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Skojarzona gospodarka energetyczna –  
Karta produktu w ramach ekologicznych zamówień 

publicznych (GPP)  
 

Ekologiczne zamówienia publiczne (GPP) stanowią instrument dobrowolny. Niniejsza karta 
produktu jest podsumowaniem kryteriów GPP opracowanych dla grupy produktów z zakresu 
skojarzonej gospodarki energetycznej (CHP). W sprawozdaniu wprowadzającym 
przedstawiono pełne informacje szczegółowe na temat względów, którymi kierowano się przy 
doborze wspomnianych kryteriów, oraz zamieszczono odniesienia do miejsc, w których 
można znaleźć dalsze informacje. 
 
Zalecenia dotyczące dokonywania zakupów mają formę dwóch zestawów kryteriów: 

• Kryteria podstawowe to kryteria przeznaczone do stosowania przez każdą instytucję 
zamawiającą w poszczególnych państwach członkowskich, obejmujące kluczowe 
czynniki oddziaływania na środowisko. Zostały opracowane tak, aby można je było 
stosować przy minimalnym dodatkowym wysiłku związanym z weryfikacją oraz przy 
nieznacznych wzrostach kosztów. 

 
• Kryteria kompleksowe stworzono z myślą o tych zamawiających, którzy pragną 

zakupić najlepsze dostępne na rynku produkty. Mogą one wymagać dodatkowych 
wysiłków związanych z weryfikacją lub nieznacznego wzrostu kosztów w porównaniu 
z innymi produktami pełniącymi takie same funkcje. 

 
Wytyczne udzielane w ramach kryteriów podstawowych i kompleksowych dotyczą różnych 
etapów postępowania o udzielenie zamówienia publicznego oraz stanowią wyjaśnienie 
najlepszego sposobu zintegrowania kryteriów środowiskowych na każdym etapie: 
 

• Przedmiot zamówienia. Oznacza nazwę przetargu, tj. krótki opis produktu, robót lub 
usług, które mają być dostarczone. 

• Specyfikacje techniczne. Zapewniają przejrzysty, dokładny i pełny opis wymagań i 
norm, z którymi muszą być zgodne towary, roboty lub usługi. Stanowią opis 
minimalnych specyfikacji technicznych, z którymi muszą być zgodne wszystkie oferty. 
Wyznaczają szczególne kryteria środowiskowe, w tym problemy, które należy 
rozwiązać, i poziomy, jakie należy osiągnąć, w odniesieniu do określonych 
produktów.  

• Kryteria kwalifikacji. Kryteria te opierają się na możliwościach / zdolności oferentów w 
zakresie realizacji zamówień. Pomagają one określić odpowiednich dostawców, na 
przykład w celu dopilnowania, aby dostępny był odpowiednio wyszkolony personel 
lub aby obowiązywały właściwe procedury i polityka w dziedzinie środowiska. 

• Kryteria udzielenia zamówienia. Kryteria udzielenia zamówienia, na podstawie 
których instytucja zamawiająca porównuje oferty i udziela zamówienia. Kryteria 
udzielenia zamówienia nie są kryteriami wyniku pozytywnego/negatywnego, co 
oznacza, że oferty produktów, które nie spełniają tych kryteriów, można nadal 
uwzględniać przy dokonywaniu ostatecznej decyzji, w zależności od ich wyniku 
uzyskanego na podstawie innych kryteriów udzielenia zamówienia.  

• Warunek realizacji zamówienia. Określenie warunków, jakie należy spełnić przy 
wykonaniu zamówienia, na przykład sposobu dostarczenia towarów lub usług, z 
uwzględnieniem informacji lub instrukcji zamieszczanych na produktach, które ma 
zapewnić dostawca. 

 
Należy zauważyć, że wykonawca musi przestrzegać istniejących ram prawnych. 
 
