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IV Forum Operatorów Systemów i Odbiorców Energii i Paliw „Wdrażanie mechanizmów 
efektywnego wykorzystania energii w Warszawie” 
 
Mariusz Sałek 

Analiza możliwości efektywnego wykorzystania 
 energii elektrycznej 

 
Analizie zostaną poddane kompleksowe wytyczne Unii Europejskiej, a także dokumenty planowania 
energetycznego Polski oraz na tym tle wymogi realizacyjne zawarte w dokumentach planistycznych 
m. st. Warszawy. Wdrażanie mechanizmów efektywnego wykorzystania energii powinno się opierać 
na instrumentach prawnych obowiązujących w UE, a tym samym dotyczących Polski jako kraju 
członkowskiego. 
 

I.  WSTĘP 
 

"Gdyby wszyscy Niemcy wymienili żarówki na energooszczędne, emitowalibyśmy  
o 6,5 mln ton CO2 rocznie mniej" - powiedziała w marcu  na szczycie energetycznym Unii 
Europejskiej w Brukseli - kanclerz Niemiec Angela Merkel. Jak widać problem tylko  
z pozoru wydaje się błahy.  Zacznijmy od tego co nas czeka w niedalekiej przyszłości,  
a mianowicie od prognozy Międzynarodowej Agencji Energetycznej (IEA). Wzrost 
zapotrzebowania na surowce nie będzie tak duży, jeśli energia na świecie będzie bardziej 
efektywnie wykorzystywana, a samochody i sprzęt, jakiego używamy na co dzień, bardziej 
energooszczędne. IEA promuje zatem produkcję energii ze źródeł odnawialnych - słońca, 
wody, wiatru, biomasy - gdy ma to ekonomiczne uzasadnienie. 

Jose Manuel Barroso przekonywał, że realizacja ambitnych celów będzie z korzyścią dla 
unijnej gospodarki. Ma to zaowocować stworzeniem 200 000 miejsc pracy i 20 mld € inwestycji. 
Zwiększenie o 20% wydajności energetycznej do 2020 r. przyniesie z kolei 100 mld € 
oszczędności. 

Polityka energooszczędna przewiduje zwiększenie standardów energooszczędności  
w urządzeniach gospodarstwa domowego, transporcie i przemyśle. Ma zostać przyjęty też osobny 
plan działań promocji zachowań energooszczędnych wśród konsumentów. UE może  
i powinna także poczynić znaczne oszczędności dzięki bardziej wydajnemu wykorzystaniu energii. 
Przyczyni się to do zmniejszenia uzależnienia od zagranicznych dostawców, osiągnięcia korzyści 
gospodarczych oraz zapobieżenia zmianom klimatycznym globu [1]. 
 Poprawa  efektywności stała się miarą zaangażowania w realizację koncepcji rozwoju 
zrównoważonego. Silne są również związki efektywności z bezpieczeństwem energetycznym. 
Zielona Księga wydana przez Komisję Europejską w r. 2000 pod znamiennym tytułem: „Ku 
europejskiej strategii dostaw energii”[2] po raz pierwszy sformułowała priorytet oddziaływania na 
popyt, odchodząc jedynie od uwzględnienia strony podażowej. „Ograniczenie popytu na energię 
jest środkiem zwiększenia bezpieczeństwa energetycznego” – tak głosi deklaracja zamieszczona 
w preambule dokumentu Zielona Księga Komisji Europejskiej w sprawie strategii bezpieczeństwa 
dostaw energii – przyjęta w 2000 r. w Brukseli. 

Memorandum wyjaśniające do dyrektywy w sprawie efektywności końcowego 
wykorzystania energii oraz usług energetycznych, brzmi: 
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„Zgodnie z dostępnymi badaniami1, UE mogłaby zaoszczędzić do 20% swojego bieżącego 
wykorzystania energii w opłacalny sposób. Badania te stwierdzają, że mniej więcej połowa 
oszczędności mogłaby być skutkiem pełnego wykorzystania już stosowanych środków, 
szczególnie biorąc pod uwagę to, że dyrektywy Wspólnoty już mają moc obowiązującą lub 
mają być wprowadzone. Celem Zielonej Księgi jest uruchomienie procesu umożliwiaj ącego 
wykorzystanie istniejącego potencjału w praktyce, a następnie wdrożenie maksymalnie dużej 
ilości opłacalnych środków, aby osiągnąć oszczędności na poziomie aż 20%. Plan Działań 
powinien zmobilizować wszystkich uczestników: rządy poszczególnych krajów, regiony, 
gminy, sektor i osoby fizyczne - i objąć wszystkie branże wytwarzające i zużywające energię. 
Plan ten musi uwzględniać wszystkie rodzaje opłacalnych działań, w tym opodatkowanie, 
dotacje publiczne, zachęty ekonomiczne, współpracę z sektorem itp. 

Nawet bez wysokich i zmiennych cen ropy naftowej, które spowodowały pogorszenie 
perspektyw wzrostu gospodarczego w Europie, istnieje wiele przyczyn, uzasadniających 
zdecydowane dążenie Unii Europejskiej do wprowadzenia kolejnego programu promującego 
efektywność energetyczną na wszystkich poziomach społeczeństwa europejskiego: 

- Konkurencyjność i Agenda Lizbońska. Jak wykazały różne badania2, UE mogłaby  
w opłacalny sposób zmniejszyć obecne zużycie energii przynajmniej o 20%, co odpowiada 
kwocie 60 miliardów euro rocznie lub obecnemu łącznemu zużyciu energii  
w Niemczech i Finlandii. Chociaż potencjalne oszczędności wymagają znacznych inwestycji, 
jeśli chodzi o nowe urządzenia efektywne energetycznie i usługi energetyczne, Europa 
pozostaje światowym liderem, a usługi energetyczne mają w znacznym stopniu charakter 
lokalny. Oznacza to tworzenie wielu nowych, wysokiej jakości miejsc pracy w Europie. 

- Ochrona środowiska i zobowiązania UE wynikające z Protokołu z Kioto. Oszczędności 
energii są niewątpliwie najszybszym, najskuteczniejszym i najbardziej opłacalnym sposobem 
redukcji emisji gazów szklarniowych, a także poprawy jakości powietrza, szczególnie na 
obszarach o wysokiej gęstości zaludnienia. 

 W związku z ukierunkowaniem UE na przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przez dalszą 
redukcję emisji, Europa powinna stanowić przykład, tworząc nową politykę, współpracę  

                                                 
1 Memorandum wyjaśniające do proponowanej dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii 

oraz usług energetycznych – COM(2003) 739. MURE Database Simulation 2000, SOS Włochy; Economic Evaluation 
of Sectoral Emissions Reduction Objectives for climate change, Blok and Joosen, ECOFYS, Utrecht, 2000; Energy 
Efficiency Indicators, ODYSSEE, ADEME, Paryż, 2004; Powering Profits: How Companies turn energy efficiency 
into shareholder value, Green Business Letter, kwiecień 2005 r.; Improving energy efficiency by 5% and more per 
year, K. Blok, publikacja w Journal of Industrial Ecology; The Potential for more efficient electricity use in Italy, F. 
Krause; The Energy Efficiency Challenge, WWF, 2005; World Energy Assessment 2000 and 2004 update, UNDP 
Website; European Council for an energy efficient economy, Proceedings 2005 Summer study: Energy savings, What 
works and who delivers?, www.eceee.org 

2 The Mid-term Potential for Demand-side Energy Efficiency in the EU, Lechtenböhmer and Thomas, Wuppertal 
Institutie, 2005: „Nasz najnowszy scenariusz polityk i środków (P&M) dla 25 Państw Członkowskich UE określa tak 
zwaną „ambitną strategię” ukierunkowaną na znaczną redukcję emisji gazów cieplarnianych (GHG) do 2020 r. 
Strategia ta wiąże się z wykorzystaniem około 80% dostępnego obecnie potencjału oszczędności ekonomicznych. 
Zakłada się jednak, że w przypadku efektywności energetycznej decydenci są lepiej poinformowani przez aktywne 
polityki i środki, i zwracają się ku najlepszym dostępnym technologiom. Wyniki przedstawione w tabeli wyraźnie 
pokazują, że efektywność energetyczna 25 Państw Członkowskich UE poprawi się w tym scenariuszu P&M o 29%.” 
Memorandum wyjaśniające do proponowanej Dyrektywy w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii 
oraz usług energetycznych – COM(2003) 739. MURE Database Simulation 2000, SOS Włochy; Economic Evaluation 
of Sectoral Emissions Reduction Objectives for climate change, Blok and Joosen, ECOFYS, Utrecht, 2000; Energy 
Efficiency Indicators, ODYSSEE, ADEME, Paryż, 2004; Powering Profits: How Companies turn energy efficiency 
into shareholder value, Green Business Letter, kwiecień 2005 r.; Improving energy efficiency by 5% and more per 
year, K. Blok, publikacja w Journal of Industrial Ecology; The Potential for more efficient electricity use in Italy, F. 
Krause; The Energy Efficiency Challenge, WWF, 2005; World Energy Assessment 2000 and 2004 update, UNDP 
Website; European Council for an energy efficient economy, Proceedings 2005 Summer study: Energy savings, What 
works and who delivers?, www.eceee.org 
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i technologie, co potencjalnie pomoże krajom rozwijającym się sprostać wyzwaniom 
związanym z efektywnością energetyczną. 

- Bezpieczeństwo dostaw. Biorąc pod uwagę obecne trendy, do 2030 r. UE będzie uzależniona 
w 90% od importu ropy naftowej i w 80% od importu gazu. Jak stwierdzono 2 maja 2005 r.  
w kontekście szczytu ministerialnego Międzynarodowej Agencji Energetyki (IEA), efektywne 
wykorzystanie energii jest jedną z kluczowych metod sprostania temu wyzwaniu. Faktyczne 
starania, aby początkowo ograniczyć popyt na energię w EU do obecnego poziomu, a następnie 
zredukować go, istotnie przyczynią się do rozwoju spójnej i zbilansowanej polityki promocji 
bezpieczeństwa dostaw energii do Unii Europejskiej. 

 
II.  SYSTEM ELEKTROENERGETYCZNY WARSZAWY 
 

Warszawa posiada największy miejski system elektroenergetyczny w Polsce bazujący na 34 
rejonowych punktach zasilania RPZ 110/15, a także na 4 źródłach wytwórczych energii, z czego 2 
(EC Żerań i EC Siekierki) wytwarzają energię w skojarzeniu.  

Potencjał wytwórczo-przesyłowo-odbiorczy warszawskiego węzła elektroenergetycznego 
(WWE) jest na tyle duży, że stwarza szansę do efektywnego wykorzystania energii elektrycznej, 
poprzez, np. jej oszczędzanie. Potencjał ten ilustruje załączona mapa. 
 

 
Rys. 1. System elektroenergetyczny zasilania m.st. Warszawy [3] 
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III.  EFEKTYWNO ŚĆ UŻYTKOWANIA ENERGII W ŚWIETLE REGULACJI 

PRAWNYCH 
 
1. STUDIUM UWARUNKOWA Ń I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA 

PRZESTRZENNEGO m.st. WARSZAWY - Uchwała Nr LXXXII/2746/2006 Rady m.st. 
Warszawy z dnia 10.10.2006 r. 

 
STAN ŚRODOWISKA  - Jakość powietrza  
W zakresie ograniczenia emisji ze źródeł punktowych i emisji ze źródeł rozproszonych program 
przewiduje m.in.: w energetycznym spalaniu paliw - zmianę na paliwa o niskiej zawartości popiołu, 
stosowanie technik o niskiej emisji procesów i dużej efektywności spalania, stosowanie 
odnawialnych źródeł energii, rozbudowę centralnych systemów zaopatrzenia w energię cieplną, 
ograniczenie strat ciepła, zmianę technologii i surowców stosowanych w usługach, produkcji  
i drobnej wytwórczości wpływające na ograniczenie emisji gazów i pyłu. 
Ocena stanu systemu ciepłowniczego 
Mocne strony i szanse: 

� wysoka niezawodność dostaw, współpraca między źródłami pozwala na ograniczanie pracy 
poszczególnych źródeł (w okresie średnich rozbiorów) bez negatywnych skutków dla 
odbiorców ciepła 

� wytwarzanie ciepła w skojarzeniu z energią elektryczną, co powoduje najbardziej efektywne 
wykorzystanie energii zawartej w paliwie i konkurencyjne ceny ciepła [3]. 

 
 

2. WARSZAWA W „PLANIE ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO 
WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO” . Plan został przyjęty przez Sejmik Województwa 
Mazowieckiego uchwałą Nr 65 /2004 w dniu 7 czerwca  2004 r. 

