II OKRĄGŁY STÓŁ DOTYCZĄCY FINANSOWANIA
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ W POLSCE
Data spotkania: 27 marca 2019
Miejsce: Warszawa, hotel Marriott, Al. Jerozolimskie 65/79
Format: pierwsza sesja w plenum, następnie 3 równoległe dyskusje w sesjach tematycznych,
podsumowanie w plenum.
Uczestnicy: ok 40-50 osób, przedstawiciele Komisji Europejskiej, Ministerstwa Energii, Ministerstwa
Przedsiębiorczości i Technologii, Ministerstwa Inwestycji i Rozwoju, Narodowego Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej, banków publicznych i prywatnych, agencji energetycznych, instytucji
otoczenia biznesu, doradcy energetyczni NFOŚiGW, niezależni doradcy finansowi, naukowcy i badacze.

Tło spotkania
W ramach inicjatywy "Inteligentne finanse na rzecz inteligentnych budynków" Komisja Europejska
organizuje serię spotkań pod nazwą „Forum Zrównoważonych Inwestycji Energetycznych” (Forum SEI),
których celem jest opracowanie programów inwestycyjnych i schematów finansowania poprawy
efektywności energetycznej na szeroką skalę.
Fora SEI będą miały ponad 30 wydarzeń w 15 państwach członkowskich w latach 2016-2019,
informacje o nadchodzących wydarzeniach można znaleźć tutaj.
Pierwsza konferencja regionalna poświęcona efektywności energetycznej w Polsce, Czechach, Słowacji
i na Litwie, odbyła się w Warszawie 30 listopada 2017 r. Wydarzenie zgromadziło około
130 uczestników min. władz publicznych, przedstawicieli samorządów krajowych i sektora
efektywności energetycznej oraz przedstawicieli sektora finansowego. Prezentacje z tego wydarzenia
można znaleźć tutaj. Następnie, dnia 15 maja 2018 roku odbyło się spotkanie Okrągłego Stołu, którego
efekty są opisane tutaj. Mogą one posłużyć do przygotowania się i zapoznania się z tematami, które
będą poruszane podczas drugiego spotkania Okrągłego Stołu.
Celem ogólnopolskiego Okrągłego Stołu jest wymiana poglądów i doświadczeń pomiędzy kluczowymi
polskimi interesariuszami na temat poprawy dostępu do finansowania inwestycji w efektywność
energetyczną oraz określenie wspólnych celów i możliwych rozwiązań, które należy wprowadzić
w kontekście obecnej polityki i praktyki biznesowej w tym zakresie. Spotkanie będzie w większości
prowadzone w małych grupach tematycznych, co ułatwi wymianę doświadczeń i opinii.
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PROGRAM

9:00

I.
9:30

Rejestracja

SESJA PLENARNA OGÓLNA
Sesja plenarna – otwarcie spotkania – Zbigniew Kamieński, NFOŚiGW
●

Nils Daugaard, Andrzej Rajkiewicz -Energy Consulting Network/Narodowa
Agencja Poszanowania Energii S.A. – Wnioski ze spotkań Okrągłego Stołu SEI
w innych krajach/Podsumowanie statusu wdrożenia rekomendacji z Pierwszego
Okrągłego Stołu;

Marcin Janiak, Ministerstwo Energii - Tło Okrągłego Stołu 2 – Finansowanie
efektywności energetycznej w nowej perspektywie finansowej Unii Europejskiej;
● Kamila Paquel, EC/EASME – Instrumenty wsparcia przygotowania projektów
poprawy efektywności energetycznej;
● Andreas Piontek, EBI – ELENA – Instrument dla wspierania inwestycji w efektywności
●

energetycznej;

Michał Stepiuk, Ministerstwo Energii - Zarys programu realizacji działań
związanych z poprawą efektywności energetycznej zawartych w PEP2040 i
sposobu osiągania celów wyznaczonych w Krajowym planie na rzecz energii i
klimatu;
● Artur Michalski, NFOŚiGW - Aktywność NFOŚiGW w zakresie finansowania
poprawy efektywności energetycznej;
● Arkadiusz Lewicki, ZBP - Przesłanki włączenia banków do udziału w dystrybucji
środków publicznych przeznaczonych na poprawę efektywności energetycznej.
10:40 Przerwa
●

II.