Jeżeli w ramach weryfikacji tych kryteriów zezwala się na stosowanie innych odpowiednich 
środków dowodowych, mogą one obejmować dokumentację techniczną producenta, 
sprawozdanie z badań sporządzone przez uznaną instytucję lub inne odpowiednie dowody. Z 
technicznego/prawnego punktu widzenia instytucja zamawiająca będzie musiała upewnić się 
w poszczególnych przypadkach, czy przedstawione dowody można uznać za odpowiednie. 
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1. Definicja i zakres zastosowania 
 
Do celów niniejszej specyfikacji GPP dokonano bardziej szczegółowego zdefiniowania 
zakresu zastosowania na podstawie dyrektywy w sprawie kogeneracji. Do celów niniejszej 
specyfikacji GPP kogenerację definiuje się jako „równoczesne wytwarzanie energii cieplnej i 
energii elektrycznej i/lub mechanicznej”. Niniejsze kryteria mają zastosowanie do jednostek 
kogeneracji, oznaczających jednostkę, która może działać w trybie kogeneracji.  

Jeżeli kryteria odnoszą się do różnych rozmiarów jednostek kogeneracji, tj. do jednostek 
kogeneracji na małą skalę lub do jednostek mikrokogeneracji, zastosowanie mają 
następujące definicje: 

- Jednostka mikrokogeneracji oznacza jednostkę kogeneracji o maksymalnej mocy poniżej 
50 kWe. 

- Kogeneracja na małą skalę oznacza jednostki kogeneracji o mocy zainstalowanej 
mniejszej niż 1 MWe. 

 
Uwzględnienie pełnego zakresu skali CHP jest podyktowane prawdopodobieństwem 
dokonania przez organizacje rządowe zakupu instalacji kogeneracji w ramach GPP w 
odniesieniu do rodzajów zastosowań wymienionych w sprawozdaniu wprowadzającym. CHP 
o różnej skali można nabyć nie tylko dla budynków sektora publicznego, takich jak szkoły i 
szpitale, ale również dla małych budynków, takich jak indywidualne mieszkania komunalne, 
lub dla systemów ciepłowniczych. 
 
Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru CHP ważne jest uwzględnienie uzasadnionego 
ekonomicznie zapotrzebowania na ciepło oraz zapotrzebowania na energię elektryczną. 
Instytucja zamawiająca powinna rozważyć, czy zapotrzebowanie na ciepło jest 
wystarczające, aby uzasadnione było zastosowanie CHP, a przed wybraniem CHP powinna 
przeanalizować zalety i wady innych rozwiązań, na przykład sieci elektrycznej. 
 
Produkowaną energię elektryczną i ciepło można również wykorzystać do chłodzenia, jednak 
samo chłodzenie nie jest bezpośrednim produktem instalacji kogeneracji, i dlatego nie jest 
objęte kryteriami GPP ani nie jest uwzględniane dalej w ich kontekście. Na przykład ciepło 
produkowane w instalacji kogeneracji można zastosować do napędzania jednostki chłodzenia 
absorpcyjnego lub zespołu klimatyzacyjnego, jednak skuteczność chłodzenia to czynnik, który 
będzie zależeć od właściwej jednostki chłodzącej, a nie od instalacji kogeneracji. Kryteria 
GPP dotyczące klimatyzacji opracowano jako element oddzielnej grupy produktów. 

 
2. Kluczowe czynniki oddziaływania na środowisko 
 
Zazwyczaj główną korzyścią dla środowiska wynikającą ze stosowania CHP jest zmniejszone 
zużycie paliwa w porównaniu do konwencjonalnego oddzielnego wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła, jednak całkowite uniknięcie emisji gazów cieplarnianych nie jest 
możliwe.  

• W związku z tym w kryteriach podstawowych skoncentrowano się na ogólnej 
sprawności energetycznej oraz na związanych z nią oszczędnościach w energii 
pierwotnej. 

• W ramach kryteriów kompleksowych, w tym kryteriów udzielenia zamówienia, 
promuje się rozwój w zakresie oszczędności w energii pierwotnej (PES) 
wykraczającego poza minimalne wymagania oraz w zakresie instalacji, w której 
wykracza się poza minimalne wymogi dotyczące emisji do powietrza. 
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Kluczowe czynniki oddziaływania na 

środowisko 
 Podejście zgodne z zasadami GPP 

 
• oddziaływanie związane z 

eksploatacją paliw kopalnych;  
• zwiększone zużycie paliwa w 

przypadku oddzielnego 
wytwarzania energii 
elektrycznej i ciepła;  

• emisja dwutlenku węgla przy 
wytwarzaniu energii i ciepła;  

• zanieczyszczenie powietrza 
powstałe w wyniku emisji 
innych związków do powietrza 
np. CO, NOx, SO, cząstek 
stałych. 