 
„Plan Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego” przyjęty  

w 2004 r. zawiera szereg zapisów wiążących działania planistyczne dla obszaru Warszawy. 
Odnoszą się one zarówno do rozwoju funkcji metropolitalnych miasta, jak i do dziedzin istotnych 
dla rozwoju kulturalnego, przyrodniczego i gospodarczego w promieniu oddziaływania tego 
największego skupiska miejskiego w regionie. 

Cele Planu podporządkowane są idei harmonijnego rozwoju województwa oraz zwiększenia 
konkurencyjności regionu. Służyć temu ma wyrównywanie dysproporcji rozwojowych na terenie 
Mazowsza. 
W tym kontekście podkreśla się konieczność: 

� likwidacji barier infrastrukturalnych w obszarze województwa; 
� wykorzystanie potencjału badawczo – rozwojowego Warszawy dla gospodarki opartej 

na nowoczesnych technologiach. 
W Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Mazowieckiego sformułowano 

„Politykę poprawy efektywności struktur przestrzennych w aglomeracji warszawskiej”.  
W odniesieniu do Warszawy wskazuje się tu następujące działania: 

� Kształtowanie stref funkcjonalno-przestrzennych, w tym strefy: 
- rozwoju przemysłowo-gospodarczego oraz obszarów koncentracji rozwoju 

technologicznego. 
� Tworzenie centrów wiedzy i innowacji w strefach przemysłowo-gospodarczych; 

CIEPŁOWNICTWO - Sie ć cieplna [4] 
Realizowana w ostatnich latach modernizacja węzłów cieplnych, polegająca na montażu 
automatyki i liczników ciepła pozwoliła użytkownikom na znaczące zmniejszenie zużycia energii, 
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dała narzędzie do oszczędzania ciepła, a przez to zmniejszenia opłat za ciepło. To zmniejszenie 
zużycia zależy od stopnia docieplenia budynku. 
Aktualnie wszystkie węzły cieplne wyposażone są w regulatory różnicy ciśnień i liczniki ciepła, 
ponad 75% węzłów wyposażonych jest w regulatory pogodowe. 
Dzięki tej modernizacji znacznie podwyższono niezawodność dostawy ciepła. Z ważniejszych 
efektów przeprowadzonej modernizacji było zmniejszenie: 

 ubytków wody o ponad 75%  liczby awarii o 76%  strat ciepła na przesyle o 44%  
 zużycia węgla w kotłowniach SPEC S.A. o 100%  zużycia energii pompowania  

w przepompowniach SPEC S.A. o 82%  średniego czasu przerwy remontowej o 98%  
 emisji zanieczyszczeń. 

 
� PODSUMOWANIE: UZASADNIENIE ZAWIERAJĄCE OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH 

ROZWIĄZAŃ ORAZ SYNTEZĘ USTALEŃ PROJEKTU STUDIUM UWARUNKOWAŃ  
I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO m. st. WARSZAWY 

Miasto powinno skupiać szerokie spektrum funkcji publicznych i prywatnych w celu 
wsparcia gospodarki regionalnej i zaspokojenia potrzeb mieszkańców o różnych dochodach. 
Funkcje publiczne, administracyjne i komercyjne powinny być zlokalizowane w dzielnicach  
i strefach tak, aby wiele z czynności dnia codziennego mogło odbywać się w zasięgu ruchu 
pieszego. Dzielnice powinna charakteryzować zwarta, wielofunkcyjna zabudowa; należy 
projektować połączone siatki ulic, zachęcające do chodzenia pieszo, w celu redukcji liczby  
i długości podróży samochodem oraz oszczędzania energii. 
 
3. POLITYKA ENERGETYCZNA M.ST. WARSZAWY DO 2020 r. - U chwała  

Nr LXIX/2063/2006 Rady m.st. Warszawy z dnia 27 lutego 2006 roku 
 
CELE POLITYKI ENERGETYCZNEJ I ŚRODKI JEJ REALIZACJI [5] 
� CEL PERSPEKTYWICZNY 

Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji: 
� Zapewnienie przedsiębiorstwom energetycznym i ich klientom (odbiorcom) 

warunków do wymiany poglądów i informacji oraz inicjowanie, wspomaganie  
i edukowanie mieszkańców w zakresie efektywnego użytkowania energii 
elektrycznej, ciepła i gazu ziemnego. 

� CELE GENERALNE W ZAKRESIE SEKTORA ENERGETYCZNEGO JAKO CAŁOŚCI 
� Tworzenie właściwych warunków realizacji zadania własnego Miasta w zakresie 

planowania i organizacji zaopatrzenia w energię i paliwa. 
Należy dążyć do zastosowania następujących środków realizacji: 

pkt 2. Efektywne ustalanie i aktualizacja energetyczna miejscowych planów 
zagospodarowania przestrzennego dla wszystkich obszarów rozwojowych Miasta. 
 
4. USTAWA  z dnia 10 kwietnia 1997 r. PRAWO ENERGETYCZNE 
 

Na problem oszczędnego i racjonalnego użytkowania energii zwraca się już uwagę  
w art. 1.2 ustawy Prawo energetyczne, w którym stwierdza się, że „Celem ustawy jest tworzenie 
warunków do zrównoważonego rozwoju kraju, zapewnienia bezpieczeństwa energetycznego, 
oszczędnego i racjonalnego użytkowania paliw i energii, ... i minimalizacji kosztów”.  

Ustawa [6] przewiduje dwa rodzaje dokumentów planistycznych, uchwalanych przez radę gminy:  

1. Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 19)  
2. Plan zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe (art. 20)  
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Projekt założeń powinien określać:  

� ocenę stanu aktualnego i przewidywanych zmian zapotrzebowania na ciepło, energię 
elektryczną i paliwa gazowe,  

� przedsięwzięcia racjonalizujące użytkowanie ciepła, energii elektrycznej i paliw 
gazowych,  

� możliwości wykorzystania istniejących nadwyżek i lokalnych zasobów paliw  
i energii, z uwzględnieniem skojarzonego wytwarzania ciepła i energii 
elektrycznej oraz zagospodarowania ciepła odpadowego z instalacji 
przemysłowych,  

Założenia do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe to niezwykle 
ważny dla gminy dokument. Określa on pełną charakterystykę energetyczną gminy  
w zakresie źródeł zasilania, sieci przesyłowych i instalacji odbiorczych wraz z bilansem zużycia 
energii i paliw, innymi słowy jest to dokument określający w ograniczonym okresie potrzeby 
energetyczne gminy oraz możliwości i sposób ich pokrycia.  

W bilansach potrzeb należy uwzględnić racjonalizację zużycia nośników energii. 
Dlatego wydawać by się mogło, że ustawa – Prawo energetyczne, która ma ułatwić racjonalizację 
gospodarki energetycznej i transformację sektora energetycznego, tak sformułuje prawa i obowiązki 
zarówno podmiotów tego sektora, jak i jego regulatora - Prezesa URE oraz gmin, aby ułatwić ten 
skomplikowany proces, jakim jest planowanie. 
W rozdziale drugim – odnośnie dostarczania dostarczanie paliw i energii, czytamy: 
2. Operator systemu przesyłowego elektroenergetycznego (...) uwzględniając wymogi ochrony 
środowiska, jest odpowiedzialny za: 

2) prowadzenie ruchu sieciowego w sieci przesyłowej w sposób efektywny, przy zachowaniu 
wymaganej niezawodności dostarczania energii elektrycznej i jakości jej dostarczania 
(...). 

5) współpracę z innymi operatorami systemów elektroenergetycznych lub przedsiębiorstwami 
energetycznymi w celu niezawodnego i efektywnego funkcjonowania systemów 
elektroenergetycznych oraz skoordynowania ich rozwoju; 

 
5. POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 r., dokument p rzyj ęty przez Radę 

Ministrów 4 stycznia 2005 r. 
 
W art. 15 przewiduje się uwzględnianie w założeniach polityki energetycznej państwa „polityk ę 
racjonalizacji paliw i energii, szczególnie przy uwzględnieniu promocji energooszczędnego 
budownictwa” [7]. 

Przedsiębiorstwa energetyczne zajmujące się przesyłaniem i dystrybucją energii elektrycznej3  
w swoich planach rozwoju powinny przewidywać przedsięwzięcia racjonalizuj ące zużycie paliw  
i energii u odbiorców. Wskazano w ustawie możliwość uwzględniania kosztów 
współfinansowania przez przedsiębiorstwa energetyczne przedsięwzięć i usług, zmierzających do 
zmniejszenia zużycia paliw i energii i stanowiących ekonomiczne uzasadnienie uniknięcia budowy 
nowych źródeł energii i sieci. 

                                                 
3 Dotyczy to również paliw gazowych i ciepła 
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6. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY DO 20 20 ROKU 
(uchwała nr LXII/1789/2005 Rady Miasta Stołecznego Warszawy z dnia 24 listopada 2005 
roku) 

 
Wśród CELÓW STARTEGICZNYCH [8] związanych ze wzrostem efektywności wykorzystania 
energii można wskazać: 

Cel.1 Poprawa jakości życia i bezpieczeństwa mieszkańców. 
Cel.2 Wzmocnienie poczucia tożsamości mieszkańców (...) i pobudzanie aktywności społecznej. 
Cel.3 Rozwijanie funkcji metropolitalnych wzmacniających pozycję Warszawy w wymiarze 

regionalnym, krajowym i europejskim. 
Cel.4 Rozwój nowoczesnej gospodarki opartej na wiedzy i badaniach naukowych. 
Cel.5 Osiągnięcie w Warszawie trwałego ładu przestrzennego. 
� CEL OPERACYJNY  

� Zapewnienie wysokiej jakości usług infrastrukturalnych 
Jakość infrastruktury technicznej ma decydujące znaczenie dla codziennego funkcjonowania 

miasta i dla szans rozwojowych całej aglomeracji. Będziemy dążyć do uzyskania równowagi 
pomiędzy sprawnym działaniem infrastruktury technicznej, niskimi kosztami jej funkcjonowania  
a zapewnieniem ochrony środowiska i ograniczeniem uciążliwości dla mieszkańców.  

� Program - Usprawnienie systemu ciepłowniczego, elektroenergetycznego  
i gazowniczego 

Celem jest rozbudowa i modernizacja systemu ciepłowniczego tak, aby był on przyjazny dla 
środowiska, maksymalnie oszczędny oraz niezawodny. Konieczne jest połączone i przez to 
efektywniejsze wytwarzanie ciepła i energii elektrycznej. W tym celu będziemy promować 
budowę nowych jednostek kogeneracyjnych tj. wytwarzających jednocześnie ciepło i energię 
elektryczną.(...) Budowane będą nowe jednostki wytwórcze oparte na odnawialnych źródłach 
energii oraz nowych skojarzonych źródłach energii. Zapotrzebowanie na energię elektryczną 
będzie w Warszawie znacząco wzrastać. Do 2020 r. przy niezmienionej liczbie mieszkańców jej 
zużycie wzrośnie o ok. 50 proc. W przypadku wzrostu liczby mieszkańców do 2,5 mln zwiększy się 
dwukrotnie. 

� Z tematycznej  analizy SWOT 
Jeśli chodzi o „możliwości” w zakresie infrastruktury technicznej wpływające na efektywne 

wykorzystanie energii elektrycznej: 
1. Liberalizacja rynku energetycznego w 2006 r. (konkurencja w zakresie dostaw energii  
      odbiorcom końcowym). 
2. Wykorzystywanie odnawialnych źródeł energii, powstawanie obiektów rozproszonej 

generacji (turbiny gazowe, spalanie odpadów, wykorzystanie biomasy), tworzenie lokalnych 
mikrosieci energetycznych.  

