
W dniu 30 listopada 2016 roku Komisja Europejska opublikowała 

istotny dokument dotyczący europejskiego prawodawstwa 

energetycznego: Pakiet „Czysta Energia dla wszystkich 

Europejczyków”. Obejmuje on zagadnienia związane z 

efektywnością energetyczną, wykorzystaniem OZE, zarządzaniem 

rynkiem energii elektrycznej, prawami konsumentów oraz Unią 

Energetyczną. 

Poniższy dokument analizuje elementy pakietu KE dotyczące 

zasobów budowlanych i podkreśla jego braki, które należy 

uzupełnić w ramach prac Rady Europejskiej i Parlamentu 

Europejskiego. Punktem wyjścia był briefing BPIE: "9 sposobów na 

zwiększenie efektywność energetyczną budynków” [1]. 

Pakiet jest niepowtarzalną okazją, zdarzającą się raz na dziesięć 

lat, przyspieszenia procesu zmian zachodzących w EU i krajach 

członkowskich w kierunku nowoczesnych, efektywnych 

energetycznie i zrównoważonych budynków. Powinien pomóc 

obywatelom, właścicielom oraz najemcom w podjęciu właściwych 

decyzji dotyczących budynków, w których żyją i pracują. Warto, 

aby pakiet zapewnił większą przejrzystość charakterystyk 

energetycznych budynków i wskaźników z nimi powiązanych, 

takich jak: komfort i dobre samopoczucie oraz zagwarantował 

dostęp do odpowiedniego i skutecznego finansowania. Celem EU 

powinny być zdekarbonizowane zasoby budowlane składające się 

z zdrowych, wygodnych, przyjaznych dla środowiska naturalnego i 

niedrogich budynków zasilanych odnawialnymi źródłami energii 

oraz zintegrowanych z inteligentnymi systemami energetycznymi.  

Do interesujących propozycji zawartych w Pakiecie należą: 

wprowadzenie przepisów dotyczących ochrony wrażliwych 

konsumentów oraz zwiększenia źródeł finansowania. Nie 

pojawiają się jednak żadne propozycje, które wsparłyby proces 

termomodernizacji. Zwiększenie skali działań modernizacyjnych 

wymaga zachowania równowagi pomiędzy tworzeniem narzędzi 

stymulujących rynek efektywności energetycznej, a określeniem 

obowiązkowych wymagań dotyczących budynków publicznych i 

komercyjnych. 

Rozwiązaniem może być wdrożenie zindywidualizowany 

harmonogramów działań modernizacyjnych dla budynków. Proces 

powinien zostać przeprowadzony w taki sposób aby lepiej 

informować, a także zmobilizować właścicieli do inwestowania we 

własne budynki. Istotne jest również rozszerzenie istniejących 

przepisów, tak aby wymóg termomodernizacji dotyczył nie tylko 

budynków administracji centralnej, ale także wszystkich 

budynkach użyteczności publicznej. 

Rola budynków w procesie transformacji w kierunku 

zrównoważonego i bezpiecznego systemu energetycznego musi 

zostać dostrzeżona i wsparta we wszystkich dyrektywach. 

Niewystarczające jest promowanie jej jedynie w dyrektywach 

dotyczących efektywności energetycznej budynków (EPBD) i 

efektywności energetycznej (EDD). Odpowiednie zapisy powinny 

znaleźć się w dyrektywie w sprawie odnawialnych źródeł energii 

(RED) i pakiecie prawodawstwa dotyczącego rynku energii 

elektrycznej oraz konsumentów. 

Poniższa tabela podsumowuje treść przedstawionych propozycji, 

podokazuje również, czego brakuje dla osiągnięcia kluczowych 

celów.  

Briefing 

[1] BPIE, “9 Ways To Make The Energy Performance Of Buildings Directive More Effective,” 2016. [Online]. Available: http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/08/    
EPBD-paper_Eng.pdf 

http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/08/%20%20%20%20EPBD-paper_Eng.pdf
http://bpie.eu/wp-content/uploads/2016/08/%20%20%20%20EPBD-paper_Eng.pdf


Kontynuacja narodowych strategii modernizacji, osiągnięcie 

długoterminowych celów w 2050, z wyznaczonymi celami 

pośrednimi na 2030 (EPBD). 