 
 
 

  
• promowanie stosowania jednostek 

CHP, które przetwarzają paliwa na 
ciepło i energię elektryczną z 
maksymalną sprawnością, w celu 
zmniejszenia zużycia zasobów i 
ograniczenia emisji gazów 
cieplarnianych; 

• promowanie stosowania CHP, które 
produkują niskie emisje 
zanieczyszczeń powietrza; 

• promowanie CHP w celu 
zmniejszenia zużycia paliw 
kopalnych w porównaniu do zużycia 
powstałego przy oddzielnym 
wytwarzaniu energii elektrycznej i 
ciepła; 

• stosowanie wysokosprawnej CHP w 
celu przyczynienia się do 
zmniejszenia emisji dwutlenku 
węgla; 

• promowanie stosowania CHP, które 
produkują niskie emisje 
zanieczyszczeń powietrza; 

• zachęcanie do stosowania 
wysokosprawnej CHP w stopniu 
wykraczającym poza wymogi 
prawne.  

 
 
Należy zauważyć, że kolejność czynników oddziaływania niekoniecznie przekłada się na ich 
kolejność pod względem znaczenia. 
 
 
3. Kryteria GPP dotyczące skojarzonej gospodarki energetycznej  
 

3.1. Kryteria podstawowe GPP dotyczące skojarzonej gospodarki 
energetycznej 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
Zakup urządzenia lub instalacji sprawnej kogeneracji.   
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. W celu zapewnienia skuteczności przekształcenia energii w ciepło lub energię 
elektryczną jednostka musi posiadać sprawność ogólną1 wynoszącą co najmniej 75 % 
zgodnie z załącznikiem II lit. a) ppkt i) lub 80 % zgodnie z załącznikiem II lit. a) ppkt 
(ii), jeżeli oszczędności w energii pierwotnej oblicza się zgodnie z załącznikiem III lit. 
b), albo ponad 70 %, jeżeli oszczędności w energii pierwotnej oblicza się zgodnie z 

                                                 
1  „Sprawność ogólna” oznacza sumę rocznej produkcji energii elektrycznej i mechanicznej oraz ciepła użytkowego 
podzieloną przez ilość paliwa zużytego do produkcji ciepła w procesie kogeneracji oraz do produkcji brutto energii elektrycznej i 
mechanicznej. 
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załącznikiem III lit. c) w odniesieniu do instalacji kogeneracji o mocy elektrycznej 
przekraczającej 25 MW zgodnie z art. 12 ust. 22.  

 
Weryfikacja: Oferent3 przedstawia pisemny dowód potwierdzający, że dana instalacja 
spełnia wymagane kryteria dotyczące wysokosprawnej CHP. 
 
 

 
2. Instalacja kogeneracji spełnia wymogi w zakresie wysokosprawnej CHP zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie w sprawie kogeneracji (2004/8/WE), jak przedstawiono 
poniżej: 

 
• jednostki CHP o mocy zainstalowanej mniejszej niż 1MWe muszą wykazywać 

dodatnią wartość oszczędności energii w porównaniu do oddzielnej produkcji 
ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem zharmonizowanych wartości 
odniesienia. W przypadku jednostek mikrokogeneracji o mocy poniżej 50 KWe 
obliczenie oszczędności w energii pierwotnej może zostać wykonane na 
podstawie wartości certyfikowanych; 

• jednostki CHP o mocy zainstalowanej powyżej 1MWe muszą wykazywać 
oszczędności w energii pierwotnej wynoszące co najmniej 10 % w porównaniu do 
oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem 
zharmonizowanych wartości odniesienia4. 