(...) 
5. Wzrastające skojarzenie wytwarzania ciepła i energii elektrycznej 

 
IV.  Dyrektywa 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r.  

w sprawie EFEKTYWNOŚCI KOŃCOWEGO WYKORZYSTANIA ENERGII  
I USŁUG ENERGETYCZNYCH oraz uchylaj ąca dyrektywę Rady 93/76/EWG 

 
Dyrektywa Unii Europejskiej [9] wskazuje na potrzebę poprawy efektywności 

wykorzystania energii przez użytkowników końcowych, zarządzania popytem na energię  
i wspierania produkcji ze źródeł odnawialnych, co jak podkreślono ma silny związek  
z bezpieczeństwem dostaw energii z uwagi na niewielkie możliwości tworzenia nowych mocy oraz 
działań usprawniających przesył i dystrybucję, zarówno w perspektywie krótko- jak  
i długoterminowej. 
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Innym aspektem, na który zwraca się uwagę w tej dyrektywie jest to, że zalecana poprawa 
efektywności zużycia energii przyczyni się do zmniejszenie zużycia energii pierwotnej, 
zmniejszenie emisji CO2 i innych gazów cieplarnianych, co traktowane jest obecnie priorytetowo, 
ponieważ źródłem 78% emisji gazów cieplarnianych we Wspólnocie jest przemysł energetyczny.  
Z drugiej zaś strony wskazywane działania spowodują zmniejszenie uzależnienia od importu 
energii. Dyrektywa obliguje Państwa Członkowskie do wyznaczania celów krajowych, służących 
wspieraniu efektywnego wykorzystania energii oraz zagwarantowaniu dalszego rozwoju rynku 
usług energetycznych, przyczyniając się do realizacji Strategii Lizbońskiej. Jako zalecane działania 
wymienia się liberalizację obrotu oraz rozwój rynków detalicznych energii, co wynika z faktu, że 
przyczyniły się one do poprawy efektywności i obniżki kosztów wytwarzania, przetwarzania  
i dystrybucji energii. Państwa Członkowskie powinny sporządzić wykaz środków dla poprawy 
efektywności zużycia energii i dokonać przeglądu osiągniętych rezultatów w tym zakresie. Poprawa 
efektywności końcowego zużycia może zostać osiągnięta przez zwiększenie dostępu do usług 
energetycznych, zwiększenie popytu na te usługi oraz inne środki poprawy efektywności 
energetycznej. Te usługi, świadczone przez dystrybutorów, operatorów systemu oraz 
przedsiębiorstwa zajmujące się detaliczną sprzedażą energii, winny obejmować efektywność 
wykorzystania energii w takich obszarach jak zapewnienie właściwego komfortu termicznego 
w pomieszczeniach, ciepłej wody, chłodzenia, produkcji towarów, oświetlenia oraz mocy dla 
napędów. Należy stymulować rozwijanie rozwiązań innowacyjnych, np. finansowanie przez stronę 
trzecią, skuteczniejsze oddziaływanie taryf i innych uregulowań dotyczących działalności sieciowej 
dla zapewnienia efektywności końcowego zużycia, usuwać wszelkie zachęty do zwiększania 
ilości przesyłanej energii. Państwa Członkowskie powinny spowodować usunięcie z taryf zachęt do 
niepotrzebnego zwiększania ilości przesyłanej energii. Podstawowy cel dyrektywy to „opłacalna 
ekonomicznie poprawa efektywności końcowego wykorzystania energii w Państwie 
Członkowskim” realizowana poprzez: 

� określenie celów wskaźnikowych oraz stworzenie mechanizmów, zachęt i ram 
instytucjonalnych, finansowych i prawnych, niezbędnych dla usunięcia istniejących barier 
rynkowych i niedoskonałości rynku, utrudniających efektywne wykorzystanie energii; 

� stworzenie warunków dla rozwoju i promowania rynku usług energetycznych oraz dla 
dostarczania odbiorcom końcowym innych środków poprawy efektywności 
energetycznej. Dyrektywa definiuje pojęcie usługi energetycznej następująco: jest to 
„fizyczna korzyść, udogodnienie lub pożytek pochodzące z połączeń energii  
z technologiami efektywnymi energetycznie lub z działaniem, które mogą obejmować 
czynności, utrzymanie i kontrolę niezbędne do świadczenia usługi na podstawie umowy  
i które, jak zostało udowodnione, w normalnych warunkach prowadzi do sprawdzalnej  
i wymiernej lub możliwej do oszacowania poprawy efektywności energetycznej lub 
oszczędności energii pierwotnej”. Dyrektywa [9]  obliguje dystrybutorów energii, 
operatorów systemu i przedsiębiorstwa zajmujące się sprzedażą detaliczną energii do 
przedstawiania na żądanie, nie częściej niż raz w roku, zagregowanych danych 
statystycznych dotyczących ich odbiorców wyznaczonym organom lub podmiotom. Dane 
te mają służyć formułowaniu programów poprawy efektywności energetycznej oraz 
monitorowaniu usług energetycznych i innych środków służących poprawie 
efektywności energetycznej. Państwa Członkowskie mogą tworzyć fundusze w celu 
subsydiowania realizacji programów i innych środków poprawy efektywności 
energetycznej oraz promowania rozwoju rynku tych środków. Środki te obejmują audyty 
energetyczne, instrumenty finansowe,  ulepszone dokonywanie pomiarów za pomocą 
liczników oraz rachunki za energię, zawierające zrozumiałe informacje. W dniu 19 
października 2006 r. Komisja Europejska przedstawiła plan działania dla zaoszczędzenia 
20% energii [10], jest to jak podkreślono sprawą kluczową dla Europy i może spowodować 
obniżkę kosztów zużycia energii o ponad 100 mld euro rocznie. Wskazano na potrzebę 
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ustalenia norm zużycia energii przez urządzenia i sprzęt pobierający energię, ale dotyczy to 
też budynków i usług energetycznych. W planie wzywa się do stworzenia właściwych  
i przewidywalnych sygnałów cenowych, niezbędnych do racjonalizacji zużycia energii oraz 
poprawy ogólnych wyników gospodarczych. Prawodawstwo polskie jest  
w zasadzie zgodne z postanowieniami przywołanej tutaj dyrektywy UE.  

 
V. I jeszcze raz ZIELONA KSIĘGA O EFEKTYWNO ŚCI ENERGETYCZNEJ LECZ 

OD STRONY JAK OSIĄGNĄĆ WIĘCEJ ZUŻYWAJĄC MNIEJ [11] 
 

Zielona Księga ma na celu wskazanie istniejących barier utrudniających zwiększenie 
efektywności w opłacalny sposób – takich jak brak odpowiednich zachęt, informacji  
i mechanizmów finansowania. 

Ponadto, Zielona Księga podejmuje próbę wskazania sposobów wyeliminowania tych barier, 
sugerując różne potencjalne kluczowe działania. Należą do nich: 

- Ustanowienie Rocznych Planów Działania w zakresie efektywności energetycznej 
na poziomie krajowym. Takie plany mogą określać środki podejmowane na 
poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, a następnie zapewniać monitorowanie 
ich wyników zarówno pod względem poprawy efektywności energetycznej, jak  
i opłacalności. 

- Zapewnienie lepszej informacji dla obywateli. 
- Usprawnienie systemu podatkowego, aby zapewnić, że zanieczyszczający faktycznie 

płaci, bez jednoczesnego podwyższania ogólnego poziomu podatków. 
- Lepsze ukierunkowanie pomocy publicznej, tam gdzie pomoc publiczna jest 

uzasadniona, proporcjonalna i konieczna, aby zapewnić motywację do efektywnego 
wykorzystywania energii. 

- Zastosowanie nowych lub ulepszonych instrumentów finansowych, zarówno na 
poziomie Wspólnoty, jak i na poziomie krajowym, aby dać firmom i gospodarstwom 
domowym motywację – ale nie pomoc – do wprowadzania opłacalnych usprawnień. 

- Podjęcie dalszych działań w odniesieniu do budynków, które podlegają 
obowiązującej dyrektywie Wspólnoty, przez potencjalne rozszerzenie jej na mniejsze 
budynki w sposób zapewniający opłacalność i minimalną dodatkową biurokrację. 

- Wykorzystanie inicjatywy Wspólnoty CARS 21, aby przyspieszyć rozwój nowej 
generacji pojazdów efektywniej zużywających paliwo. 

 
Niniejsza Zielona Księga ma pełnić rolę katalizatora uruchamiającego nową inicjatywę  
w zakresie efektywności energetycznej na wszystkich poziomach społeczeństwa europejskiego 
– UE, krajowym, regionalnym i lokalnym. Ponadto, Zielona Księga - służąc jako przykład  
i wyznaczając kierunek – ma stanowić istotny wkład w uruchomienie działań 
międzynarodowych wspierających przeciwdziałanie zmianom klimatycznym przez efektywne 
wykorzystywanie energii [11]. 
 

� Konieczność zastosowania określonych środków w celu poprawy efektywności 
energetycznej 

Teoretycznie, siły rynkowe w miarę upływu czasu powodują uzyskanie najbardziej 
efektywnych wyników bez konieczności jakiejkolwiek ingerencji. Biorąc pod uwagę techniczną 
charakterystykę rynku energetycznego, wydaje się jednak, że istnieje potrzeba promocji  wspierania 
tego rodzaju zmian rynkowych, aby szybciej poprawić efektywność energetyczną i tym samym 
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ograniczyć zapotrzebowanie na energię. Siły rynkowe będą wciąż bardzo ważne w czasie 
dopasowywania zapotrzebowania i podaży. 

� Przeszkody finansowe na drodze ku właściwej reakcji rynku 

Uczestnicy powinni zostać poinformowani o bardzo korzystnym stosunku kosztów  
i korzyści, a czasami bardzo krótkim okresie spłaty inwestycji w efektywne wykorzystanie 
energii – w niektórych przypadkach nieprzekraczającym nawet jednego roku. 

� Potrzeba wprowadzenia usług energetycznych 
 Otwarcie rynków ma pozytywny wpływ na efektywność energetyczną. Naciski 
konkurencyjne spowodowały, że firmy energetyczne prowadzą produkcję w bardziej efektywny 
sposób, szczególnie przez inwestycje w technologię (np. turbiny gazowo-parowe).  Otwarcie 
rynków wpływa też na ceny energii elektrycznej. W związku z tym, w latach 1995-2005, ceny 
energii elektrycznej dla dużych użytkowników przemysłowych w wartościach realnych spadły 
średnio o 10-15%. Sam spadek cen energii nie zachęci do ostrożnej konsumpcji ani inwestycji 
poprawiających efektywność wykorzystania energii. Komisja zdaje sobie sprawę z dylematu 
zwiększonej konsumpcji spowodowanej niższymi cenami, które wynikają ze zwiększenia 
efektywności na skutek wprowadzenia sił rynkowych. Z tego względu, w grudniu 2003 r. Komisja 
Europejska zaproponowała dyrektywę w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii 
oraz usług energetycznych. 

� Potrzeba działań ze strony władz państwowych 
Krajowe i europejskie władze publiczne mają do odegrania ważną rolę w wyeliminowaniu 

nieprawidłowości rynkowych. Nie zawsze leży to jednak w ich kompetencjach, co ma różne 
przyczyny. Państwa Członkowskie stwierdziły, że należy podjąć dalsze działania, aby zapewnić 
wyższą efektywność energetyczną.  

� Koszty zewnętrzne i przejrzystość cen 
Obecny system określania cen produktów energetycznych nie ukierunkowuje konsumentów 

na schematy konsumpcji zapewniające bardziej ekonomiczne i racjonalne zużycie energii. 
� Informacja i edukacja: niewykorzystane narzędzia 
O ile publiczne kampanie informacyjne zachęcające do spożywania mniejszych ilości 

alkoholu uznaje się za normalne, kampanie reklamujące efektywność energetyczną nie cieszą się na 
razie popularnością. 

Kampanie reklamowe zapewniające jasne informacje o opłacalnych sposobach oszczędzania 
energii, a także stymulujące konsumentów do działania, mogą być skuteczne w kontekście zmiany 
postrzegania i zachęcania do działania. W tym obszarze można wskazać działania na trzech 
poziomach: 

� informacje dla mieszkańców dotyczące takich zagadnień, jak sposoby obniżenia 
zużycia energii w domach poprzez, na przykład, efektywne oświetlenie  
i ogrzewanie, a także rozsądne decyzje dotyczące zakupów; 

� informacje przeznaczone dla odbiorców przemysłowych; oraz 

� informacje o sposobach efektywnego wykorzystania energii dla ekspertów  
i dostawców usług, zapewniające istnienie i sprawne działanie sieci dobrze 
przeszkolonych ekspertów we wszystkich Państwach Członkowskich. 

Przekonanie konsumentów o tym, że stosunkowo proste środki mogą zapewnić 
przeciętnemu europejskiemu gospodarstwu domowemu znaczne oszczędności, co jest szczególnie 
ważne dla gospodarstw domowych wydających znaczną część swojego budżetu na energię, nie 
powinno być trudne. 
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W latach dziewięćdziesiątych odnotowano poprawę efektywności energetycznej  
o 1,4% rocznie, jednak wskaźnik ten od tego czasu obniżył się i pozostaje na poziomie 

0,5%, co potwierdza, że obecne działania są niewystarczające. 