Narodowe strategie modernizacji przeniesione do EPBD 

(EED/EPBD).  

Określenie 

długotermi-

nowej wizji  

Założenia  Brakujące elementy  

Określenie optymalnego standardu energetycznego dla 

budynków poddawanych termomodernizacji. 

Doprecyzowanie pojęcia głęboka termomodernizacja, 

termomodernizacja do standardu NZEB. 

Wprowadzenie audytów uproszonych dla budynków 

jednorodzinnych poddawanych termomodernizacji. 

  

W pakiecie  

Konkretna wizja dla budynków EU w 2050 roku (EPBD). 

Jasne wytyczne dotyczące zawartości i wdrażania krajowych 

strategii modernizacji (w tym działań politycznych, pobudzenia 

inwestycji oraz stanu zasobów budowlanych) (EPBD). 

Jasna metodologia pomiaru postępów we wdrażaniu strategii 

modernizacji (EPBD).  

Strategia modernizacji budynków - dokument wykonawczy 

zawierający konkretny plan działań. 

Uwzględnienie w wizji 2030 i 2050 aspektów związanych z 

jakością powietrza zewnętrznego - walka ze smogiem. 

Szanse i wyzwania dla Polski  

Kontynuacja krajowych strategii modernizacji także po 2020 

roku (EPBD). 

Kontynuacja obowiązku modernizacji 3% powierzchni 

budynków instytucji rządowych rocznie (EED).  

Promocja 

głębokiej termo-

modernizacji  

Długoterminowe cele modernizacji, zakładające dążenie do niemal-

zerowego zużycia energii, tak jak dla nowych budynków (EPBD). 

Określenie minimalnych wymagań dot. efektywności energetycznej 

dla budynków komercyjnych i publicznych, a także wymogu 

modernizacji do standardu zgodnego z tymi wymaganiami (EPBD). 

„Kluczowe punkty” pozwalające na wykorzystanie potencjału 

modernizacji (EPBD). 

Świadectwa charakterystyki energetycznej (EPC) powinny zawierać 

informacje, pozwalające prawidłowo zaplanować, sfinansować i 

przeprowadzić głęboką termomodernizację budynku (EPBD). 

Rozszerzenie obowiązku modernizacji na wszystkie budynki 

publiczne (EPBD).  

Przyszłość 

budynków  

Efektywność energetyczna najistotniejszym wskaźnikiem 

inteligentności (EPBD). 

Efektywność energetyczna priorytetem zmian legislacyjnych (EPBD/

EED/RED/Dyrektywa w sprawie zasad wewnętrznego rynku energii 

elektrycznej/ Zarządzanie Unią Energetyczną). 

Wyraźne uznanie roli budynków w prawodawstwie dotyczącym 

rynku energii elektrycznej (Dyrektywa w sprawie zasad 

wewnętrznego rynku energii elektrycznej). 

Odzwierciedlenie inteligentnych budynków w definicji budynków o 

niemal zerowym zużyciu energii (EPBD). 

Przepisy odnoszące się do promocji i wykorzystania magazynowania 

energii (EPBD).  

Doprecyzowanie definicji budynku o niemal zerowym zużyciu 

energii, np. wprowadzenie wymagania dotyczącego 

zapotrzebowania na energię użytkową. 

Promocja rozwiązań zintegrowanych służących do 

wytwarzania, przekazywaniu i magazynowania energii.  

Wskaźniki inteligentności budynku (EPBD).  

Wymogi dotyczące infrastruktury - elektromobilności 

(EPBD). 

Wymagania dla systemów automatyki i monitorowania 

zużycia energii, jako alternatywy dla inspekcji (EPBD). 

Definicja Reakcji na Popyt (Dyrektywa w sprawie zasad 

wewnętrznego rynku energii elektrycznej). 