 
Weryfikacja: Oszczędności w energii pierwotnej wykazuje się, stosując metodykę 
przedstawioną w załączniku III do dyrektywy w sprawie kogeneracji. Oferent 
dostarcza pisemne potwierdzenie, że kryteria te zostaną spełnione, oraz przedstawia 
szczegółowe warunki eksploatacji, w jakich zostaną one spełnione. W przypadku 
jednostek mikrokogeneracji można wykorzystać wartości certyfikowane. 

 
 

3.2. Kryteria kompleksowe GPP dotyczące skojarzonej gospodarki 
energetycznej 

 
PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA 
 
 Zakup urządzenia lub instalacji sprawnej kogeneracji.   
 
SPECYFIKACJE TECHNICZNE 
 

1. W celu zapewnienia skuteczności przekształcenia energii w ciepło lub energię 
elektryczną jednostka musi posiadać sprawność ogólną wynoszącą co najmniej 75 % 
zgodnie z załącznikiem II lit. a) ppkt i) lub 80 % zgodnie z załącznikiem II lit. a) ppkt 
(ii)5, jeżeli oszczędności w energii pierwotnej oblicza się zgodnie z załącznikiem III lit. 
b), albo ponad 70 %, jeżeli oszczędności w energii pierwotnej oblicza się zgodnie z 
załącznikiem III lit. c) w odniesieniu do instalacji kogeneracji o mocy elektrycznej 
przekraczającej 25 MW zgodnie z art. 12 ust. 26. 
 

                                                                                                                                         
2  Wszystkie odesłania do załączników i artykułów w zakresie tego kryterium dotyczą dyrektywy w sprawie kogeneracji.  
3  „Oferent” może oznaczać dostawcę sprzętu w przypadku produktu paczkowanego lub może oznaczać wykonawcę 
projektu w przypadkach, w których dostawca jednostki spalania energetycznego nie ponosi odpowiedzialności za działanie instalacji 
końcowej. Weryfikacji powinno się dokonywać pod względem rozwiązania najbardziej odpowiedniego w odniesieniu do określonych 
okoliczności. 

 
4  Stosowanie zharmonizowanych wartości odniesienia pozwala na porównanie kogeneracji z najlepszymi technikami 
działania, przy których do oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej wykorzystuje się te same paliwa. 
 
 http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:PL:PDF . 
5  Wszystkie odesłania do załączników i artykułów w zakresie tego kryterium dotyczą dyrektywy w sprawie kogeneracji. 
6  „sprawność ogólna” oznacza sumę rocznej produkcji energii elektrycznej i mechanicznej oraz ciepła użytkowego 
podzieloną przez ilość paliwa zużytego do produkcji ciepła w procesie kogeneracji oraz do produkcji brutto energii elektrycznej i 
mechanicznej. 
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Weryfikacja: Oferent przedstawia pisemny dowód potwierdzający, że dana instalacja 
spełnia wymagane kryteria dotyczące wysokosprawnej CHP. 
 

2. Instalacja kogeneracji spełnia wymogi w zakresie wysokosprawnej CHP zgodnie z 
definicją zawartą w dyrektywie w sprawie kogeneracji (2004/8/WE), jak przedstawiono 
poniżej: 

 
• jednostki CHP o mocy zainstalowanej mniejszej niż 1MWe muszą wykazywać 

dodatnią wartość oszczędności energii w porównaniu do oddzielnej produkcji 
ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem zharmonizowanych wartości 
odniesienia. W przypadku jednostek mikrokogeneracji o mocy poniżej 50 KWe 
obliczenie oszczędności w energii pierwotnej może zostać wykonane na 
podstawie wartości certyfikowanych; 

• jednostki CHP o mocy zainstalowanej powyżej 1MWe muszą wykazywać 
oszczędności w energii pierwotnej wynoszące co najmniej 10 % w porównaniu do 
oddzielnej produkcji ciepła i energii elektrycznej z zastosowaniem 
zharmonizowanych wartości odniesienia. 