 
� Inicjatywa europejska 
Określenie polityki energetycznej UE jest skomplikowanym zadaniem. Z jednej strony,  

w oczekiwaniu na wejście w życie Traktatu ustanawiającego Konstytucję dla Europy, 
odpowiedzialność Unii w tym obszarze nie jest jasno zdefiniowana. Z tego względu, środki 
dotyczące energii w polityce Wspólnoty muszą być wprowadzane w oparciu o inne podstawy 
prawne wynikające z obowiązujących traktatów. Z drugiej strony, energia jest polem działania dla 
dużej grupy graczy: rządów, krajowych organów regulacyjnych, dużych przedsiębiorstw, władz 
lokalnych i konsumentów. W związku z tym, zmobilizowanie wszystkich uczestników  
i przekształcenie polityki efektywnego wykorzystania energii w politykę długoterminową 
wymaga silnego przesłania Wspólnotowego. 

 
� Działania na poziomie Wspólnoty 

� Włączenie zagadnienia energii w inne polityki Wspólnoty 
� Badania i rozwój technologii 
� Promocja najlepszych praktyk i technologii 
� Komisja zaproponowała także przedłużenie programu „Inteligentna Energia – Europa” na 

lata 2007-2013 z budżetem (znacznie podwyższonym) w kwocie 780 milionów euro. 
Program ten zapewni wsparcie dla różnego rodzaju działań promocyjnych i eliminacji barier 
niezwiązanych z technologią (prawnych, finansowych, instytucjonalnych, kulturalnych, 
społecznych) w obszarze efektywności energetycznej i odnawialnych źródeł energii. 

� Ustanawianie i promocja najlepszej praktyki na wszystkich poziomach przez krajowe Plany 
Działania 

- Lepsze wykorzystanie mechanizmów podatkowych 
- Lepiej ukierunkowana pomoc publiczna 
- Wykorzystanie przetargów publicznych 
- Zapewnienie finansowania na poziomie europejskim 

� Specyficzne środki polityki energetycznej 
- Budynki 
- Około jedna trzecia energii zużywanej przez budynki dotyczy oświetlenia. Jak 

wykazały różne przedsięwzięcia realizowane w ramach europejskiego programu 
Zielone Światło (GreenLight), potencjalne oszczędności mogą wynieść 50% lub 
jeszcze więcej. Aby wykorzystać ten potencjał i zaspokoić coraz większy popyt, 
Europa mogłaby wskazać drogę poprzez promocję wykorzystania i dalszego rozwoju 
nowoczesnego i inteligentnego oświetlenia4. 

- Żarówki energooszczędne zużywają pięć razy mniej prądu niż standardowe. 
Wymiana żarówek zapewnia przeciętnemu gospodarstwu domowemu 
oszczędności na poziomie 100 euro rocznie. 

- Urządzenia gospodarstwa domowego 
- Ograniczenie zużycia paliwa przez pojazdy 
- Informowanie i ochrona konsumenta 
-  

                                                 
4 Dalsze oszczędności można byłoby osiągnąć przez wprowadzenie oświetlenia opartego na systemach 

półprzewodnikowych LED (diodach elektroluminescencyjnych), dla których szacuje się obniżenie zapotrzebowania w 
Europie do 2015 na poziomie 40 GW zapotrzebowania szczytowego lub 2 miliardów baryłek ropy naftowej rocznie 
(patrz: dane z Photonics for the 21st Century, VDI, 2005). 
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� Poziom krajowy 
Poziom krajowy jest w wielu wymiarach bardziej odpowiedni do stosowania środków 

wspierających efektywność energetyczną. Działania władz krajowych będą wzmacniać starania 
Wspólnoty, które same w sobie w długim terminie nie byłyby tak skuteczne. 

 
� Regulacja działania sieci 

Transport energii elektrycznej generuje straty na poziomie do 10% wyprodukowanej 
energii (2% w przesyle, 8% w dystrybucji). W wielu przypadkach można zastosować 
opłacalne środki, pozwalające na znaczne obniżenie tych strat. Operatorzy systemów 
przesyłowych lub dystrybucyjnych nie zawsze mogą mieć jednak motywację do 
przeprowadzenia inwestycji koniecznych w celu uzyskania oszczędności. Ponieważ poprawa 
efektywności redukuje straty, zwykle oznacza również obniżenie opłat przesyłowych, a w 
systemie z regulowanym dostępem stron trzecich, straty pieniężne dla spółki dokonującej 
inwestycji. W związku z tym, jeśli nie zapewni się regulacji opartej na systemie bodźców, tj. 
jeśli operatorzy systemów przesyłowych i dystrybucyjnych nie będą w stanie uzyskać 
odpowiedniej proporcji zysków netto ze zwiększonej efektywności z danej inwestycji – 
realizacja koniecznych inwestycji jest mało prawdopodobna. 
 

� Regulacja działań dostawczych 
Dyrektywa w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług 
energetycznych. Dyrektywa nakłada na dystrybutorów i dostawców energii obowiązek 
dostarczania nie tylko energii elektrycznej, gazu i produktów naftowych, ale także 
obowiązek dywersyfikacji przez jednoczesne zaoferowanie konsumentom możliwości 
wyboru usług energetycznych. Usługi te obejmują zintegrowany pakiet, obejmujący 
zapewnienie komfortu cieplnego i oświetleniowego, a także produkcję wody ciepłej  
w budynku, transport itp. Konkurencja cenowa pomiędzy dostawcami usług 
energetycznych ma doprowadzić do obniżenia ilości energii zużywanej przez te usługi, 
ponieważ koszt energii będzie stanowić zwykle większą część (niekiedy główną) łącznego 
kosztu usług. Dzięki wprowadzeniu takich usług zintegrowanych, siły rynkowe mogłyby 
odegrać ważną rolę w poprawie efektywności energetycznej w punkcie dostawy usług 
energetycznych. 
Można także zrewidować istniejący system określania cen produktów energetycznych, 
ponieważ nie zachęca on konsumentów do bardziej racjonalnego zużycia energii. Można zająć 
się również promocją niższej konsumpcji w okresach szczytu i okresach ograniczeń dostaw.  
W ten sposób, organy regulacyjne na poziomie krajowym promowałyby pomiary 
umożliwiające użytkownikom uzyskanie informacji o konsumpcji w czasie rzeczywistym [11]. 
 

� Produkcja energii 
Biorąc pod uwagę przewidywany wzrost zapotrzebowania na poziomie 1,5% rocznie, 

Eurelectric – europejskie stowarzyszenie reprezentujące przemysł energetyczny – prognozuje, że do 
2030 r. w 15 starych Państwach Członkowskich UE konieczne będzie zainstalowanie około 
520 GW nowych mocy wytwórczych. Oznacza to ogromne koszty inwestycji, sięgające miliardów 
euro. 

W związku z tym, UE ma wyjątkową możliwość radykalnej poprawy efektywności 
wykorzystania paliw w sektorze produkcji energii. Istniejący w UE system handlu emisjami 
stanowi skuteczny środek zachęcający producentów energii elektrycznej do obniżenia emisji  
i poprawy efektywności, w możliwie najbardziej opłacalny sposób.  

Niektóre główne zagadnienia [11] będą wymagały starannego rozważenia w kontekście tworzenia 
Planu Działania w zakresie efektywności energetycznej na rok 2006: 
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- Zapewnienie zastosowania w produkcji energii elektrycznej w Europie technologii 
najbardziej efektywnej pod względem zużycia paliwa (CCGT). 
Wydajność najbardziej efektywnych dostępnych technologii wynosi blisko 60% i większość  
z nich wytwarzają spółki europejskie. 

- Promocja generacji rozproszonej. 

Łańcuch dostaw wciąż w znacznym stopniu charakteryzuje się scentralizowaną produkcją 
energii elektrycznej w dużych elektrowniach, wiążącą się z kosztownym przesyłem energii 
elektrycznej do ostatecznych odbiorców za pośrednictwem kabli. Przesył generuje dalsze 
straty, głównie w czasie dystrybucji. W związku z tym, scentralizowana produkcja energii 
posiada zalety w formie efektu skali, a jednocześnie generuje straty energii. 

Obecne potrzeby inwestycyjne w zakresie produkcji energii elektrycznej można 
wykorzystać na korzyść Europy tylko, jeśli wykorzysta się je jako możliwość 
przeniesienia produkcji energii elektrycznej z dużych elektrowni do czystszych 
ekologicznie i bardziej wydajnych elektrowni, a najlepiej elektrociepłowni rozproszonych 
lokowanych blisko odbiorców. 

Uwzględniając korzyści wynikające z sieci przesyłowych i dystrybucyjnych w formie 
długoterminowych, nieponiesionych kosztów inwestycji, druga dyrektywa elektryczna 
2003/54/WE już zawiera zachętę do promowania generacji rozproszonej przez Państwa 
Członkowskie i krajowe organy regulacyjne. 

- Produkcja energii w skojarzeniu również posiada istotny potencjał pod względem poprawy 
efektywności. Jak dotąd, tylko około 13% energii elektrycznej zużywanej w UE produkuje się 
w skojarzeniu. Państwa Członkowskie mogłyby również dodatkowo zapoznać się 
zagadnieniem technologii produkcji energii elektrycznej w skojarzeniu z wykorzystaniem 
odnawialnych źródeł energii i zająć się jego rozwojem. 

� Białe certyfikaty – instrument rynkowy 

W ramach tych systemów dostawcy lub dystrybutorzy są zobowiązani do zastosowania środków 
zapewniających efektywność energetyczną wobec użytkowników końcowych. Certyfikaty 
potwierdzają zaoszczędzoną kwotę w odniesieniu do wartości energii, jak również okresu 
użytkowania. Certyfikaty te mogą być w zasadzie wymieniane i podlegać obrotowi. Jeśli 
zobowiązane strony nie mogą następnie dostarczyć przyporządkowanego im udziału certyfikatów, 
mogą one być zobowiązane do zapłacenia kar przekraczających szacowaną wartość rynkową. 

Modelowanie przeprowadzone w ramach projektu White and Green SAVE wykazało, 
że dzięki wprowadzeniu tego systemu w sektorze trzeciorzędnym i sektorze usług, można 
osiągnąć oszczędności na poziomie 15% bez ponoszenia żadnych kosztów, a jeśli pod uwagę 
weźmie się czynniki zewnętrzne, takie jak środowisko, potencjalne oszczędności zwiększą się 
aż do 35%. W chwili obecnej Komisja przygotowuje się do potencjalnego utworzenia unijnego 
programu białych certyfikatów, aby otworzyć możliwości faktycznego handlu efektywnością 
energetyczną pomiędzy Państwami Członkowskimi. Opracowanie systemu pomiarowego dla 
tego celu przewiduje się w ramach obecnego projekt Komisji dotyczącego dyrektywy  
w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii oraz usług energetycznych. 

� Przemysł 

Przemysł już dąży w kierunku efektywności energetycznej. Ponadto, ze względu na zachęty 
ekonomiczne, można oczekiwać, że przemysł wprowadzi znaczne dodatkowe usprawnienia do 
swoich procesów i maszyn (silniki elektryczne, sprężarki itp.). Europejskie  
i krajowe przepisy prawne regulują zużycie energii przez przemysł i w związku z tym, przemysł 
musi stosować niezbędne środki, aby sprostać ograniczeniom dotyczącym emisji gazów 
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cieplarnianych, nałożonym przez Krajowe Plany Alokacji Uprawnień, zgodnie  
z dyrektywą o handlu emisjami. 

� Poziom regionalny i lokalny 

Wiele środków można zastosować na poziomie regionalnym i lokalnym,  
w bezpośredniej bliskości obywateli. Działania w zakresie efektywności energetycznej zapewnią 
wszystkie potencjalne zyski, tylko jeśli inicjatywy podjęte na poziomie Wspólnoty  
i krajów zostaną odzwierciedlone na poziomie lokalnym. 

Unia przyjęła ostatnio nowy program pod nazwą Inteligentna Energia – Europa, który skupia 
wszystkie wymienione działania, tym samym wzmacniając istniejący między nimi efekt 
synergiczny. 

Dodatkowo, specyficzne działania na rzecz efektywności energetycznej włączane są  
w operacyjne programy rozwoju w ramach polityki spójności UE, w szczególności  
w regionach opóźnionych w rozwoju, zapewniając tym regionom silny instrument, który można 
zastosować w różnego rodzaju projektach. Należy tu wymienić takie opcje, jak poparcie dla 
wyższej efektywności energetycznej budynków publicznych, inwestycje  
w czysty ekologicznie transport miejski, wsparcie dla MSP w zakresie poprawy efektywności 
energetycznej, a także powiązane prace badawczo-rozwojowe. Mobilizując potencjał dotyczący 
efektywności energetycznej, należy jednak pamiętać o przestrzeganiu określonych postanowień 
programów polityki spójności, współpracy i zarządzania. Władze lokalne mają do odegrania ważną 
rolę w zapewnieniu i promocji zrównoważonych budowli w swoich miastach, w szczególności 
efektywnych energetycznie budynków. 

