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Bruksela, dnia 18 listopada 2019 r. 

 

Pan Krzysztof TCHÓRZEWSKI, Minister Energii 

 

W drodze do Krajowego Planu na Rzecz Energii i Klimatu - 

dajmy budynkom energooszczędnym zielone światło, aby w pełni wykorzystać 

ich potencjał 
 

Szanowny Panie Ministrze, 

 

Dwa miesiące - tyle czasu zostało, aby Polska mogła złożyć ostateczny Krajowy Plan na Rzecz Energii i 

Klimatu. Właśnie w tym kontekście piszemy do Pana Ministra, aby podkreślić wkład, jaki energooszczędne 

budynki i renowacje budynków mogą wnieść neutralności klimatycznej UE do 2050 r. Chociaż nowa 

Komisja Europejska, która stawia Zielony Ład Europejski za główny priorytet, przygotowuje się do objęcia 

urzędu, uważamy, że Polska, finalizując Krajowy Plan, powinna zapewnić energooszczędność w 

budynkach, aby w pełni wykorzystać swój potencjał.  

 

W EuroACE - Europejskim Sojuszu Przedsiębiorstw na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii w 

Budynkach, reprezentujemy wiodące firmy zajmujące się produkcją, dystrybucją i instalacją 

energooszczędnych towarów i usług dla budynków. Członkowie EuroACE zatrudniają około 286 000 osób 

w tych dziedzinach w Europie (ponad 23 000 w Polsce) i mają około 1200 zakładów produkcyjnych i 

biurowych (prawie 70 w Polsce). Misją EuroACE jest współpraca z UE i władzami krajowymi, aby pomóc 

Europie w dążeniu do bardziej wydajnego wykorzystania energii w budynkach, przyczyniając się tym 

samym do zobowiązań Europy w zakresie zmian klimatu, bezpieczeństwa energetycznego i wzrostu 

gospodarczego. 

 

Po pierwsze, chcielibyśmy zwrócić uwagę na korzyści płynące z „właściwego działania” w sektorze 

budynków, stawiając na pierwszym miejscu efektywność energetyczną. Dzięki dzisiejszym 

technologiom możliwe jest zmniejszenie zapotrzebowania na energię w budynkach o co najmniej 80% do 

2050 r. Efektywność energetyczna ma nie tylko duży potencjał dekarbonizacji, ponieważ budynki 

stanowią 36% emisji CO2 i 40% zużycia energii w UE, ale oferuje także elastyczność dla całego systemu 

energetycznego.1 Usprawnienie renowacji energetycznej naszych budynków przynosi wiele korzyści dla 

obywateli, takich jak lepszy stan zdrowia (dzięki czystszemu powietrzu), więcej miejsc pracy (co jest 

kluczowe dla umożliwienia Sprawiedliwej Tranformacji) i niższe rachunki za energię, co sprawia, że 

ogólnie jest to bardzo pożądana polityka do wdrożenia. 

 

Ważne jest, aby rozpocząć od dokładnego i szybkiego wdrożenia dyrektywy w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków (EPBD). W związku z tym zapraszamy do zapoznania się z naszymi zaleceniami 

w naszym Przewodniku po implementacji EPBD, opublikowanym w ubiegłym roku, aby pomóc państwom 

członkowskim w transpozycji dyrektywy UE. Chociaż oficjalny termin transpozycji EPBD upływa 10 marca 

 
1 Więcej informacji: ‘Towards Fossil Free Energy by 2050’, European Climate Foundation, marzec 2019, str. 18-20. 

https://euroace.org/wp-content/uploads/2018/11/EuroACE-Guide-to-EPBD-Implementation-web-version.pdf
https://europeanclimate.org/wp-content/uploads/2019/03/Towards-Fossil-Free-Energy-in-2050.pdf
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2020 r., niektóre elementy długoterminowej strategii remontowej powinny już zostać uwzględnione w 

końcowym Krajowym Planie:  

• orientacyjne kamienie milowe na lata 2030, 2040 i 2050;  

• ustalone w kraju mierzalne wskaźniki postępu;  

• oparta na dowodach ocena oczekiwanych oszczędności energii i szerszych korzyści; 

• wkład sektora budowlanego w ogólny cel w zakresie efektywności energetycznej. 

 

Ponadto w swoim zaleceniu w sprawie polskiego projektu Krajowego Planu Komisja Europejska wezwała 

do wprowadzenia dodatkowych środków w dziedzinie efektywności energetycznej, zwłaszcza 

termomodernizacji budynków, oraz do uwzględnienia większej ilości informacji w zakresie ich wpływu na 

politykę i harmonogramu wdrażania. Uznajemy to za niezbędny filar dla wszystkich Krajowych Planów i 

zachęcamy do uwzględnienia Zaleceń, ponieważ pomoże to wypełnić lukę zidentyfikowaną dla celu 

efektywności energetycznej do 2030 r. (6 punktów poniżej 32,5%). 

 

Ostateczny Krajowy Plan powinien być nie tylko dopasowany do najnowszych zmian w polityce krajowej, 

takich jak plan programu „Czyste powietrze”, ale powinien również zawierać dodatkowe informacje na 

temat finansowania. Przypominamy, że istnieje wiele źródeł finansowania remontu energetycznego 

budynków, takich jak: 

 

• Wieloletnie ramy finansowe, takie jak Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego; 

• InvestEU lub programy LIFE; 

• nadchodząca inicjatywa Europejskiego Banku Inwestycyjnego na rzecz renowacji budynków (zob. 

nasz list do zarządu EBI tutaj); 

• reinwestowanie przychodów pochodzących z EU ETS (przykład zastosowania w Czechach można 

znaleźć tutaj). 

 

Z przyjemnością przeprowadzimy dyskusję lub udzielimy dalszych informacji na temat powyższych 

punktów i mamy nadzieję, że przydadzą się one w dalszej pracy. Zawsze chętnie angażujemy się w 

konsultacje z zainteresowanymi stronami. Z niecierpliwością czekamy na kolejną Radę ds. Energii 4 

grudnia i publikację ostatecznego Krajowego Planu w Polsce do 31 grudnia i mamy nadzieję, że w tym 

ostatecznym dokumencie znajdą się bardziej konkretne środki na rzecz poprawy rynku renowacji 

budynków. 

 

Z poważaniem, 

Adrian JOYCE, Sekretarz Generalny 

 

Kopia do: 

Pan Michał KURTYKA, Sekretarz Stanu ds. Środowiska 

Pan Sebastian BARKOWSKI, Zastępca Stałego Przedstawiciela 

Adrian KONDASZEWSKI, pierwszy sekretarz ds. Energii. 

 

 

 

 

https://euroace.org/wp-content/uploads/2019/09/2019_09-EuroACE-EURIMA-PU-Europe-Letter-to-EIB-Board-Draft-Energy-Lending-Policy.pdf
https://www.raponline.org/wp-content/uploads/2019/09/rap-sunderland-czech-policy-brief-2019-sept-final.pdf
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W celu uzyskania dalszych informacji: 

Adrian JOYCE 

Sekretarz Generalny EuroACE 

Tel. +32 (0) 2639 10 10 

E-mail: adrian.joyce@euroace.org 

www.euroace.org 

 

Członkowie EuroACE (stan na październik 2019 r.) 
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