 
Weryfikacja: Oszczędności w energii pierwotnej wykazuje się, stosując metodykę 
przedstawioną w załączniku III do dyrektywy w sprawie kogeneracji. Oferent 
dostarcza pisemne potwierdzenie, że kryteria te zostaną spełnione, oraz przedstawia 
szczegółowe warunki eksploatacji, w jakich zostaną one spełnione. W przypadku 
jednostek mikrokogeneracji poniżej 50 KWe można wykorzystać wartości 
certyfikowane. 

 
KRYTERIA UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 
 

1. Dodatkowe punkty przyznaje się proporcjonalnie do stopnia, w jakim dana instalacja 
kogeneracji wykracza poza kryteria dotyczące oszczędności w energii pierwotnej 
przedstawione w pkt 2 specyfikacji technicznych. 

 
Weryfikacja: Oferent dostarcza instytucji zamawiającej oświadczenia jako dowód na 
piśmie.   
 

2. Dodatkowe punkty przyznaje się proporcjonalnie do stopnia, w jakim dana instalacja 
kogeneracji wykracza poza stosowne minimalne wymogi dotyczące emisji spalin do 
powietrza. 

 
Weryfikacja: W celu wykazania spełnienia tego kryterium oferent dostarcza 
dokumentację techniczną producenta lub sprawozdanie z badań sporządzone przez 
uznaną instytucję7. 

 
3. Dodatkowe punkty przyznaje się proporcjonalnie do stopnia, w jakim dana instalacja 

kogeneracji wykracza poza kryteria sprawności ogólnej przedstawione w pkt 1 
specyfikacji technicznych. 
 
Weryfikacja: Oferent dostarcza instytucji zamawiającej oświadczenia jako dowód na 
piśmie. 

 
3.3. Noty wyjaśniające 

 
1. Instytucja zamawiająca uwzględnia sytuację panującą na miejscu (rodzaje i wielkość 

budynków, zapotrzebowanie na ogrzewanie i energię, potencjalne źródła paliwa itp.) i 
przeprowadza badanie rynku w celu ustalenia najlepszej dostępnej technologii 
spełniającej jej zidentyfikowaną potrzebę. Instalacja kogeneracji powinna spełniać 

                                                 
7  Uznaną instytucją może być odpowiednia hamownia posiadająca wymaganą wiedzą fachową/akredytacje w zakresie 
przeprowadzania odpowiednich badań dotyczących emisji. 
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przynajmniej wymagania zawarte w dyrektywie w sprawie kogeneracji w zakresie 
sprawności i oszczędności w energii pierwotnej, a przy jej wyborze należy mieć na 
względzie spełnienie większości, jeżeli nie wszystkich, zapotrzebowań danego miejsca 
na ciepło i energię elektryczną. Przy podejmowaniu decyzji w sprawie wyboru CHP 
ważne jest uwzględnienie uzasadnionego ekonomicznie zapotrzebowania na ciepło oraz 
zapotrzebowania na energię elektryczną. Instytucja zamawiająca powinna rozważyć, czy 
zapotrzebowanie na ciepło jest wystarczające, aby uzasadnione było zastosowanie CHP, 
a przed wybraniem CHP powinna przeanalizować zalety i wady innych rozwiązań, na 
przykład sieci elektrycznej. 

 
2. Instytucja zamawiająca musi dopilnować, aby w przypadkach, w których PES spełniają 

kryteria podstawowe, instytucja mogła wykazać, że warunki eksploatacji danej instalacji 
kogeneracji będą odpowiadać warunkom, które wykorzystał dostawca przy dokonywaniu 
obliczenia PES. W związku z tym istotne jest dopilnowanie, aby dostawca przedstawił 
pełne informacje szczegółowe dotyczące warunków eksploatacji oraz ilości energii 
elektrycznej wytwarzanej przez wysokosprawną CHP uwzględnianych przy obliczaniu 
PES. Przy obliczaniu PES należy stosować wytyczne dotyczące wykonania w odniesieniu 
do obliczania ilości energii elektrycznej określone w decyzji Komisji 2008/952/WE8. 

 
3. W celu maksymalizacji korzyści płynących ze stosowania instalacji kogeneracji instytucja 

zamawiająca powinna dopilnować, aby wdrożono odpowiednie środki w zakresie 
zwiększenia sprawności energetycznej, np. stosowanie izolacji cieplnej. 

