasny i zrozumiały.
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BIAŁE CERTYFIKATY ( świadectwo efektywności energetycznej wg ustawy )
Państwa Członkowskie:
a) wybierają jedno lub więcej z poniŜszych wymagań, które muszą zostać spełnione
przez przedsiębiorstwa, bezpośrednio lub pośrednio poprzez innych dostawców usług
energetycznych lub środków poprawy efektywności energetycznej:
………………………………………………
b) zapewnienie istnienia lub ustanowienia dobrowolnych umów lub innych instrumentów
rynkowych, takich jak białe certyfikaty, o skutku równowaŜnym z jednym lub kilkoma
wymaganiami, określonymi w lit. a). Dobrowolne umowy są oceniane, nadzorowane
i obserwowane przez Państwo Członkowskie w celu zagwarantowania w praktyce
skutków równowaŜnych z jednym lub kilkoma wymaganiami określonymi w lit. a).

CERTYFIKATY
Element polityki państwa wspierania OZE

Zgodnie z ustawą Prawo energetyczne przedsiębiorstwa
energetyczne, odbiorcy końcowi oraz towarowe domy
maklerskie są obowiązane uzyskać i przedstawić
do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki
świadectwo pochodzenia dla wytworzonej energii
elektrycznej lub uiścić opłatę zastępczą.
Świadectwo pochodzenia (tzw. certyfikat) wydaje
Prezes URE na wniosek przedsiębiorstwa zajmującego się
wytwarzaniem energii elektrycznej w odnawialnych
źródłach energii.

Prawo energetyczne
Art. 9a.20 1. Przedsiębiorstwa energetyczne, odbiorcy końcowi oraz
towarowe domy maklerskie lub domy maklerskie, o których mowa w ust. 1a,
w zakresie określonym w przepisach wydanych na podstawie ust. 9, są
obowiązane:
1) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji
Energetyki świadectwo pochodzenia, o którym mowa w art. 9e ust. 1, lub w
art. 9o ust. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej w źródłach znajdujących
się na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub
2) uiścić opłatę zastępczą, w terminie określonym w ust. 5, obliczoną w
sposób określony w ust. 2.
Art. 9e.1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w
odnawialnym źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii,
zwane dalej „świadectwem pochodzenia”.

Prawo energetyczne
Art. 9e.1. Potwierdzeniem wytworzenia energii elektrycznej w odnawialnym
źródle energii jest świadectwo pochodzenia tej energii, zwane dalej
„świadectwem pochodzenia”.
1a. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki wydaje świadectwa pochodzenia, o
których mowa w ust. 1, oraz świadectwa pochodzenia z kogeneracji, o których
mowa w art. 9l ust. 1, dla energii elektrycznej wytworzonej w odnawialnym
źródle energii spełniającej jednocześnie warunki wysokosprawnej kogeneracji

Kogeneracja – równoczesne wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej lub
mechanicznej w trakcie tego samego procesu technologicznego;

Prawo energetyczne
2.21 Opłatę zastępczą oblicza się według wzoru:
Oz = Ozj x (Eo - Eu),
gdzie poszczególne symbole oznaczają:
Oz - opłatę zastępczą wyraŜoną w złotych,
Ozj - jednostkową opłatę zastępczą wynoszącą 240 złotych za 1 MWh,
Eo - ilość energii elektrycznej, wyraŜoną w MWh, wynikającą z obowiązku
uzyskania i przedstawienia do umorzenia świadectw pochodzenia, o których
mowa w art. 9e ust. 1 lub w art. 9o ust. 1, w danym roku,
Eu - ilość energii elektrycznej, wyraŜoną w MWh, wynikającą ze świadectw
pochodzenia, o których mowa w art. 9e ust. 1 lub art. 9o ust. 1, które
obowiązany podmiot przedstawił do umorzenia w danym roku, o którym mowa
w art. 9e ust. 14.

Prawo energetyczne

Art. 9o. 1. Potwierdzeniem wytworzenia biogazu rolniczego oraz
wprowadzenia go do sieci dystrybucyjnej gazowej jest świadectwo
pochodzenia biogazu rolniczego, zwane dalej „świadectwem pochodzenia
biogazu".

Dni Eko SGGW 19 czerwca 2010

RozróŜniamy kilka rodzajów certyfikatów:
• zielone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z odnawialnych źródeł
energii,
• czerwone – świadectwa pochodzenia energii elektrycznej z tzw. wysokosprawnej
kogeneracji,
• Ŝółte (wcześniej niebieskie) – świadectwa pochodzenia z małych źródeł
kogeneracyjnych opalanych gazem lub o mocy elektrycznej poniŜej 1 MW,
• fioletowe – świadectwa pochodzenia ze źródeł wykorzystujących gaz z
odmetanowania kopalń lub biogaz,
• pomarańczowe – ze źródeł zaopatrzonych w instalacje wychwytywania i
zatłaczania dwutlenku węgla (CCS – Carbon Capture and Storage),
• błękitne – z nowych, wysokosprawnych źródeł,
• białe – mające na celu promowanie poprawy efektywności energetycznej i
obniŜanie zuŜycia energii końcowej.
Certyfikaty pomarańczowe, błękitne i białe, jeszcze nie funkcjonują.

