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Mniej znaczy więcej
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Rola efektywności energetycznej w transformacji
do neutralności klimatycznej



Kontekst analizy

Wyższe ambicje 
klimatyczne

• 55% redukcji 
GHG do 2030 r.

• Net zero do 
2050 r.

Nowe propozycje 
celów OZE i EE

• 40% OZE do 
2030 r.

• Dodatkowe 9% 
poprawy 
efektywności 
względem 
obecnych 
planów do 
2030 r.

Nowe inicjatywy 
oraz instrumenty

• Integracja 
Sektorów

• Fala Renowacji

• Poszerzenie 
ETS

• Społeczny 
Fundusz 
Klimatyczny



Zakres analizy – trzy studia przypadku

Wybrane przykłady 
potrzeb 

energetycznych 
gospodarki

Wykorzystanie energii 
elektrycznej przez

sprzęt w budynkach

Ogrzewanie 
budynków

Ciepło 
w przemyśle

Dla każdego przypadku porównujemy koszty jednostkowe trzech opcji:

Brak działań (utrzymanie wykorzystania węgla)
Inwestycje w zeroemisyjne źródła energii
Inwestycje w efektywność energetyczną



1. Efektywny energetycznie sprzęt w budynkach

• Produkcja energii w 
istniejącej, nowoczesnej 
elektrowni węglowej

Brak działań

• Inwestycje w farmy wiatrowe 
na lądzie i morzu, PV 
(proporcje 45:47:8)

OZE

• Modernizacja oświetlenia i 
urządzeń chłodniczych w 
budynkach

Efektywność 
energetyczna



1. Efektywny energetycznie sprzęt w budynkach

Produkcja 1 TWh energii elektrycznej – koszty braku działań, inwestycji
w OZE oraz w efektywność energetyczną w Polsce średnio w okresie 2021-2030 r.

Efektywność energetyczna jest 68% tańsza niż nowe OZE zastępujące energię z węgla

Nowe OZE wyraźnie tańsze od istniejącego węgla, ale tempo inwestycji może napotkać 
bariery pozakosztowe (ograniczenia sieci, NIMBY) – dodatkowa wartość efektywności



2. Ogrzewanie budynków

• Kocioł węglowyBrak działań

• Powietrzna pompa ciepła
Elektryfikacja 
ogrzewania

• Poprawa parametrów 
energetycznych budynku

Efektywność 
energetyczna

• Głęboka termomodernizacja 
+ pompa ciepła

Efektywność + 
elektryfikacja



2. Ogrzewanie budynków

Jednostkowe koszty wyeliminowania ogrzewania węglem w budynku
mieszkalnym, średnia dla lat 2021-2030

Efektywność energetyczna jest konkurencyjna wobec spalania węgla nawet bez uwzględnienia 
efektów poszerzenia ETS

Głęboka termomodernizacja w połączeniu z elektryfikacją ogrzewania pozwala na kompletną 
eliminację bezpośrednich emisji i staje się konkurencyjna kosztowo po poszerzeniu ETS



3. Ciepło w przemyśle (procesy niskotemperaturowe)

• Kocioł węglowy (przemysłowy)Brak działań

• Wielkoskalowa pompa ciepła
Elektryfikacja 
ogrzewania

• Efektywniejsze urządzenia, 
wykorzystanie ciepła odpadowgo

Efektywność 
energetyczna

• Inwestycje w efektywność 
energetyczną + pompę ciepła

Efektywność + 
elektryfikacja



Koszt uzyskania lub zastąpienia 1 GJ energii w niskotemperaturowych procesach
przemysłowych, średnia dla lat 2021-2030

Efektywność energetyczna jest konkurencyjna względem węgla

Efektywność energetyczna jest niezbędna dla opłacalnej produkcji zeroemisyjnego ciepła

3. Ciepło w przemyśle (procesy niskotemperaturowe)



Energy Efficiency First

Wyniki analiz potwierdzają zasadę pierwszeństwa dla efektywności 
energetycznej (Energy Efficiency First) wprowadzoną przez UE
w 2018 r.

→przy wdrażaniu transformacji energetycznej należy w pierwszej 
kolejności rozważyć efektywny kosztowo potencjał poprawy 
efektywności energetycznej, a dopiero w kolejnym kroku 
planować inwestycje w nowe źródła energii.

Pominięcie zasady EEF prowadzi do wzrostu kosztów transformacji. 
Przykładowo, KPEiK zakłada osiągnięcie oszczędności energii na 
poziomie 5,3 Mtoe w budynkach i przemyśle do 2030 r. Jeżeli 
założenie to nie zostanie osiągnięte, Polska będzie musiała wydawać 
dodatkowe 11 mld PLN rocznie na nośniki energii.



Kluczowe wnioski

• Europejska polityka klimatyczno-energetyczna będzie prowadzić do 
szybkiego wycofywania paliw kopalnych w kolejnych latach. Brak 
działań jest najbardziej kosztowną opcją

• Poprawa efektywności energetycznej jest najbardziej efektywnym 
sposobem ograniczenia zużycia paliw kopalnych

• Efektywność energetyczna ułatwia głęboką redukcję emisji 
zmniejszając zapotrzebowanie na nowe, zeroemisyjne źródła energii. 
Skupienie się jedynie na inwestycjach w OZE będzie droższe, a ich 
szybkie skalowanie napotyka na bariery pozakosztowe

• Analiza kosztów jednostkowych produkcji i oszczędzania energii 
wskazuje na wysokie koszty pominięcia zasady Energy Efficiency First. 
W skali całej gospodarki mogą one przekroczyć 10 mld PLN rocznie



Kompleksowa ocena 
opłacalności działań na 

rzecz EE

Uwzględnienie 
długoterminowych 

celów klimatycznych

Wsparcie finansowe: 
subsydia dla obywateli 

oraz innowatorów, 
pożyczki dla firm

Dodatkowe wsparcie 
dla głębokiej 

termomodernizacji oraz 
innych ambitnych 

rozwiązań EE

Wsparcie dla EE 
połączone ze 
stopniowym 

zaostrzaniem wymogów 
regulacyjnych

Budowa świadomości 
społecznej oraz 

kompetencji na rynku 
pracy

Rekomendacje
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Dziękuję za uwagę

aleksander.sniegocki@wise-europa.eu

http://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2019/03/Nowe_otwarcie_Polska_zeroemisyjna.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2020/12/Renowacja.-Panorama-niskoemisyjnych-inwestycji-w-sektorze-budynk%C3%B3w.pdf
https://wise-europa.eu/wp-content/uploads/2021/08/ZAPOMNIANY-FUNDAMENT-Budynki-i-efektywno%C5%9B%C4%87-energetyczna-w-nowej-architekturze-op%C5%82at-za-emisje-w-UE-1.pdf