 
4. Kryteria udzielenia zamówienia: instytucje zamawiające muszą zaznaczyć w ogłoszeniu o 

zamówieniu i dokumentach przetargowych, ile dodatkowych punktów zostanie 
przyznanych w ramach poszczególnych kryteriów udzielenia zamówienia. Środowiskowe 
kryteria udzielenia zamówienia powinny łącznie składać się na co najmniej 10 % – 15 % 
całkowitej liczby możliwych do zdobycia punktów. 

 
5. Instytucja zamawiająca dopilnowuje, aby instalacja kogeneracji spełniała wymogi 

wszelkich przepisów europejskich i krajowych w odniesieniu od emisji do powietrza. Do 
europejskich aktów prawnych, które mogą mieć bezpośrednie znaczenie w zależności od 
wielkości i rodzaju zakupionej instalacji kogeneracji, należą dyrektywa IPPC, dyrektywa w 
sprawie dużych obiektów energetycznego spalania oraz dyrektywa w sprawie spalania 
odpadów, jednak inne akty prawne lub inna dyrektywa również mogą mieć zastosowanie 
w zależności od szczegółowych okoliczności i lokalizacji. 

 
6. Instytucja zamawiająca dopilnowuje, aby w stosownych przypadkach wzięto pod uwagę 

oddziaływanie związane z hałasem wytwarzanym przez instalację kogeneracji, oraz 
zapewnia spełnienie wszelkich miejscowych norm. 

 
7. Przykładami dopuszczalnych dowodów są sprawozdania z badań, 

sprawozdania/dokumentacje techniczne lub specyfikacje. 
 
 

 
4. Zagadnienia kosztowe  
 
Początkowa inwestycja w CHP może być znaczna, a amortyzacja może trwać kilka lat. W 
związku z tym w celu maksymalizacji oszczędności kosztów wynikających ze zwiększonej 
efektywności uzyskanej dzięki jednoczesnemu wykorzystywaniu wytwarzanej energii 
elektrycznej i cieplnej, konieczne jest przeprowadzenie pełnej oceny wykonalności w 
odniesieniu do instalacji CHP. W celu porównania kosztów CHP w stosunku do innych 
rozwiązań technologicznych istotne jest rozważenie kosztów związanych z całym cyklem 
życia CHP i rozwiązań alternatywnych. Koszty te uwzględniają nie tylko koszty inwestycyjne, 
ale również koszty operacyjne, koszty związane z utrzymaniem i koszty wycofania/usunięcia.  
 

                                                 
8  Decyzja Komisji w sprawie określenia szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów 
załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE. 
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Rentowność instalacji CHP będzie uzależniona od zapotrzebowania na energię cieplną i 
elektryczną. Przy rozpatrywaniu kwestii rentowności programu CHP należy dokładnie ocenić 
powyższe dwa czynniki, aby zagwarantować prawidłowy dobór rozmiaru instalacji CHP, 
zapewniając tym samym jej długoterminową rentowność. Jeżeli rozmiar instalacji CHP został 
dobrany niewłaściwie, na przykład gdy energia cieplna nie jest wykorzystywana w całości, 
będzie to miało negatywny wpływ na rentowność programu CHP. 
 
Główne koszty bieżące związane z CHP to koszty związane z wsadem paliwa, dlatego też 
długoterminowe korzyści finansowe związane z funkcjonowaniem instalacji CHP będą w 
znacznym stopniu uzależnione od kosztów paliwa, na przykład gazu, który wciąż pozostaje 
głównym rodzajem paliwa wykorzystywanym w CHP. Jest to istotne przy podpisywaniu 
umowy na dostawę paliwa – należy dokładnie rozważyć kwestie związane z przyszłymi 
wzrostami kosztów, by zagwarantować, że instalacja CHP pozostanie rentowna w dłuższej 
perspektywie. 
 
