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Innowacyjne instrumenty, zintegrowane usługi oraz standardy jakości dla poprawy efektywności 
energetycznej w wielorodzinnych budynkach mieszkaniowych.  
 
Grupy docelowe  
- Władze lokalne  
- Władze regionalne  
- Lokalni konsumenci 

Sektor  
- Budownictwo (w tym Komunalne) 

Zakres  
- Finansowanie przez Trzecią Stronę  
- Umowy zarządzania wykorzystaniem 
energii 

 
 
Analiza  
 
Celem tego projektu było przygotowanie nowych instrumentów dla poprawy jakości optymalizacji 
zużycia energii w dużych budynkach mieszkalnych. Przygotowanie nowych zintegrowanych usług 
zostało oparte o kontrakty o efekt energetyczny (Energy Performance Contracting) oraz kontrakty 
na dostarczanie energii (Energy Supply Contracting), które były wcześniej wdrażane z 
powodzeniem w sektorze mieszkaniowym.  
 
Pomysł 
Firma ESCO finansuje, odpowiada za przygotowanie planów oraz buduje elektrociepłownię 
dostarczając w ten sposób energię cieplną, gorącą wodę oraz energię elektryczną po ustalonej cenie 
oraz na własne ryzyko do spółdzielni mieszkaniowej, która jest jej klientem. Włączenie do projektu 
trzeciej strony jest korzystne dla spółdzielni pod wieloma względami, w przeciwieństwie do 
zarządzania projektami we własnym zakresie. Chodzi tu przede wszystkim o zmniejszenie ryzyka 
związanego z przesyłem energii, zmniejszoną ilość zadań, mniejsze zaangażowanie własnych 
pracowników, możliwość skupienia się na własnych istotniejszych działaniach, zmniejszenie 
wysiłku koordynacyjnego w związku z koncentracja działań u partnera kontraktu. Oprócz tego, 
optymalne będzie również planowanie, wykonanie oraz działanie. Będzie to leżało w interesie 
firmy ESCO, nastawionej na maksymalna efektywność w działaniu urządzeń.  
 
Najistotniejsze cechy zintegrowanych usług energetycznych 

- włączenie partnerów zewnętrznych (ESCO), mające na celu optymalizację dostaw energii 
do budynków mieszkalnych,  

- połączenie usług konstrukcyjnych, technicznych, komercyjnych oraz infrastrukturalnych,  
- projekty długoterminowe w celu uzyskania najbardziej zrównoważonych efektów 

optymalizacji.  
Umowy dotyczące usług energetycznych zawierane pomiędzy właścicielami budynków (lub /i 
użytkownikami) a firmą ESCO są względnie nowym polem prawnym. Umowy te wydają się być 
bardziej kompleksowe niż klasyczne umowy dotyczące dostarczania energii.  
 
Projekt pilotażowy 
Przygotowano projekt pilotażowy w Austrii oraz innych państwach, jak również umowy dotyczące 
usług energetycznych dostosowane do konkretnych warunków. Dzięki temu doświadczeniu 
przygotowano jednolite przepisy odnoszące się do gwarancji jakości, własności, wygaśnięcia 
umowy, zobowiązań finansowych, wyceny oraz dostosowania cen. Ponadto wprowadzono dalsze 
instrumenty: listę ułatwiającą sprawdzenie projektu, instrumenty służące planowaniu, 
monitorowaniu oraz kontroli jak również ułatwiające przeprowadzenie przetargów.  

 



Rachunek zysków i 
strat  
 
Projekty pilotażowe w 
miejscowościach Wiedeń 
oraz Graz pokazały, iż 
umowy o efekt 
energetyczny (EPC) są 
obiecującym modelem 
również dla dużych 
budynków mieszkalnych. 
Latem 2002 roku zostało 
zakończone wdrażanie 
dwóch przypadków. 
Rezultaty procedur 
przetargowych są całkiem 
zachęcające: oferenci 
zapewniają zmniejszenie 
kosztów energii wynikające z kompleksowej modernizacji od 50 do 60% (przykład dla rocznego 
zapotrzebowania na energię cieplną mniejszego niż 40 kWh/m2). 
 