� Określone instrumenty finansowania 

Inwestycje w projekty dotyczące zrównoważonej energii o niewielkiej skali w Europie mają 
ogromny potencjał, zapewniający korzyści wszystkim stronom. Takie projekty często 
charakteryzują się wysoką opłacalnością, w szczególności biorąc pod uwagę bezpieczeństwo 
energetyczne i korzyści w zakresie ochrony środowiska.  

Władze lokalne i regionalne mogłyby przejąć wiodącą rolę, tworząc na poziomie UE grupę roboczą 
z udziałem zainteresowanych stron, angażując instytucje finansowe, takie jak Europejski Bank 
Inwestycyjny i inne banki komercyjne, fundusze regionalne i przedstawiciele Państw 
Członkowskich. 

� Wnioski Zielona Księga 

Podstawą promocji efektywności energetycznej jest zapewnienie Państwom Członkowskim, 
regionom, obywatelom i przemysłowi zachęt i narzędzi koniecznych, aby podjąć niezbędne 
działania i inwestycje zapewniające oszczędności energii, z zachowaniem korzystnego stosunku 
kosztów do korzyści. 

Działania te można podjąć bez obniżania poziomu komfortu lub standardu życia. Oznaczają one 
tylko wyeliminowanie marnotrawstwa energii, na drodze prostych kroków obniżających zużycie. 
Tabela poniżej podsumowuje potencjalne opłacalne oszczędności, które można uzyskać w różnych 
sektorach, według badań przeprowadzonych przez Komisję5. Dane te stanowią jedynie 
przybliżenie, lecz odzwierciedlają także możliwości, których wykorzystanie jest celem niniejszej 
Zielonej Księgi. 

Tabela 1: Potencjalne opłacalne oszczędności, które można uzyskać w różnych sektorach [11] 

Potencjalne oszczędności w Mtoe 2020 r. po 2020 r. 

                                                 
5 Patrz: między innymi European Energy and Transport „Scenario on Key drivers”, badania Ecofys itp. 
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Rygorystyczne wdrożenie 
przyj ętych środków 

Wdrożenie dodatkowych 
środków 

Budynki: Ogrzewanie/chłodzenie 

Urządzenia elektryczne 

41 

15 

70 

35 

Przemysł  16 30 

Transport 45 90 

Produkcja energii w skojarzeniu 
(CHP) 

40 60 

Pozostała transformacja energii itp.  33 75 

Łączne oszczędności energii 190 360 

Potencjał ekonomiczny efektywności energetycznej zależy zarówno od rozwoju 
technologicznego, jak i od obecnych i prognozowanych cen energii. Konsumenci skorzystają ze 
środków związanych z efektywnością energetyczną, jeśli wskaźnik kosztów do korzyści będzie 
korzystny. Generalnie, dzięki transferowi zaoszczędzonych zasobów do innych działań 
gospodarczych, skorzystać może również gospodarka. Badania również stanowią główny element 
postępu w zakresie efektywności energetycznej i są jednym z dwóch celów Strategii Lizbońskiej, 
która ma ożywić gospodarkę europejską i zapewnić nowe miejsca pracy, co również jest z tym 
bezpośrednio związane. 

Ponadto Unia Europejska znajduje się w jednej ze światowych stref gospodarczych najlepiej 
usytuowanych, aby pomagać gospodarkom rozwijającym się w obniżaniu ich intensywności 
energetycznej i zapewnieniu wyższego zrównoważenia ich wzrostu gospodarczego6, dzięki 
eksportowi najnowocześniejszej technologii. 

 

VI.  PERSPEKTYWY TECHNOLOGII ENERGETYCZNYCH NA ŚWIECIE  DO ROKU 
2050 (WETO-H2)  

 
W ramach studium WETO-H2 opracowano prognozę referencyjną światowego systemu 

energetycznego oraz dwa warianty, scenariusz ograniczenia emisji dwutlenku węgla oraz scenariusz 
zastosowania wodoru. Scenariusze te zostały wykorzystane w celu zbadania opcji politycznych  
w  dziedzinie technologii i klimatu w ciągu nadchodzącego półwiecza. 

� Poprawa efektywnego wykorzystania energii 
W 2050 r. gospodarka światowa będzie czterokrotnie większa niż obecnie, ale światowe zużycie 
energii wzrośnie tylko 2,2 razy. Znacząca poprawa w zakresie efektywnego wykorzystania energii 
wynika częściowo z niezależnych zmian technologicznych lub strukturalnych w gospodarce, 
częściowo z działań politycznych na rzecz oszczędzania energii, a częściowo ze znacznie wyższych 
cen energii [12]. 
 
VII.  OSZCZĘDNE, RACJONALNE CZY EFEKTYWNE U ŻYTKOWANIE ENERGII 

ELEKTRYCZNEJ ? [13] 
 

Opublikowany z początkiem roku 2007 zbiór ważnych dokumentów Komisji Wspólnot 
Europejskich, określających cele oraz instrumenty polityki energetycznej UE [14]  
i określany powszechnie skrótem „3×20 do 2020” przyjmuje, że państwa członkowskie jako całość: 

                                                 
6 UNDP, World Energy Assessment 2000 i aktualizacja z 2004, http://www.undp.org/energy 
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� osiągną w perspektywie roku 2020 (w odniesieniu do roku bazowego 1990) 20% 
redukcji emisji CO2,  

� zwiększą do 20% udział zasobów odnawialnych (OZE) w bilansie energii oraz  
� zwiększą o 20% efektywność energetyczną. 
Szczególną rolę w „Pakiecie…” odgrywają działania proefektywnościowe, jako że 

stwierdzono, iż większa efektywność prowadzi, oprócz zmniejszenia zapotrzebowania na energię 
(określanego terminem „ujemnej energii” – Negajouli), bezpośrednio do zmniejszenia zużycia 
paliw pierwotnych z podsektora wytwórczego oraz lepszego wykorzystania nośników końcowych 
w procesach konwersji energii na usługi energetyczne. Skutkuje to zatem ograniczeniem emisji  
z procesów łańcucha przemian energetycznych.  

Nasuwa się więc pytanie – oszczędzać7 czy raczej racjonalnie użytkować energię 
elektryczną? Doświadczenia wskazują, że pozorne lub też niewłaściwe pojmowanie oszczędzania 
może prowadzić do konieczności ponoszenia większych kosztów niż podczas racjonalnych, 
zintegrowanych działań kształtujących pobór energii. Ich skutkiem powinny być nie tylko niższe 
rachunki za energię elektryczną pojedynczego odbiorcy, ale minimalne koszty ostatecznego efektu 
dostawy energii elektrycznej, czyli tzw. „użyteczności końcowej”. Użytkownicy chcą przecież 
korzystać z produktów, które im dostarcza energia elektryczna, a więc ciepło, chłód, światło, 
transport itp. Z drugiej zaś strony działanie te powinny także prowadzić do minimalizowania 
kosztów ponoszonych przez podmioty strony podażowej, czyli firmy energetyczne zajmujące się 
produkcją, dystrybucją, przesyłem oraz sprzedażą energii elektrycznej. Można pokusić się  
o stwierdzenie, że polscy użytkownicy energii elektrycznej nie mają zbyt dużych możliwości jej 
oszczędzania, ponieważ pod względem zużycia tej energii, w przeliczeniu na jednego obywatela, 
znajdujemy się na jednym z ostatnich miejsc w Europie. Niewątpliwie przyczyną takiej sytuacji jest 
struktura zużycia energii w Polsce, preferowanie węgla oraz gazu na cele grzewcze i przygotowanie 
posiłków, a także relatywnie wysoka cena energii elektrycznej. Cena ta wynika między innymi  
z wysokich kosztów działalności przedsiębiorstw energetycznych oraz względnie słabego 
wykorzystania infrastruktury elektroenergetycznej – urządzeń wytwórczych i sieci 
elektroenergetycznych. Przejawem tego jest duży udział kosztów stałych w całkowitych kosztach 
dostawy energii elektrycznej. 
Można zatem mówić o nieracjonalnym użytkowaniu tej energii, a zasadniczym tego skutkiem jest 
nierównomierny pobór mocy. Wskazują na to krzywe poboru, wyznaczone dla cyklu dobowego, 
tygodniowego i rocznego. W sytuacji rozwijającej się konkurencji, zarówno w szeroko rozumianym 
sektorze energetycznym, jak i w szczególności w elektroenergetyce, działania mające na celu 
wygładzenie krzywych poboru energii elektrycznej są w interesie dostawców, bowiem przyczyniają 
się do mniejszych kosztów i w konsekwencji cen tej energii, a co za tym idzie – poprawy sytuacji 
konkurencyjnej przedsiębiorstw elektroenergetycznych. Oczywisty jest również interes 
użytkowników, właśnie ze względu na te niższe ceny. Działania związane z efektywnym 
użytkowaniem energii winny być adresowane do drobnych odbiorców (np. domowych), 
odbiorców zaliczanych do grupy użyteczności publicznej itp., jak też do średnich i wielkich 
odbiorców przemysłowych. Powinny zatem objąć wszystkich odbiorców. 
 

� Zarządzanie popytem na moc i energię elektryczną jako środek poprawy 
efektywności energetycznej 

                                                 
7 Dyrektywa [9] definiuje oszczędność energii jako „ilość zaoszczędzonej energii ustaloną poprzez pomiar lub 

oszacowanie zużycia przed i po wdrożeniu jednego lub kilku środków poprawy efektywności energetycznej przy 
jednoczesnym zapewnieniu normalizacji warunków zewnętrznych wpływających na zużycie energii” oraz 
efektywność energetyczną jako „stosunek uzyskanych wyników, usług lub energii do wkładu energii”; natomiast 
poprawę efektywności energetycznej jako „zwiększenie efektywności końcowego wykorzystania energii dzięki 
zmianom technologicznym, gospodarczym lub zmianom zachowań”. 
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Działania mające poprawić efektywność energetyczną są korzystne dla wszystkich podmiotów 
rynku, a więc zarówno dla dostawców, jak i dla użytkowników energii elektrycznej. 
Występuje wiele dodatkowych okoliczności przemawiających za rozwijaniem takich działań, 
spośród nich wymienić można: 

� występujący czynnik niepewności (dotyczy procesów zapotrzebowania, 
� gospodarczych, politycznych itp.), 
� potrzebę zwiększenia efektywności gospodarczej i konkurencyjności 
� w sytuacji intensywnie rozwijających się mechanizmów rynkowych we wszystkich 

sferach gospodarki, 
� konieczność redukcji emisji zanieczyszczeń środowiskowych, których głównym 

źródłem jest sektor energetyczny, 
� zwiększenie bezpieczeństwa energetycznego. 
Środkiem prowadzącym do poprawy efektywności energetycznej jest odpowiednie 

zarządzanie popytem na moc i energię elektryczną. Stosowanie różnych sposobów,  
w odpowiednich kombinacjach, po stronie popytu, w celu wpływania na zmianę kosztów dostawy 
energii elektrycznej (chodzi tutaj o minimalizację tych kosztów) nazywa się kształtowaniem strony 
popytowej, tzw. DSM8. DSM stanowi nieodłączną część zintegrowanego planowania w energetyce 
(tzw. IRP z ang. Integrated Resources Planning). Synonimem w pewnym stopniu pojęcia IRP jest 
LCP – Least Cost Planning, czyli planowanie rozwoju po najmniejszych kosztach. 
Oznacza to proces planistyczny i realizacyjny zasobów energii, w którym stronę podażową  
i popytową traktuje się łącznie. Działania DSM obejmują szeroki wachlarz środków technicznych, 
prawnych, ekonomicznych i psychologicznych. Według propozycji Międzynarodowej Agencji 
Energii [15] działania DSM dzieli się na regulacje systemowe  
i programy (rys. 2). Rozwiązania systemowe zawierają regulacje organizacyjno-prawne oraz 
mechanizmy nie związane bezpośrednio z działaniami DSM, a które jedynie mają wspierać 
realizację tych programów. 

Rozwiązania organizacyjno-prawne specyfikują cele i zasady finansowania działań DSM, 
wskazują podmioty, które będą realizowały działania, a także tworzą mechanizmy stymulujące 
rozwój rynku usług DSM (polityka fiskalna, dostęp do kredytów itp.). Równolegle funkcjonują inne 
mechanizmy, które pośrednio wpływają na efektywność sterowania stroną popytową. 
Do ważniejszych i najpowszechniej stosowanych zalicza się taryfy elektryczne. 
 