Koszty związane z konserwacją również mogą stanowić istotny aspekt kosztów – ich 
wysokość będzie uzależniona od rozmiaru i rodzaju instalacji. Rozważenie tych zagadnień 
jest istotne, ponieważ instalacja CHP będzie musiała podlegać konserwacji zgodnie z 
instrukcjami dostawcy w celu zapewnienia stałej wydajności funkcjonowania. Jeżeli 
funkcjonowanie instalacji nie jest zoptymalizowane, będzie to miało wpływ na pozostałe 
korzyści, na przykład na oszczędności w energii pierwotnej.  
 
W celu zmaksymalizowania oszczędności w odniesieniu do początkowej inwestycji 
kapitałowej godziny pracy (i równoważne godziny pracy przy pełnym obciążeniu) powinny być 
jak najdłuższe; dlatego właśnie kwestia właściwego dobrania rozmiaru jest istotna9. Jeżeli 
instalacja nie pracuje, potencjalne oszczędności ulegną zmniejszeniu. Skutecznie 
przeprowadzana konserwacja również przyczyni się do minimalizacji przerw w działaniu. 
 
W celu przedstawienia kilku przykładów warto wskazać szereg instalacji CHP w Wlk. Brytanii, 
które przyczyniły się do znacznych oszczędności energetycznych. Instalacje te mają różne 
rozmiary i są wykorzystywane w wielu różnych budynkach.  
 
 
 
 
Tabela 1: Podsumowanie dotyczące instalacji CHP i oszczędności kosztów10 
 

Nazwa Zastosowanie / 
Wykorzystanie 

Data 
instalac
ji 

Rozmiar 
silnika 

Oszczędności 
rocznie11 

Okres 
amortyzacji / 
w latach 

Uniwersytet York Budynki na terenie 
kampusu 

1995 r. Silnik o mocy 
1030 kWe 

187 500 EUR  4  

Gmina London 
Borough of Enfield 

Southbury Leisure 
Centre 

2002 r. Mikroturbina o 
mocy 80 kWe 

15 000 EUR 
(przewidywane) 

6 
(przewidywane) 

Freeman 
Hospital, 
Newcastle 

Szpital świadczący 
usługi w zakresie 
opieki 
krótkoterminowej 

1997 r. Silnik o 
zapłonie 
iskrowym o 
mocy 2 x 1.35 
MWe 

337 500 EUR Nie dotyczy 

Rada miasta 
Southampton 

Różnego rodzaju 
budynki publiczne i 
handlowe o dużej 
powierzchni – 
ogrzewanie 
komunalne 

1998 r. Silnik o mocy 
5,7 MWe 

312 500 EUR 
11 000 ton CO2  

Nie dotyczy 

  
 

                                                 
9  Combined Heat and Power for Buildings: Selecting, installing and operating CHP in buildings – a guide for building 
service engineers. (http://files.harc.edu/Sites/GulfCoastCHP/ProjectDevelopment/UKGoodPracticeGuide.pdf) 
10  http://www.lboro.ac.uk/service/estates/pages/downloads/GPG388.pdf 
11  Oszczędności zostały przeliczone z funtów szterlingów na euro w oparciu o kurs wymiany na poziomie 1,25 EUR do 1 
funta. 
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Poza podanymi powyżej przykładami dotyczącymi Wlk. Brytanii, COGEN dostarczył również 
szczegółowe informacje dotyczące niektórych projektów przeprowadzanych na mniejszą 
skalę. Przykłady te również wskazują na możliwe do poczynienia oszczędności oraz na 
okresy amortyzacji12. 
 

Nazwa Zastosowanie / 
Wykorzystanie 

Data 
instalacj
i 

Rozmiar 
silnika 

Oszczędności 
rocznie13 

Okres 
amortyzacji / 
w latach 

Vlagtwedde 
(NL) 
 

Pomieszczenia 
mieszkalne i 
kwatery robotnicze 
 

2008 r. 
 

5,5 kWe 
 

Zmniejszenie 
kosztów o 3 700 
EUR 
 

Okres 
amortyzacji – 
4 lata 
 

Port lotniczy 
Schiphol 
 

Hotel Ibis 
 

2007 r. 
 