Wymóg umożliwiający konsumentom wpływanie na popyt 

(Dyrektywa w sprawie zasad wewnętrznego rynku energii 

elektrycznej). 

Prawo do wytwarzania i wykorzystywania własnej energii 

elektrycznej dla użytkowników indywidualnych i wspólnot 

(RED).  



Finansowanie 

poprawy 

efektywności 

energetycznej  

Ochrona 

wrażliwych 

konsumentów  

Założenia  Brakujące elementy  

Zagwarantowanie długoletniego wsparcia dla procesu 

modernizacji budynków jednorodzinnych. 

Stworzenie mechanizmów oceny skuteczności wykorzystanie 

środków finansowych z punktu widzenia skali poprawy 

efektywności energetycznej i walki ze smogiem. 

Środki na zniwelowanie ubóstwa energetycznego, które należy 

uwzględnić w krajowych strategiach modernizacji (EPBD). 

Przepisy dotyczące ochrony odbiorców wrażliwych w przypadku 

wzrostu cen energii (Dyrektywa w sprawie zasad wewnętrznego 

rynku energii elektrycznej).  

W pakiecie  

Dedykowane i dopasowane strategie, promujące głęboką 

termomodernizację budynków jednorodzinnych, jako 

długoterminowe rozwiązanie mające na celu zmniejszenie 

ubóstwa energetycznego oraz ochronę odbiorców wrażliwych 

(EPBD).  

Strategia modernizacji budynków jednorodzinnych, jako 

główny element walki z ubóstwem energetycznym i smogiem.  

Szanse i wyzwania dla Polski  

Długoterminowe ramy finansowania poprawy efektywności 

energetycznej celem spełnienie założeń 2030, ułatwiające 

finansowanie publiczne i prywatne, z pakietem instrumentów 

(np. ustandaryzowane procedury, kredyty proefektywnościowe, 

wyspecjalizowane linie kredytowe i kontraktowanie 

efektywności energetycznej) (EPBD). 

Uwzględnienie harmonogramu działań w załączniku Wzrost 

wykorzystania czystej energii w budynkach (EPBD).  

Stworzenie krajowych mechanizmów (agregacja projektu, 

promocja inwestycji prywatnych i usuwanie barier rynkowych) 

wspierających proces inwestycyjny, ujętych narodowych 

strategiach modernizacji (EPBD). 

Powiązanie mechanizmów wsparcia z świadectwami 

charakterystyki energetycznej (EPBD). 

Wsparcie dla bardziej efektywnego wykorzystania środków 

publicznych, poprzez opracowanie modeli finansowych, 

platform i szablonów (załącznik Wzrost wykorzystania czystej 

energii w budynkach).  

Zwiększone wsparcie dla procesu tworzenia i agregacji 

projektów (załącznik Wzrost wykorzystania czystej energii w 

budynkach). 

Lepsze informowanie o ryzyku i korzyściach wynikających z 

inwestycji w efektywność energetyczną, poprzez uruchomienie 

Platformy De-Ryzyka Efektywności Energetycznej (DEEP) 

(załącznik Wzrost wykorzystania czystej energii w budynkach)  

Zbieranie 

danych  

Stworzenie publicznie dostępnej bazy danych dla UE 

zawierającej anonimowe dane krajowe (EPBD).  

Udostępnienie danych z rejestru innym zainteresowanym 

stroną, np. nabywca budynku. 

Konieczność wykonywania świadectw również dla budynków 

budowanych na własny użytek. 

Wprowadzenie klas energetycznych na świadectwach. 

Wprowadzenie monitorowania jakości świadectw na 

poziomie rejestru.  

Określona zawartość świadectw charakterystyki energetycznej 

(EPBD). 

Krajowe rejestry służące zbieraniu informacji z świadectw 

charakterystyki energetycznej (EPBD). 

Zebrane anonimowe dane z rejestrów powinny być 

udostępniane na żądanie władz publicznych (EPBD). 

