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Środki poprawy efektywności energetycznej 

Zgodnie z obowiązująco obecnie Ustawą o efektywności energetycznej z 20 maja 2016 
r. środkiem poprawy efektywności energetycznej jest: 

• realizacja i finansowanie przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej; 

• nabycie urządzenia, instalacji lub pojazdu, charakteryzujących się niskim 
zużyciem energii oraz niskimi kosztami eksploatacji; 

• wymiana eksploatowanego urządzenia, instalacji lub pojazdu na urządzenie, 
instalację lub pojazd, o których mowa w pkt 2, lub ich modernizacja; 

• realizacja przedsięwzięcia termomodernizacyjnego w rozumieniu ustawy z dnia 
21 listopada 2008 r. o wspieraniu termomodernizacji i remontów (Dz. U. z 2014 
r. poz. 712 oraz z 2016 r. poz. 615); 

• wdrażanie systemu zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 
13 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z dnia 
25 listopada 2009 r. w sprawie dobrowolnego udziału organizacji w systemie 
ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS), uchylającego rozporządzenie 
(WE) nr 761/2001 oraz decyzje Komisji 2001/681/WE i 2006/193/WE (Dz. Urz. 
UE L 342 z 22.12.2009, str. 1, z późn. zm.), potwierdzone uzyskaniem wpisu do 
rejestru EMAS, o którym mowa w art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o 
krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) (Dz. U. poz. 1060). 

Efektywność energetyczna (ang. energy efficiency): 

To stosunek uzyskanego efektu użytkowego danego obiektu, urządzenia lub instalacji, 
w typowych warunkach ich użytkowania lub eksploatacji, do ilości zużycia energii, 
niezbędnej do uzyskania tego efektu przez ten obiekt, urządzenie lub instalację. 
Działania mające na celu poprawę efektywności energetycznej polegają na 
wprowadzeniu zmian lub usprawnień w obiekcie, urządzeniu lub instalacji, w wyniku 
czego obniżone zostają koszty eksploatacyjne oraz zmniejszone zostaje zużycie energii 
pierwotnej. 
Dla zainteresowanych tematyką efektywności energetycznej zamieszczamy poniższe 
linki: 
https://pl.wikipedia.org/wiki/Efektywno%C5%9B%C4%87_energetyczna 
http://www.europarl.europa.eu/ftu/pdf/pl/FTU_2.4.8.pdf 
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