DYSKUSJE W RÓWNOLEGŁYCH SESJACH TEMATYCZNYCH

11:00 – 12:30 cześć pierwsza
12:30 – 13:30 lunch
13:30 – 14:30 część druga
14:30 – 14:50 przerwa
III.

PODSUMOWANIE PLENARNE

14:50 – 16:00 Zakończenie, podsumowanie i rekomendacje na przyszłość
Moderator: Zbigniew Kamieński, NFOŚiGW
Sprawozdawcy: z każdej z sesji tematycznych

16:00 – 18:00 Rozmowy kuluarowe
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SESJE TEMATYCZNE - ZAKRES
Sesja tematyczna 1: Wsparcie inwestycji na poziomie lokalnym
W kolejnej perspektywie finansowej UE, gminy i podmioty działające na ich obszarach będą miały do
dyspozycji różnorodne instrumenty finansowego wsparcia projektów poprawy efektywności
energetycznej. Celem sesji jest próba doprecyzowania obszarów wsparcia, dla których tworzone są
instrumenty finansowe. Uczestnicy prześledzą pełny proces projektu głębokiej modernizacji
energetycznej budynku użyteczności publicznej w celu określenia potrzeb i możliwości wsparcia dla
każdego z jego etapów. Zostanie przedstawiony instrument finansowy wspierający zarówno
przygotowanie jak i realizację głębokiej modernizacji energetycznej budynków mieszkalnych i
użyteczności publicznej. W oparciu o analizę planowania energetycznego w gminach określona zostanie
rola partnerów publicznych i prywatnych zaangażowanych w projekty poprawy efektywności
energetycznej, z prezentacją form organizacyjnych ukierunkowanych na zaangażowanie mieszkańców
i kompleksową obsługę inwestora.
Moderator: Anna Trudzik, NFOŚiGW
Sprawozdawca: Jerzy Bagiński, Fundacja Poszanowania Energii
Prezentacje:
1. Piotr Kazimierczyk, Fundacja Poszanowania Energii – przykład projektu poprawy
efektywności energetycznej zrealizowany w Polsce w jednostce samorządu terytorialnego w
formule niemal „one-stop-shop”;
2. Aleksandra Podobińska-Durka, Alior Bank ; Andreas Piontek, EBI/Elena - doświadczenia z
wdrożenia regionalnych pożyczek termomodernizacyjnych ze wsparciem przez instrument
UE ELENA;
3. Szymon Liszka, Fundacja na rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii - Rola dobrego
planowania energetycznego w gminach w identyfikacji i realizacji projektów poprawy
efektywności energetycznej na poziomie lokalnym.
Pytania:
1. Jaka jest aktualna motywacja i zdolności operacyjne gmin do wykorzystania koncepcji „onestop-shop”? Co oznacza „one-stop-shop”? W jaki sposób można wspierać ten proces na
podstawie wniosków z przedstawionego przykładu w celu upowszechnienia go w Polsce?
2. Czy można skorzystać z doświadczeń EIB/Elena w celu wsparcia rozwoju koncepcji „one-stopshop” w Polsce?
3. W jaki sposób można wykorzystać wsparcie dla rozwoju projektu w formule „one-stop-shop”
w ramach Horyzontu 2020 (EIB/ELENA, EASME)?
4. W jakim stopniu można wpleść koncepcję „one-stop-shop” do planowania energetycznego w
gminach?
Dyskusja dotycząca rozwoju koncepcji „one-stop-shop” w Polsce:
1. W jaki sposób ukształtować wsparcie dla rozwoju koncepcji „one-stop-shop”,
tzn. jak powiązać istniejące wsparcie np. systemu doradztwa energetycznego NFOŚiGW,
partnerstwa publiczno-prywatnego, instrumentów dla firm ESCO z „one-stop-shop”?
2. Jakie są aspekty finansowe związane z uruchomieniem „one-stop-shop” w Polsce
uwzgledniające powiązanie środków publicznych i prywatnych?
Podsumowanie zamierzeń: aspekty regulacyjne i inicjatywy
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Sesja tematyczna 2: Wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach
Dla wsparcia poprawy efektywności energetycznej w przedsiębiorstwach ważne jest uwzględnienie
ich wielkości i właściwe rozpoznanie potrzeb poszczególnych sektorów. Uczestnicy zapoznają się z
polityką UE w tym zakresie. Zapoznają się również z nowymi programami wsparcia NFOŚiGW – dla
dużych przedsiębiorstw i sektorowego dla przedsiębiorstw ciepłowniczych. Skupią się również nad
potrzebami wsparcia poprawy efektywności energetycznej w MŚP.