 
Rys. 2. Klasyfikacja działań DSM wg [15] 

 
Przewidywano, że w działaniach DSM, w ciągu najbliższych 15–20 lat, największe zastosowanie 
znajdą następujące technologie: kogeneracja, systemy telekomunikacyjne, pompy ciepła oraz 
systemy sterowania popytem [16]. Wymienia się ponadto jeszcze inne środki, takie jak: 
akumulacyjne podgrzewacze wody, energooszczędne oświetlenie, „inteligentne domy”, kuchenki 

                                                 
8 Z ang. Demand Side Management 
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elektryczne nowej generacji, magazynowanie ciepła, magazynowanie energii elektrycznej, 
mikroprocesory, ogniwa fotowoltaiczne, ogniwa paliwowe. Przytoczone w jednym z dokumentów 
„Pakietu…” [14] – COM (2007) 2 – dane o skuteczności środków ograniczania emisji oceniają, iż 
w redukcji CO2 technologie proefektywnościowe uczestniczą w ok. 30%, podczas gdy energetyka 
jądrowa – w ok. 18%, technologie wychwytywania i magazynowania CO2 – w ok. 15%, zaś OZE – 
w ok. 12%. W ujęciu globalnym dokument Międzynarodowej Agencji Energii (IEA/OECD) [17] 
podaje, że zwiększenie efektywności wykorzystania końcowego paliw kopalnych przyczynia się  
w ok. 36% do redukcji emisji węglowych. 
 

� Rola taryf energii elektrycznej w procesie DSM 
Taryfy są relatywnie tanią i skuteczną metodą kształtowania obciążeń, spełniony musi być 

jednak podstawowy warunek, że będą właściwie zaprojektowane. Poddawanie się przez odbiorcę 
energii oddziaływaniu taryf powinno być dla niego opłacalne, czyli w efekcie przynieść mu 
oszczędności finansowe, czego musi on być świadomy. Wzrostowi znaczenia taryf elektrycznych w 
procesie kształtowania obciążeń sprzyjać powinien ich rozwój w kierunku wzmacniania funkcji 
informacyjnej. Funkcja ta polega na wskazywaniu możliwości substytucyjnych energii elektrycznej 
oraz informowaniu o dostępności tego nośnika energii i kosztach jego dostawy, zmieniających się 
w czasie. Celem funkcji informacyjnej jest stymulowanie u odbiorców odpowiedniego sposobu 
korzystania z energii oraz doboru urządzeń i technologii tak, aby zapewnić racjonalne  
i oszczędne jej zużycie [18].Wykorzystanie taryf do racjonalizacji poboru energii elektrycznej jest 
zgodne z założeniami Polityki Energetycznej Polski do 2025 roku [7] oraz Programu dla 
Elektroenergetyki [19]. 

Propozycji skutecznych rozwiązań taryfowych, jako elementu programów DSM, jest wiele. 
Typowe rozwiązania taryfowe, to stosowane powszechnie  w Polsce i na świecie taryfy 
dwuczłonowe wielostrefowe dla wielkich i średnich odbiorców przemysłowych oraz taryfy 
jednoczłonowe, jedno- i wielostrefowe dla drobnych użytkowników przemysłowych, handlu  
i gospodarstw domowych. Przemiany strukturalne  i liberalizacja rynku energii elektrycznej 
powodują, iż poszukuje się nowych rozwiązań taryfowych, lepiej dostosowanych do zmienionych 
warunków. Przykładem jest rezygnacja z taryf dwuczłonowych u wielkich odbiorców w Wielkiej 
Brytanii i Nowej Zelandii. Brak opłaty za moc zwalnia dostawców w tych krajach z obowiązku 
zapewnienia rezerw mocy. Według autorów pracy [20], taryfy jednoczłonowe, które są 
kalkulowane na podstawie kosztów krańcowych oraz kosztów niedostarczenia energii elektrycznej, 
wpływają na poprawę efektywności planowania infrastruktury sieciowej i wytwórczej oraz 
ograniczają siłę rynkową producentów energii. Efekt ten osiąga się dzięki zwiększeniu rezerwy 
operacyjnej ”w systemie elektroenergetycznym oraz rozwojowi rynków finansowych  
i konkurencyjnego rynku usług systemowych.  

Dla odbiorców najuboższych wprowadzono tzw. taryfę socjalną 9 (LLR) przeznaczoną dla 
tych, których nie stać na zakup energii elektrycznej na ogólnych zasadach. Taryfa ta jest wynikiem 
zasad solidarności społecznej oraz przekonania, że  w podstawowym zakresie energia elektryczna 
powinna być dostępna dla wszystkich. 
Koszty dostawy są w tym przypadku częściowo pokrywane z budżetu państwa10, natomiast stawki 
taryfy socjalnej powinny być ustalane tak, by użytkownicy energii mogli odnosić dodatkowe 
korzyści dostosowując pobór energii do sygnałów cenowych ze strony dostawcy [21].  

Taryfa płaska cechuje się stałością stawek za jednostkę energii elektrycznej w ciągu całej 
doby i ich niezmiennością w cyklu tygodniowym i rocznym. Jest to taryfa stosowana 
najpowszechniej. Wybierając tę taryfę odbiorca może kupić dowolną ilość energii po znanej mu 
wcześniej cenie. 

                                                 
9 Z ang. Life-Line Rates (LLR) 
10 Jest to istotny warunek praktycznego zastosowania takiej taryfy. 
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Z punktu widzenia celów DSM, stosowanie stałych opłat za energię elektryczną oraz taryfy płaskiej 
jest nieefektywne. Rozwiązania te nie stwarzają żadnych bodźców do ograniczania zużycia  
w okresach szczytu i/lub zwiększania zapotrzebowania poza szczytem obciążenia systemu. 
Dodatkowo, z uwagi na to, że zużyciem nie można sterować, konieczne jest utrzymywanie  
w systemie znacznej rezerwy mocy, czego koszty przekładają się na wyższą cenę energii.  

W taryfie wielostrefowej, inaczej wieloczasowej11 (TOU), opłata za energię zmienia się  
w cyklu dobowym, tygodniowym (dni robocze/weekendy), oraz sezonowo (lato/zima). Stawki są  
z zasady ustalane dla dłuższych okresów, co sprawia, że nie są one skutecznym narzędziem  
w bieżącym sterowaniu popytem, a ponadto naraża dostawcę na ryzyko cenowe. Taryfa 
wielostrefowa ma jednak tę przewagę nad taryfą płaską, że dostarcza odbiorcom bodźców do 
ograniczenia zużycia w szczytach obciążenia i korzystania z energii w okresach niskich cen (doliny 
obciążenia). Oddziaływanie taryfy TOU na odbiorców jest tym większe, im większa jest rozpiętość 
pomiędzy stawkami dla różnych stref czasowych i gdy istnieje możliwość programowania urządzeń 
elektrycznych do pracy w dolinie obciążenia.  

W celu ściślejszego powiązania stawek w taryfie wieloczasowej z bieżącymi warunkami 
pracy SEE, w niektórych odmianach tego produktu wprowadza się jedną lub dwie dodatkowe, 
bardzo wysokie stawki dla szczytów obciążenia systemu, a więc okresów, w których ceny na rynku 
hurtowym energii elektrycznej są najwyższe12 tzw. (CPP) [22, 23]. Odbiorców informuje się  
z krótkim wyprzedzeniem, że stawki te będą stosowane, a ich wysokość oraz czas, przez który będą 
obowiązywały, mogą być ustalone przez dostawcę z góry. W innej odmianie tej taryfy stawki 
umowne są zastępowane cenami rynku bieżącego (ceny spot).  

W celu zwiększenia siły oddziaływania taryf można wprowadzać taryfy specjalne stosowane 
na podstawie umów indywidualnych. Przykładem tutaj jest taryfa z wyłączeniem13 (IER). Pod 
wpływem zachęty cenowej odbiorca decyduje się na wyłączanie określonej mocy, gdy tego zażąda 
dostawca. Innym rozwiązaniem może być zdalne sterowanie obciążeniem odbiorcy przez dostawcę.  

W umowie z klientem zamieszcza się klauzulę, w której odbiorca akceptuje przerwy  
w dostawie całości lub części pobieranej mocy, albo sam zgadza się ograniczyć pobór mocy na 
żądanie dostawcy. Czas trwania wyłączeń jest z góry ustalony i przypada na okresy niskiej 
niezawodności systemu lub wysokich cen energii na rynku hurtowym. Umowy na wyłączenie są 
zwykle zawierane na okresy kilkuletnie i mogą przewidywać opłaty za brak należnej reakcji ze 
strony odbiorcy.  

Taryfa czasu rzeczywistego (RTP) to taka, w której przewiduje się zmienność cen energii 
elektrycznej w czasie. W taryfie czasu rzeczywistego stawka opłaty za energią elektryczną zmienia 
się podobnie jak ceny na rynku hurtowym, przy czym odbiorcy są informowani o prognozowanych 
cenach energii z wyprzedzeniem czasowym od 1h do 1 doby. Korzystając z taryfy RTP, obok 
kosztu energii odbiorca ponosi także koszty przesyłu i dystrybucji energii oraz płaci marżę 
dostawcy14 [22, 24, 26]. Taryfa czasu rzeczywistego jest adresowana głównie do dużych 
odbiorców. Ryzyko zmiany ceny w całości ponoszą użytkownicy energii elektrycznej. Obok stawki 
za energię elektryczną w taryfie czasu rzeczywistego może występować dodatkowa opłata, ustalana 
oddzielnie dla każdego okresu rozliczeniowego, gwarantująca dostawcy poziom przychodów 
potrzebny do pokrycia kosztów uzasadnionych związanych z realizacją dostaw do odbiorców [24].  

                                                 
11 Taryfy wielostrefowe, z ang. Time-of-Use (TOU), podobnie jak taryfy czasu rzeczywistego nazywane są często 

taryfami dynamicznymi. 
12 Z ang. Critical Peak Pricing (CPP), w USA stosuje się stawki „krytyczne” przewyższające standardowe stawki 

taryfowe nawet 45-krotnie [26]. 
13 Z ang. Interruptible Electricity Rates (IER). 
14 W taryfie czasu rzeczywistego (z ang. Real-Time-Pricing, RTP)może występować także dodatkowa opłata, ustalana 

oddzielnie dla każdego okresu rozliczeniowego, gwarantująca pokrycie kosztów związanych  
z dostawą energii grupie odbiorców korzystającym z taryfy RTP [23, 26]. 
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Najbardziej wyrafinowany system taryfowy tzw. Spot pricing polega na bieżącym 
informowaniu odbiorców o koszcie dostawy energii elektrycznej, który zmienia się w sposób 
ciągły. Współczesne systemy taryfowe wykorzystują możliwości, jakie daje rozwój techniki 
rozliczeniowo-sterującej. Takie układy same niejednokrotnie regulują pracę odbiorników, 
minimalizując rachunki konsumenta za energię elektryczną, a w konsekwencji przyczyniają się do 
bardziej efektywnego funkcjonowania elektroenergetyki. Jednym z systemów realizujących sygnały 
nadawane bezpośrednio przez dostawcę lub w powiązaniu z systemem taryfowym jest SCA – 
sterowanie częstotliwością akustyczną, ale możliwe są także inne rozwiązania jak np. systemy 
sterowania radiowego, czy platformy pomiarowo-komunikacyjne.  

Stosowanie taryf dynamicznych wiąże się bezpośrednio z zagadnieniem doboru urządzeń 
pomiarowo-rozliczeniowych. W przypadku dużych odbiorców finalnych powszechnie stosowane są 
liczniki wieloczasowe, które pozwalają rejestrować moce chwilowe w odstępach czasowych od Ľ h 
do 1h, a pobór mocy odczytywany jest zdalnie. W przypadku odbiorców zużywających relatywnie 
małe ilości energii (gospodarstwa domowe, niewielkie zakłady przemysłowe i handlowe), zakup 
liczników wieloczasowych oraz ponoszenie kosztów transmisji i przetwarzania danych staje się 
nieopłacalny. Zamiast indywidualnych urządzeń pomiarowych stosuje się wtedy tańsze 
rozwiązanie, polegające na wyznaczaniu typowych profili obciążenia odbiorców. Profilowanie 
polega na dezagregowaniu zapotrzebowania na energię w funkcji czasu, z uwzględnieniem 
wybranego kryterium segmentacji odbiorców (położenie geograficzne, poziom zużycia energii itp.). 
Dostęp energii elektrycznej po bardziej konkurencyjnej cenie jest w tym przypadku możliwy dzięki 
dopasowywaniu profilu obciążenia odbiorcy do stawek za energię na rynku hurtowym (najczęściej 
w interwałach od ˝h do 1h)15  

Taryfa elektryczna dla odbiorców finalnych przenosi najczęściej koszty wynikające  
z taryfy hurtowej. Jeśli taryfa hurtowa ma niewłaściwą strukturę wewnętrzną – poziom i rozpiętość 
stawek taryfowych – to taryfa finalna automatycznie powiela te błędy.  