Sprecyzowanie wymagań dotyczących zbierania danych 

dotyczących zużycia energii w budynkach publicznych (EPBD). 

Wskaźnik liczbowy zużycia energii pierwotnej w kWh/(m2 rok) 

(EPBD).  



Modyfikacja 

metodologii 

kosztu 

optymalnego  

Zapewnienie 

jakości  

Założenia  Brakujące elementy  

Uwzględnienie w metodyce konieczności wyznaczania 

optymalnej wartości zapotrzebowania na energię użytkową 

do ogrzewania. 

Określenie wymaganych udziałów OZE w pokryciu 

zapotrzebowania na energię końcową dla budynków.  

„Plan Sektorowej Współpracy nad Umiejętnościami” w sektorze 

budowlanym (załącznik Wzrost wykorzystania czystej energii w 

budynkach). 

W pakiecie  

Ujednolicone wymagania UE dla wykwalifikowanych 

specjalistów i certyfikatorów (EPBD). 

Kontrola jakości świadectw charakterystyki energetycznej 

(EPBD).  

Kontrola jakości świadectw charakterystyki energetycznej. 

Wprowadzenie systemu kar.  

Szanse i wyzwania dla Polski  

Uwzględnienie dodatkowych korzyści w metodyce kosztu 

optymalnego (EPBD). 

Zmniejszenie akceptowanej różnicy w stosunku do wymagań 

optymalnych (EPBD). 

Jasność relacji pomiędzy minimalnymi wymaganiami 

dotyczącymi wykorzystania OZE, a standardem optymalnym – 

najpierw zmniejszamy zapotrzebowanie na energię a potem 

wprowadzamy OZE - efektywność energetyczna jest 

najważniejsza.  

Powiązanie pomiędzy minimalnymi wymaganiami dotyczącymi 

OZE a metodyką kosztu optymalnego (RED).  

Ujednolicenie 

celów dot. 

efektywności 

energetycznej i 

energii 

odnawialnych  

Zintegrowane planowanie - zwiększenie udziału energii ze źródeł 

odnawialnych w ciepłownictwie i chłodnictwie, powinno być 

zbieżne z celem zwiększenia efektywności energetycznej po 

stronie popytu (RED) (EED) (Zarządzanie Unią Energetyczną). 

Potwierdzenie, że oszczędności energii wynikające z działań 

mających na celu spełnienie wymagań dla budynków nowych i 

istniejących mogą być zaliczone na poczet planowanego 

zmniejszenia zużycia energii końcowej tylko w sytuacji, gdy 

wymagania te są wyższe niż standardy UE (EPBD).  

Wprowadzenie wymogu dotyczącego minimalnego udziału 

energii odnawialnych w bilansie energetycznym budynków 

nowych i modernizowanych. 

Realizacja działań zachęcających do stosowania OZE.  

Wymagania w stosunku do oceny krajowego potencjału 

odnawialnych źródeł energii i wykorzystania ciepła odpadowego 

oraz chłodu do ogrzewania i chłodzenia (RED). 

Państwa członkowskie powinny podjąć starania w celu 

zwiększenia udziału energii odnawialnej w całkowitej sprzedaży 

energii grzewczej i chłodniczej o 1% rocznie (RED). 

Możliwość uwzględnienia oszczędności wynikających z 

wykorzystania OZE w budynkach na poczet planowanego 25% 

zmniejszenia zużycia energii końcowej (EED). 

Możliwość uwzględnienia oszczędności wynikających z 

termomodernizacji budynków, zgodnej z standardami EU, na 

poczet planowanego zmniejszenia zużycia energii końcowej 

(EED).  

Wymóg prowadzenia szerokich konsultacji nad krajowymi 

strategiami.  

Wymóg regularnego aktualizowania krajowych strategii 

(Zarządzanie Unią Energetyczną) (EPBD). 

Krajowe strategie modernizacji należy składać w ramach 

Zintegrowanego Planu na rzecz Energii i Klimatu (Zarządzanie 

Unią Energetyczną).  

Zintegrowane 

planowanie i 

raportowanie  
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