Moderator: Zbigniew Michniowski, niezależny ekspert
Sprawozdawca: Jan Twardowski, Fundacja na Rzecz Efektywnego Wykorzystania Energii
Prezentacje:
1. Rod Janssen, niezależny ekspert – Finansowanie efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach;
2. Marcin Jamiołkowski, NFOŚIGW – kompleksowa oferta NFOŚiGW dla przedsiębiorstw
(Programy priorytetowe NFOŚiGW: Energia Plus, Ciepłownictwo Powiatowe - pilotaż);
3. Monika Ledzion, Inkubator Uniwersytetu Warszawskiego – Potrzeby wsparcia MŚP w zakresie
poprawy efektywności energetycznej.
Pytania:
1. Jakie są główne lekcje z doświadczeń UE do wykorzystania w Polsce i jakich zmian
regulacyjnych lub nowych inicjatyw by wymagały?
2. W jaki sposób będzie weryfikowane i monitorowane wsparcie dla produkcji energii
elektrycznej z kogeneracji?
3. Jakie będą lokalne korzyści z programów NFOŚiGW dla poprawy efektywności energetycznej
przedsiębiorstw ciepłowniczych?
4. Co trzeba zrobić żeby zmotywować i zaangażować polskie MŚP w oszczędność energii
również w zakresie finansowania?
Dyskusja o tym co trzeba zrobić, żeby efektywność energetyczna była atrakcyjna dla MŚP
1. Jakie kroki należy podjąć aby poprawić świadomość i zwiększyć działania na rzecz poprawy
efektywności energetycznej w MŚP w przemyśle?
2. Jakimi instrumentami finansowymi można poprawić atrakcyjność efektywności energetycznej
w przedsiębiorstwach?

Podsumowanie zamierzeń: aspekty regulacyjne i inicjatywy.
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Sesja tematyczna 3: Wsparcie dla poprawy efektywności energetycznej w budynkach
Program „Czyste powietrze” ukierunkowany na ograniczenie emisji w domach jednorodzinnych
został uruchomiony w 2018 roku i podlega korektom w oparciu o pierwsze doświadczenia.
Uczestnicy zapoznają się z nimi jak również z efektami projektu „Laboratorium Skawina”
dotyczącego dodatkowo ograniczania ubóstwa energetycznego. Przedyskutują możliwość
wykorzystania programów UE do wzmocnienia działań na rzecz ograniczania emisji przez budynki.

Moderator: Jerzy Sowa, Politechnika Warszawska
Sprawozdawca: Arkadiusz Węglarz, Krajowa Agencja Poszanowania Energii S.A.
Prezentacje:
1. Marzena Słupeczańska, NFOŚiGW – stan realizacji programu NFOŚiGW „Czyste powietrze”
i perspektywy jego wdrożenia do roku 2030;
2. Sabina Paciorek, Miasto i Gmina Skawina - Doświadczenia z realizacji projektu pilotażowego
„Laboratorium Skawina” dot. termomodernizacji domów rodzin o najniższych dochodach;
3. Wolfgang Munch, EC/DG Regio – Fundusze dla programu „Czyste Powietrze dla Europy”
i dla Polityki Spójności;
4. Szymon Polak, EC/DG ENER -Inteligentne finansowanie na rzecz inteligentnych budynków.
Pytania:
1. Jakie są perspektywy wpływu programu „Czyste powietrze” na poprawę efektywności
energetycznej w budynkach?
2. Jakie są doświadczenia projektu „Laboratorium Skawina” w ograniczaniu ubóstwa
energetycznego?
3. W jaki sposób Fundusze Spójności mogą pomóc we wdrożeniu programu „Czyste powietrze”?
4. Jakie możliwości daje inicjatywa Inteligentne finansowanie w inteligentnych budynkach dla
przyspieszenia poprawy efektywności energetycznej budynków I jakie inicjatywy należy
podjąć aby wykorzystać te możliwości?

Dyskusja o tym jak wdrożyć najlepiej instrument na rzecz poprawy efektywności energetycznej
w domach jednorodzinnych:
1. Rola organów i instytucji publicznych na szczeblu krajowym, regionalnym i lokalny;
2. Rola prywatnych instytucji finansowych.
Podsumowanie zamierzeń: podział zadań pomiędzy interesariuszy, harmonogram wdrożenia.
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