Badania pokazują, że wykorzystywanie taryf do kształtowania krzywej poboru mocy  
i energii elektrycznej jest ograniczone [25, 18]. Przyczyną tego stanu są w dużej mierze błędy 
popełniane przez projektantów systemów taryfowych. Zauważa się małą innowacyjność  
w oferowaniu nowych rozwiązań taryfowych, niewłaściwą segmentacje użytkowników energii 
elektrycznej i przede wszystkim – zbyt małą rozpiętość pomiędzy stawkami opłat za energię 
pobieraną w różnych strefach doby, z zauważalną tendencją do jeszcze większego zmniejszania się 
tej rozpiętości. Obserwując zmiany w czasie w poziomie poszczególnych stawek taryfowych 
zauważa się, że proces ich ustalania cechuje znaczna przypadkowość. Skutkiem obecnych błędów 
w kształtowaniu struktury taryf może być zwiększenie się różnicy pomiędzy poziomem mocy 
pobieranej w szczycie dobowego obciążenia i w jego dolinie. W konsekwencji spowoduje to wzrost 
kosztów dostawy energii elektrycznej do jej użytkowników, przekładający się na wzrost cen  
i następnie osłabienie pozycji rynkowej dostawców energii. Wydaje się, że tym potencjalnym 
zagrożeniom powinien zapobiec Urząd Regulacji Energetyki, korzystając ze swoich statutowych 
obowiązków. 

Wydaje się, że pomocne w układaniu taryf mogłyby być doświadczenia z szybko 
rozwijającego się rynku telekomunikacyjnego z bogatą różnorodnością taryf. 
 

� Racjonalna gospodarka mocą bierną 
Ze względu na negatywne skutki przesyłu mocy biernej z elektrowni do miejsc użytkowania 

energii elektrycznej (zwiększenie strat mocy czynnej, zmniejszenie zdolności wytwarzania mocy 
czynnej generatorów, zwiększenie spadków napięć w sieci elektroenergetycznej, ograniczenia 
zdolności przepustowej sieci elektroenergetycznej) i ich wpływ na wyniki gospodarcze zarówno po 
stronie dostawców, jak i odbiorców, istotne znaczenie ma gospodarka mocą bierną. Ważnym 
                                                 
15 Profilowanie może być stosowane również przy projektowaniu taryf TOU, jako podejście bardziej efektywne niż 

korzystanie z uśrednionych wartości popytu. 
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narzędziem stymulującym racjonalną gospodarkę mocą bierną jest system rozliczeń za pobór tej 
mocy. Podstawą do rozliczeń jest poziomu neutralnego („optymalnego”) tgφ oraz metoda 
naliczania opłat w zależności od stopnia przekroczenia tego poziomu. Za przekroczenie tego 
poziomu mogą być na odbiorców nakładane opłaty dodatkowe (dopłaty), ale także udzielane 
bonifikaty za jego obniżenie w określonych strefach czasowych (jeśli przewiduje to sposób 
rozliczeń) [13]. 
 
VIII.  METODY POMIARU WZROSTU EFEKTYWNO ŚCI ENERGETYCZNEJ 

(OSZCZĘDNOŚCI ENERGII) [27] 
 

Głównym celem najnowszej dyrektywy jest osiągnięcie uzasadnionej ekonomicznie 
poprawy efektywności końcowego użytkowania paliw i energii w państwach członkowskich Unii 
Europejskiej poprzez: ustalenie celów, mechanizmów i zachęt; ustalanie instytucjonalnych, 
finansowych i prawnych ram dla usunięcia istniejących barier rynkowych mających wpływ na 
efektywność końcowego użytkowania energii; promowanie programów służących poprawie 
efektywności energetycznej; rozwijanie rynku wysokiej jakości usług energetycznych dla 
użytkowników końcowych; zharmonizowanie metodologii obliczania i weryfikowania 
oszczędności energii. 
Ww. dyrektywa zobowiązuje również kraje członkowskie do gromadzenia i przekazywania danych 
niezbędnych do monitorowania, oceny i planowania działań na rzecz poprawy efektywności 
wykorzystania energii. 

Istnieją dwie metody pomiaru wzrostu efektywności energetycznej (oszczędności energii). 
Są to: metoda „od ogółu do szczegółu” („top-down”) oraz metoda „od szczegółu do ogółu” 
(„bottom-up”). 

� W metodzie „od ogółu do szczegółu” wykorzystuje się dane zagregowane i dlatego 
nazywa się ją metodą „wskaźników efektywności energetycznej”. Dzięki niej można 
ustalić co prawda poprawne, ale jednak tylko wskaźniki rozwoju sytuacji, natomiast 
nie daje ona dokładnych pomiarów na poziomie szczegółowym. Najczęściej 
przedmiotem obliczeń w tej metodzie są sektory, działy, grupy gospodarki, grupy 
urządzeń, typy środków transportu. Obliczone wartości zużycia energii lub 
energochłonności podlegają korektom uwzględniającym czynniki zewnętrzne takie, 
jak ilość stopnio-dni w sezonie grzewczym, zmiany strukturalne, profil produkcji itp.  

� Metoda „od szczegółu do ogółu” jest bardziej precyzyjnym sposobem obliczania 
oszczędności energii wynikających ze wzrostu efektywności energetycznej. Najpierw 
oblicza się zużycie energii dla pojedynczego odbiornika końcowego, np. lodówki, w 
określonym przedziale czasu przed wdrożeniem działania mającego na celu 
zwiększenie efektywności energetycznej, uzyskując „wartości odniesienia2”. 
Następnie stwierdzony poziom zużycia porównuje się ze zużyciem energii 
(odnotowanym w takim samym przedziale czasu, ale po wdrożeniu działania 
zwiększającego efektywność energetyczną). Różnica pomiędzy uzyskanymi wynikami 
jest miarą zwiększenia efektywności energetycznej. Jeżeli obliczenia takie wykona się 
dla wszystkich rodzajów odbiorników energii, a wyniki zsumuje się, otrzyma się dość 
dokładną miarę wzrostu efektywności energetycznej. Wykonując obliczenia, należy 
także i w tej metodzie pamiętać o uwzględnieniu korekty na warunki klimatyczne i 
inne czynniki, wymienione w opisie metody „od ogółu do szczegółu” [27]. 

Oszczędności energii, oprócz tego, że są wynikiem zastosowanych działań zwiększających 
efektywność energetyczną mogą być spowodowane zmianami w zachowaniu i stylu życia (te drugie 
mogą oznaczać lub nie zmianę poziomu świadczonych usług) nie dającymi się kontrolować 
warunkami pogodowymi, a także zmianami strukturalnymi (np. zmniejszenie produkcji przez 
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energochłonne gałęzie przemysłu). Jeśli nie dokona się korekty, tego typu zmiany strukturalne 
wpłyną na poprawę efektywności energetycznej. 

 
� Wskaźniki efektywności energetycznej dla gospodarki polskiej i jej sektorów 

Prezentowane poniżej wskaźniki są wynikiem kontynuacji prac związanych z programem Komisji 
Europejskiej SAVE II oraz aktualnie wykonywanych w ramach projektu EEE-NMC programu 
„Inteligentna Energia dla Europy”. Wskaźniki te zostały obliczone wg metodologii „top-down”. 
 
IX.  LISTA WSKA ŹNIKÓW EFEKTYWNO ŚCI ENERGETYCZNEJ [27] 
 
Prezentowana poniżej lista wskaźników została wybrana przez Eurostat jako lista priorytetowa 
spośród 250 wskaźników zaproponowanych w projekcie programu SAVE I i zapewnia w sposób 
spójny i kompletny prezentację osiągnięć i ogólną ocenę podejmowanych przedsięwzięć w zakresie 
zwiększania efektywności energetycznej. 
Wskaźniki te dzielą się na:  

� Wskaźniki ogólne opisujące trendy efektywności energetycznej  
z makroekonomicznego punktu widzenia i są obliczane jako bezpośredni iloraz 
pomiędzy zużyciem energii i zmiennymi makroekonomicznymi.  

� Wskaźniki tematyczne, które są bardziej szczegółowe i mają na celu wyjaśnienie 
trendów zaobserwowanych dla wskaźników ogólnych.  

� Wskaźniki porównawcze, które są dostosowane do strukturalnych różnic pomiędzy 
krajami umożliwiają porównania międzynarodowe. Poziom odniesienia może zostać 
wybrany dowolnie, ale najczęściej przyjmuje się średnią dla Unii Europejskiej. 

 
� Makroekonomiczne wskaźniki efektywności– energetycznej 
Wskaźniki makroekonomiczne wykorzystywane są do ogólnej oceny efektywności 

energetycznej całej gospodarki w poszczególnych krajach członkowskich i Unii Europejskiej  
i obliczane są jako stosunek zużycia energii (pierwotnej i finalnej) do zmiennej makroekonomicznej 
(wartość PKB). Produkt Krajowy Brutto liczony jest w euro w cenach stałych przy przyjęciu roku 
bazowego 2000 - EURO 2000, a w przypadku wskaźników porównawczych przy użyciu bieżącego 
parytetu siły nabywczej [27]. 

 
Wskaźniki makroekonomiczne efektywności energetycznej [27] 

Wskaźniki makroekonomiczne Jednostka 

Wskaźniki ogólne 

Energochłonność pierwotna PKB (energochłonność Produktu Krajowego Brutto odniesiona do 

zużycia energii pierwotnej) 

Energochłonność finalna PKB 

Energochłonność pierwotna i finalna PKB z korektą klimatyczną 

Stosunek energochłonności finalnej PKB do energochłonności pierwotnej PKB  

Wskaźniki tematyczne 

Energochłonność finalna przy stałej strukturze PKB (z korektą klimatyczną)  

Wskaźniki porównawcze 

Pierwotna i finalna energochłonność odniesiona do bieżącego parytetu siły nabywczej waluty 

(ppp) 

Energochłonność pierwotna sektorów (ppp) 

Energochłonność finalna w klimacie referencyjnym (ppp) 

Energochłonność finalna w referencyjnej strukturze gospodarki (ppp) 

Energochłonność finalna w klimacie i strukturze referencyjnej (ppp) 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

% 

 

kgoe/euro2000 

 

kgoe/europpp 

kgoe/europpp 

kgoe/europpp 

kgoe/europpp 

kgoe/europpp  
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Wskaźniki efektywności energetycznej dla przemysłu [27] 

Wskaźniki dla przemysłu Jednostka 

Wskaźniki ogólne 

Energochłonność przemysłu 

Energochłonność przemysłu przetwórczego 

Energochłonność przemysłu metalowego 

Energochłonność przemysłu chemicznego 

Energochłonność przemysłu surowców niemetalicznych 

Energochłonność przemysłu maszynowego i urządzeń 

Energochłonność przemysłu spożywczego i tytoniowego 

Energochłonność przemysłu celulozowo - papierniczego 

Energochłonność przemysłu tekstylnego i skórzanego Jednostkowe zużycie energii w 

produkcji stali 

Jednostkowe zużycie energii w produkcji cementu 

Jednostkowe zużycie energii w produkcji papieru 

Jednostkowe zużycie energii w produkcji szkła  

Wskaźniki tematyczne 

Energochłonność w przemyśle przetwórczym przy stałej strukturze  

Wskaźniki porównawcze 

Energochłonność przemysłu w referencyjnej strukturze gospodarki (ppp) 

Energochłonność przemysłu przetwórczego w referencyjnej strukturze gospodarki (ppp) 

Zużycie jednostkowe stali jako funkcja udziału stali wyprodukowanej w piecach elektrycznych 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

kgoe/euro2000 

toe/t 

toe/t 

toe/t 

toe/t 

kgoe/euro2000 

kgoe/europpp 

kgoe/europpp 

toe/ton 

 

Wskaźniki efektywności energetycznej dla gospodarstw domowych [27] 

Wskaźniki dla pozostałych odbiorców Jednostka 

Wskaźniki ogólne 

Zużycie jednostkowe energii na mieszkanie 

Jednostkowe zużycie energii elektrycznej na mieszkanie 

Jednostkowe zużycie energii na mieszkanie z korektą klimatyczną 

Jednostkowe zużycie energii na m2 z korektą klimatyczną  

Wskaźniki tematyczne 

Jednostkowe zużycie energii do ogrzewania na mieszkanie z korektą klimatyczną 

Jednostkowe zużycie energii do ogrzewania na m2 z korektą klimatyczną 

Jednostkowe zużycie energii w nowych mieszkaniach (budownictwo 

wielorodzinne/jednorodzinne) 

Jednostkowe zużycie energii do oświetlenia i urządzeń elektrycznych na mieszkanie 

toe/mieszk. 

kWh/mieszk. 

toe/mieszk. 