Prawo energetyczne

6. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia są zbywalne i
stanowią towar giełdowy, o którym mowa w art. 2 pkt 2 lit. d ustawy z dnia 26
października 2000 r. o giełdach towarowych (Dz. U. z 2005 r. Nr 121, poz. 1019
i Nr183, poz. 1537 i 1538).
7. Prawa majątkowe wynikające ze świadectwa pochodzenia powstają z chwilą
zapisania świadectwa, na podstawie informacji o wydanych świadectwach
pochodzenia, o której mowa w ust. 17, po raz pierwszy na koncie ewidencyjnym
w rejestrze świadectw pochodzenia prowadzonym przez podmiot, o którym
mowa w ust. 9, i przysługują osobie będącej posiadaczem tego konta.
8. Przeniesienie praw majątkowych wynikających ze świadectwa pochodzenia
następuje z chwilą dokonania odpowiedniego zapisu w rejestrze świadectw
pochodzenia

9. Rejestr świadectw pochodzenia prowadzi podmiot prowadzący:
1) giełdę towarową w rozumieniu ustawy z dnia 26 października 2000 r. o
giełdach towarowych lub
2) na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany w rozumieniu
ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o obrocie instrumentami finansowymi (Dz. U.
Nr 183, poz. 1538, z 2006 r. Nr 104, poz. 708 i Nr 157, poz. 1119 oraz z
2009 r. Nr 165, poz. 1316)
- organizujący obrót prawami majątkowymi wynikającymi ze świadectw
pochodzenia.
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DEFINICJE
„efektywność energetyczna”: stosunek uzyskanych wyników,
usług, towarów lub energii do wkładu energii;

„oszczędność energii”: ilość zaoszczędzonej energii
ustalona poprzez pomiar lub oszacowanie zuŜycia przed
i po wdroŜeniu jednego lub kilku środków poprawy
efektywności energetycznej przy jednoczesnym zapewnieniu
normalizacji warunków zewnętrznych wpływających
na zuŜycie energii;
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KRAJOWY CEL INDYKATYWNY
Na podstawie średniego rocznego zuŜycia energii oblicza się jednorazowo krajowy cel
indykatywny w zakresie oszczędności energii, a otrzymana ilość energii do
zaoszczędzenia, wyraŜona jako wartość bezwzględna, ma zastosowanie przez cały
okres obowiązywania niniejszej dyrektywy.
Krajowy cel indykatywny w zakresie oszczędności energii:
a) wynosi 9 % średniego rocznego zuŜycia energii, o którym mowa powyŜej;
b) jest mierzony w dziewiątym roku stosowania niniejszej dyrektywy;
c) jest wynikiem kumulowanych rocznych oszczędności energii uzyskanych w ciągu
dziewięcioletniego okresu stosowania niniejszej dyrektywy;
d) został osiągnięty w wyniku z zastosowania usług energetycznych i innych środków
poprawy efektywności energetycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej ( projekt przyjęty przez rząd 12.10.2010 )

„Wkrótce” zostanie uchwalony ?

Ustawa o efektywności energetycznej ( projekt przyjęty przez rząd 12.10.2010 )

W projekcie ustawy zdefiniowano efektywność energetyczną, jako stosunek
uzyskanego efektu uŜytkowego do wielkości zuŜycia energii. Jeśli ten sam lub
lepszy efekt uŜytkowy uzyskamy kosztem mniejszego zuŜycia energii, to znaczy,
Ŝe osiągnęliśmy większą efektywność.
http://www.premier.gov.pl/rzad/decyzje_rzadu/id:5486/

Ustawa o efektywności energetycznej ( projekt przyjęty przez rząd 12.10.2010 )
Ustawa określa:
1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią;
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej;
3) Zadania dla przedsiębiorstw …
4) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej;
5) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania
uprawnień audytora efektywności energetycznej.

Ustawa o efektywności energetycznej ( projekt przyjęty przez rząd 12.10.2010 )
CEL

Ustala się krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią
w celu uzyskania do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie
mniejszej niŜ 9 % średniego krajowego zuŜycia tej energii w ciągu roku,
przy czym uśrednienie obejmuje lata 2001-2005.
WYKONAWCY
Przez podmiot realizujący krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania
energią rozumie się osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne
nie posiadające osobowości prawnej, zuŜywające energię.

Dziękuję za uwagę!

DARIUSZ CIARKOWSKI
tel. 22 526 30 89
d.ciarkowski@mae.com.pl
MAZOWIECKA AGENCJA ENERGETYCZNA