Przykładowy wykaz gwarancji 
Wykonawca gwarantuje maksymalny limit wszystkich kosztów inwestycyjnych (fixed price) dla 
całkowitych rocznych kosztów ciepła jak również ceny energii wynikające z dostawy gorącej wody 
podczas całego okresu kontraktu wynoszącego 15 lat. Gwarantowany jest również czas reakcji przy 
pojawieniu się usterki technicznej (na 
przykład 4 godziny) oraz gwarantowany 
czas w którym usterka powinna zostać 
naprawiona (na przykład 24 godziny). W 
przypadku kiedy wykonawca nie wypełni 
zobowiązań coroczna przyznana mu opłata 
na rutynowe usługi (działanie, konserwację i 
obsługę) zostanie zmniejszona odpowiednio 
do stopnia w jakim wykonawca nie 
wywiązał się z zobowiązań.  
 
 
Współpraca  
 
Projekt był realizowany w latach 2000 - 
2002 wspólnie z agencjami energetycznymi 
z Berlina oraz Grazu, jak również z SEVEN 
- centrum efektywności energetycznej z 
Pragi. Wszystkie agencje analizowały 
sytuację prawną w swoich krajach oraz 
próbowały znaleźć najbardziej odpowiednie 
podejście. W ramach projektu 
zorganizowano kilka konferencji oraz 
warsztatów eksperckich w Wiedniu, Grazu 
oraz Berlinie:  



- warsztaty dla firm ESCO mające na celu wymianę doświadczeń, dyskusje standardów 
jakości, ram prawnych oraz aspektów umów dotyczących usług energetycznych,  

- warsztaty z udziałem przedstawicieli spółdzielni mieszkaniowych dotyczące ich potrzeb 
oraz wymagań,  

- warsztaty i konferencje z udziałem firm ESCO, spółdzielni mieszkaniowych oraz władz 
administracyjnych, prezentujące pomysł "modeli gwarancji" oraz doświadczenia z 
projektów pilotażowych.  

 
 
Rekomendacje  
 
Biorąc pod uwagę zarządzanie projektem oraz obecny stan wdrażania projektów pilotażowych 
należy zwrócić uwagę na następujące kwestie:  

- Zintegrowane usługi energetyczne są odpowiednim instrumentem służącym poprawie 
jakości planowania oraz wdrażania procesu modernizacji budynków oraz optymalizacji 
konserwacji i zarządzania operacyjnego urządzeniami energetycznymi w dłuższym okresie;  

- Zintegrowane usługi energetyczne są najbardziej odpowiednie dla kompleksowej 
modernizacji budynków mieszkalnych, gdyż pozwalają na długookresową optymalizację 
kosztów;  

- Zintegrowane usługi energetyczne mogą przyczyniać się do szybszego wdrażania projektów 
modernizacyjnych gdy pozyskanie środków stanowi istotny problem dla spółdzielni 
mieszkaniowych;  

- Spółdzielnie mieszkaniowe odnoszą się wciąż z rezerwą do tego innowacyjnego modelu 
wdrażania zintegrowanych usług energetycznych. Osoby odpowiedzialne za podejmowanie 
decyzji wykazują jedynie niewielką chęć na wprowadzenie zmian w klasycznej metodzie 
modernizacji budynków;  

- Nie stworzono dotąd żadnych standardów oceny wynagradzania usług konsultacyjnych czy 
planistycznych w przypadku przetargu na zintegrowane serwisy energetyczne; 

- Penetracja rynkowa zintegrowanych usług energetycznych w dziedzinie kompleksowej 
modernizacji będzie promowana na szeroką skale, jeżeli rząd zachęci do tego lub/i ustanowi 
odpowiednie reguły. Działania takie zostaną podjęte jeżeli przy tworzeniu prawa czy 
dyrektyw promocyjnych włączone zostaną mechanizmy kontroli wyników modernizacji.  

 
  
Dalsze informacje 
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+ 43 1 586 15 24  
huettler@eva.ac.at  
http://www.eva.ac.at/  
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+ 43 316 811848 
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http://www.grazer-ea.at/  
 
Niniejszy opis został przetłumaczony w ramach Projektu RUSE, wspieranego przez 
Komisję Europejską (DG REGIO, Program Wspólnotowy „INTERREG IIIC West Zone”, 
RUSE 2W0057N), jako fragment Programu INTERREG IIIC. 
 