130 kWe 
 

Zmniejszenie 
kosztów o 
75 000 EUR 

Okres 
amortyzacji < 
3 lata 

 
 
 

5. Właściwe prawodawstwo UE i źródła informacji 
 

5.1. Prawodawstwo UE 
 
• Dyrektywa 2004/8/WE w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o 

zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na rynku wewnętrznym energii oraz zmieniająca 
dyrektywę 92/42/EWG 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2004L0008:20090420:PL:P
DF 

 
• Decyzja 2007/74/WE z dnia 21 grudnia 2006 r. ustanawiająca zharmonizowane 

wartości referencyjne wydajności dla rozdzielonej produkcji energii elektrycznej i 
ciepła zgodnie z dyrektywą 2004/8/WE Parlamentu Europejskiego i Rady 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2007:032:0183:0188:PL:PDF 
 

• Decyzja Komisji (2008/952/WE) z dnia 19 listopada 2008 r. w sprawie określenia 
szczegółowych wytycznych dotyczących wykonania i stosowania przepisów 
załącznika II do dyrektywy 2004/8/WE 

 http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:338:0055:0061:PL:PDF 
 

• Dyrektywa 2010/31/UE w sprawie charakterystyki energetycznej budynków 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2010:153:0013:0035:PL:PDF 
 

• Dyrektywa 2003/54/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 
elektrycznej i uchylająca dyrektywę 96/92/WE 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CONSLEG:2003L0054:20080123:PL:P
DF 

 
• Dyrektywa 2009/72/WE dotycząca wspólnych zasad rynku wewnętrznego energii 

elektrycznej i uchylająca dyrektywę 2003/54/WE  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:211:0055:0093:PL:PDF 

                                                 
12  http://www.miniwkk.info/referenties/ 
13  Oszczędności zostały przeliczone z funtów szterlingów na euro w oparciu o kurs wymiany na poziomie 1,25 EUR do 1 
funta. 
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• Dyrektywa 2009/28/WE w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł 

odnawialnych 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:140:0016:0062:PL:PDF 
 

• Dyrektywa 2008/1/WE dotycząca zintegrowanego zapobiegania zanieczyszczeniom i 
ich kontroli (Wersja skodyfikowana) 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:024:0008:0029:PL:PDF 
 

• Dyrektywa 67/548/EWG w sprawie klasyfikacji, pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=CELEX:31967L0548:PL:HTML  
 

• Rozporządzenie CLP (WE) nr 1272/2008 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2008:353:0001:1355:PL:PDF 
 

• Dyrektywa 2006/32/WE w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i 
usług energetycznych 
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2006:114:0064:0064:PL:pdf 
 

• Rezolucja w sprawie komunikatu Komisji do Rady, Parlamentu Europejskiego, 
Komitetu Ekonomiczno-Społecznego oraz Komitetu Regionów w sprawie 
wspólnotowej strategii promowania skojarzonej gospodarki energetycznej (CHP) oraz 
usuwania przeszkód na drodze jej rozwoju (COM(97)0514 - C4-0596/97) 
http://www.europarl.europa.eu/pv2/pv2?PRG=CALDOC&TPV=DEF&FILE=980515&S
DOCTA=7&TXTLST=1&POS=1&LASTCHAP=7&Type_Doc=FIRST&LANGUE=EN 
 

• Komunikat Komisji do Rady Europejskiej i Parlamentu Europejskiego – europejska 
polityka energetyczna (COM(2007)1) 
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=COM:2007:0001:FIN:PL:PDF 

 
• Dyrektywa 2009/125/WE ustanawiająca ogólne zasady ustalania wymogów 

dotyczących ekoprojektu dla produktów związanych z energią:  
http://eur-
lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:L:2009:285:0010:0035:PL:PDF 

 
5.2. Oznakowania ekologiczne oraz inne źródła kryteriów 
 

• Błękitny Anioł – niewielkie moduły kogeneracji opalane gazem RAL-UZ 108 
http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf  

 
• Błękitny Anioł - niewielkie moduły kogeneracji opalane cieczą RAL-UZ 109 

http://www.blauer-engel.de/englisch/vergabe/download_uz_e/e-UZ-108.pdf 
 

• Program UK CHPQA 
http://www.chpqa.com/ 

 
 