kgoe/m2  

 

toe/mieszk. 

kgoe/m2 

toe/mieszk. 

kWh/mieszk. 

kWh/mieszk. 
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Jednostkowe zużycie energii elektrycznej przez nowe zamrażarki i chłodziarki  

Wskaźniki porównawcze 

Zużycie energii do ogrzewania na m2 (lub na mieszkanie) na stopniodzień 

Zużycie na ogrzewanie powierzchni użytecznej na m2 (lub mieszkanie) na stopniodzień 

Jednostkowe zużycie energii na mieszkanie (lub m2) odniesione do średnich europejskich 

warunków klimatycznych 

kgoe/mieszk/st. 

kgoe/mieszk/st. 

toe/mieszk 

 

Wskaźniki efektywności energetycznej dla sektora usług, rolnictwa i przemian 
energetycznych [27] 

Wskaźniki dla usług, rolnictwa i przemian energetycznych Jednostka 

Usługi 

Energochłonność usług: całkowita, elektrochłonność 

Jednostkowe zużycie energii w usługach na zatrudnionego: całkowite, energii elektrycznej 

Jednostkowe zużycie energii w sektorze usług na m2 z korektą klimatyczną: całkowite i 

energii elektrycznej 

Energochłonność sektora usług odniesiona do ppp  

Rolnictwo 

Energochłonność finalna w rolnictwie  

Sektor przemian 

Sprawność elektrowni cieplnych 

Sprawność ogrzewania centralnego 

Sprawności kogeneracji 

kgoe/euro2000 

toe/zatr. 

kgoe/m2 

kgoe/europpp 

 

kgoe/euro2000 

 

% 

% 

%  

 
X. PROPOZYCJA ZINTEGROWANEJ METODYKI OCENY EFEKTYWNO ŚCI 

HYBRYDOWYCH UKŁADÓW WYTWÓRCZYCH [28] 
 

Silny związek istnieje pomiędzy efektywnością energetyczną a rozwojem odnawialnych 
źródeł energii: „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii są coraz częściej 
rozpatrywanie łącznie, szczególnie w powiązaniu z działaniami UE odnośnie zapobiegania 
zmianom klimatu oraz bezpieczeństwa dostaw i konkurencyjności wewnętrznego rynku energii, 
zatrudnienia i przemysłu” [29].  

Dzisiejsze czasy zmuszają potencjalnych inwestorów do przeprowadzenia szeregu analiz, na 
podstawie których szacuje się opłacalność danej inwestycji (w naszym przypadku opłacalność 
budowy elektrowni hybrydowej) i jej wpływ na środowisko naturalne.  

W wysokorozwiniętych krajach zachodnich wprowadzono bardzo szeroki zakres oceny 
oddziaływania przedsięwzięć inwestycyjnych na środowisko. Są to oceny o charakterze inter  
i multidyscyplinarnym. Uwzględnia się w tej ocenie w równym stopniu aspekty mierzalne, jak też  
i niewymierne. Zmierza się do zintegrowanych ocen obejmujących ocenę społeczną, techniczną, 
środowiskową czy analizę ryzyka, przy wykorzystaniu wielu metod i technik analizy.  

Przyjmując za cel zastosowania metody kompleksową ocenę ogólnogospodarczej, 
długookresowej efektywności inwestycji w źródła wytwórcze można tę metodę przedstawić jak na 
rys. 3. 

 



 25 

Dane
techniczne

Ocena
wydajno ści

energetycznej
Dane

ekonomiczne

Dane
ekologiczne i

społeczne

Efektywno ść
ekonomiczna

Efektywno ść
społeczno -
ekologiczna

Wyznaczenie
efektu

ekologicznego

Efektywno ść
inwestycji

proekologicznej
 

Rys. 3. Schemat metodyki oceny efektywności pozyskiwanej energii elektrycznej ze źródeł odnawialnych 
 

Dokonując oceny technicznej należy wyznaczyć roczną wydajność energetyczną elektrowni 
hybrydowej. Jest to niezbędne do dalszej oceny ekonomicznej, gdyż na tej podstawie można 
oszacować wielkość przychodów ze sprzedaży. Jest to również konieczne dla wyznaczenia 
efektywności społeczno-ekologicznej, ponieważ  od wielkości produkcji zależą korzyści 
ekologiczne. 

Szacując efektywność ekonomiczną możemy się posłużyć metodami statycznymi takimi jak: 
okres zwrotu (Payback Period), księgowa stopa zwrotu (Accounting Rate of Return) oraz metodami 
dynamicznymi do których należą: metoda wartości zaktualizowanej netto (NPV - Net Present 
Value), wewnętrzna stopa zwrotu (IRR - Internal Rate of Return), wskaźnik zyskowności (PI – 
Profitability Index) [30]. 

Miary statyczne są łatwe do zastosowania, jednak nie uwzględniają zmiany wartości 
pieniądza w czasie. Służą zwłaszcza do wstępnej selekcji projektów inwestycyjnych i są stosowane 
głównie na etapie studiów przedrealizacyjnych . 

  Miary dynamiczne są najbardziej precyzyjnym narzędziem oceny opłacalności 
ekonomicznej przedsięwzięć, uwzględniającym rozłożenie w czasie przewidywanych wpływów  
i wydatków związanych z inwestycją. 

Jednak metody te nie uwzględniają efektu ekologicznego, który należy uwzględniać  
w ocenie efektywności inwestycji proekologicznych. 

  Dla tego typu inwestycji warto zastosować metodę dynamicznego kosztu jednostkowego 
(DGC - dynamic generation cost). Wskaźnik DGC jest łatwy do zrozumienia nawet przez osoby, 
które go nie znają, ponieważ posługuje się wielkościami, z którymi każdy człowiek spotyka się na 
co dzień. Jest wyrażony w złotówkach na jednostkę efektu ekologicznego. 

Charakteryzuje go wzór [31]: 
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gdzie:  pEE - cena za jednostkę efektu ekologicznego, KIt - koszty inwestycyjne poniesione  

w danym roku, KEt - koszty eksploatacyjne poniesione w danym roku, i – stopa dyskonta, 
EEt - efekt ekologiczny w danym roku. 
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� Oceny efektywności społeczno-ekologicznej można dokonać wyznaczając efekt 
ekologiczny. Przez efekt ekologiczny należy rozumieć korzyści powstałe  
w środowisku w związku z zastąpieniem energii pochodzącej z węgla energią ze 
źródeł odnawialnych. 

W procedurze wyznaczania efektu ekologicznego przyjęto następujące założenia: 
� do głównych czynników szkodliwych powstających w procesach wytwarzania energii 

zaliczono: CO2, SO2, NOX; związki te emitowane do atmosfery wywierają największy 
wpływ na środowisko i generują wysokie straty ekologiczne; 

� efekt ekologiczny wykorzystania energii odnawialnej jest odnoszony do energii z 
węgla, tj. energii elektrycznej i ciepła, tym samym wymiar strat ekologicznych 
spowodowany zużyciem węgla staje się podstawą wyceny efektu ekologicznego  
w przypadku zastąpienia energii z węgla energią odnawialną; 

� efekt ekologiczny obejmuje tę część szkód ekologicznych, które są spowodowane 
przez energetykę; 

� szkody ekologiczne wywołane wytwarzaniem energii z węgla utożsamia się  
z kosztami zewnętrznymi obciążającymi jednostkę wytwarzanej energii wyrażonymi 
w zł/(kW⋅h) lub zł/GJ [32]. 

Z uwagi na to, że wytwarzanie energii ze źródeł odnawialnych związane jest również  
z pewnym ujemnym oddziaływaniem na środowisko - zwłaszcza w sferze wytwarzania urządzeń do 
jej wykorzystania, natomiast eksploatacja źródeł energii odnawialnej nie powoduje emisji CO2, 
SO2, NOX - efekt ekologiczny powinien być skorygowany o wielkości tych kosztów [32]. 

 
� Efekt ekologiczny wykorzystania energii odnawialnej przedstawia się następująco: 

 

EO i = KZW - KZOi 

 
gdzie: EOi - efekt ekologiczny z tytułu wykorzystania energii odnawialnej z i-tego źródła 

odnawialnego, KZW - koszt zewnętrzny obciążający energię wytworzoną z węgla, KZOi - 
koszt zewnętrzny obciążający energię wytworzoną z i-tego źródła odnawialnego [32]. 

 
Niezwykle trudną do oszacowania jest wielkość kosztu zewnętrznego, zarówno obciążającego 

energię wytworzoną z węgla, jak i z i-tego źródła odnawialnego, gdyż należy tu uwzględnić nie 
tylko straty wymierne ale również te niewymierne. Można tego dokonać przy pomocy metody 
macierzowej [33], gdzie dobiera się odpowiednie współczynniki ważności. Wszystkie elementy 
macierzy zarówno wymierne jak i niewymierne są wyrażone według jednolitej skali punktowej,  
a więc w aspekcie rangowym są porównywalne. Dzięki temu wartość strat wymiernych pozwala 
określić wartość strat niewymiernych według następującego wzoru [33]: 

 

p
W

N
Sn ⋅=  

 
gdzie:  N - rangowe oszacowanie wszystkich strat niewymiernych, W - rangowe oszacowanie 

wszystkich strat wymiernych, p - wartość strat wymiernych. 
 

Przy ocenie inwestowania w elektrownie hybrydowe należy dodać, że Unia Europejska 
stworzyła programy – SAVE i ALTENER, których celem jest dofinansowanie działań na rzecz 
racjonalnego gospodarowania energią. Program SAVE  propaguje racjonalne zużycie energii  
w obrębie państw wspólnoty, oraz państw kandydujących do Unii Europejskiej, będących 
członkami programu. Program ALTENER został uchwalony w lutym 2000 roku i zastąpił 
wcześniejsze programy ALTENER I i ALTENER II. Celem tego cyklu programów jest promocja 
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wykorzystania odnawialnych źródeł energii po stronie podaży oraz racjonalne gospodarowanie 
energią po stronie popytu. Projekty promujące odnawialne źródła energii mogą być dofinansowane 
ze środków Unii Europejskiej do wysokości 50% kosztów. 
 
 
XI.  PODSUMOWANIE 
 

Mimo, jak by się wydawało, spełnienia wszystkich uwarunkowań, aby działania nad 
poprawą efektywności energetycznej, w tym związane z DSM, były rozwijane, tak się niestety nie 
dzieje w stopniu zadowalającym. Występuje szereg czynników hamujących te działania, wśród nich 
wymienić m.in. można: 

� dotyczące udziału dostawcy oraz użytkowników energii w kosztach i zyskach z tytułu 
wdrażanych programów; 

� stosowanie ograniczeń w sprzedaży energii odbiorcom finalnym na zasadach 
rynkowych, 

� regulacje przenoszące na dostawcę całość ryzyka i kosztów wynikających ze 
zmienności cen energii na rynku hurtowym; 

� reagowalność konsumentów na sygnały emitowane przez programy DSM, która jest 
rezultatem postrzegania własnych korzyści; 

� ważne dla nowych obszarów zastosowań DSM jest wykorzystywanie nowych 
technologii w kształtowaniu poboru mocy przez odbiorców; 

� brak innowacyjności w projektowaniu nowych rozwiązań taryf elektrycznych, 
zwiększających redagowalność na sygnały, jakie one emitują;  

� konserwatyzm w kształtowaniu struktur taryf elektrycznych; 
� brak szerokiej akcji informacyjnej prowadzonej przez dostawców energii.  

A przecież – trawestując podtytuł ważnego dokumentu unijnego - można zrobić tak wiele małym 
kosztem. I niech to będzie nie tylko chwytliwym hasłem. 

Całość można zakończyć konkluzją, że tam gdzie jest to możliwe i opłacalne należy 
energię elektryczną oszczędzać, ale równocześnie, a może przede wszystkim, należy ją 
efektywnie użytkować, czyli tak, aby koszty dostawy energii były minimalne. Działania 
związane z efektywnym użytkowaniem energii winny być adresowane do drobnych odbiorców 
(np. domowych), odbiorców zaliczanych do grupy użyteczności publicznej itp., jak też do 
średnich i wielkich odbiorców przemysłowych. Powinny, zatem objąć wszystkich odbiorców. 

W Raporcie [34] Sekretariatu Generalnego UE znajduje się stwierdzenie, że sama tylko 
transgresja przyjętych środków i ich wprowadzenie w życie umożliwia osiągnięcie połowy 
oczekiwanego celu 20 % oszczędności. Zwrócenie uwagi na stronę popytową (DSM) jest 
traktowane jako odpowiedź na wyzwania związane z bezpieczeństwem energetycznym  
i zmianami klimatycznymi oraz jako ważny element wspólnej polityki w zakresie energii [35]. 
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