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Warszawa, dnia 24 kwietnia 2016 r.

PAN PRZEWODNICZĄCY MAREK SUSKI
KOMISJA DO SPRAW ENERGII I SKARBU PAŃSTWA
dotyczy: Rozpatrzenie rządowego projektu ustawy o efektywności energetycznej (druk nr 426)

Szanowny Panie Przewodniczący,
CECED

Polska,

związek

pracodawców

AGD,

reprezentuje

producentów

wytwarzających

najnowocześniejszy i najefektywniejszy sprzęt dla gospodarstw domowych1. W naszym kraju tylko samego
dużego AGD powstaje ponad 21 mln szt. rocznie, a sektor daje zatrudnienie ok. 25 tysiącom ludzi.
Sprzęt AGD odgrywa także znaczącą rolę w sektorze energetycznym zużywając ok 10% energii
elektrycznej całej polskiej gospodarki (ponad 60% zużycia prądu w gospodarstwach domowych). Dzięki
innowacyjności naszego przemysłu oferowane obecnie urządzenia zużywają o ponad 60% mniej prądu
względem sprzętu z lat 90-tych. Pomimo tego faktu oraz wskutek małej świadomości konsumentów, w
gospodarstwach domowych wciąż wykorzystuje się przestarzały technologicznie sprzęt. Według naszych
analiz ponad 4 mln lodówek ma ponad 10 lat. Ich wymiana dałoby oszczędności roczne rzędu 1,1 TWh,
czyli 700 mln zł oszczędności konsumentom oraz znaczne przychody VAT do budżetu z tytułu sprzedaży
nowych urządzeń.
Odnosząc się do projektu ustawy pozytywnie oceniamy wprowadzenie bezterminowego wydłużenia
obecnego systemu białych certyfikatów. Ze zdziwieniem zauważamy jednak usunięcie „modernizacji
urządzeń przeznaczonych do użytku domowego” z listy przedsięwzięć efektywności energetycznej (art.
17.1.3.a. obecnej ustawy). Zmiana taka de facto wyklucza największego odbiorcę energii, jakim są
konsumenci, z systemu białych certyfikatów. Postulujemy dodanie w art. 19.1.3 nowego pkt d):
modernizacja lub wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego.

Związek pracodawców AGD - CECED Polska, powołany został do życia w 2003 roku i pełni funkcję jedynej reprezentacji
branży producentów sprzętu AGD w Polsce. Naszymi członkami jest 25 firm: Amica, Ariston, Beko, Biazet, Bosch/Zelmer,
Candy, Ciarko, Daikin, De’ Longhi, Electrolux, Franke, Gorenje, Indesit, Kärcher, Miele, MPM, Panasonic, Philips, SEB
Group, Samsung, Smeg, Teka, Vestel, Vorwerk, Whirlpool. Związek jest członkiem CECED (Conseil Européen de la
Construction d'Electro-Domestiques - EUROPEAN COMMITTEE OF DOMESTIC EQUIPMENT MANUFACTURERS.
1

______________________________________________________________________________
Zarejestrowany pod nr KRS: 0000189252 w Sądzie Rejonowym dla M. ST. Warszawy, XIII wydział gospodarczy Krajowego Rejestru
Sądowego. Siedziba: Warszawa., NIP: 526-276-88-45, REGON: 015645120, Nr rachunku bankowego: 39114010100000319736001001

ul. Włodarzewska 76d
02-393 Warszawa
tel./fax 48 22 668-84-95
info@cecedpolska.pl
www.cecedpolska.pl
- członek Europejskiego Stowarzyszenia Producentów AGD - CECED
- członek Krajowej Izby Gospodarczej oraz Pracodawców Rzeczypospolitej Polskiej

Zdajemy sobie sprawę, że decyzja o usunięciu gospodarstw domowych wiązać się mogła z brakiem ich
dotychczasowego zainteresowania systemem. Uważamy jednak, że fakt ten powinien znaleźć
odzwierciedlenie w ułatwieniu procedur zamiast eliminacji tych odbiorców. W naszej ocenie mechanizm
podwyższania opłat zastępczych będzie dobrym bodźcem do poszerzenia oferty firm typu ESCO o
przedsięwzięcia proefektywnościowe kumulujące setki, czy nawet tysiące gospodarstw domowych. W
konsekwencji, staniemy przed wielką szansą wsparcia po raz pierwszy oszczędności energii elektrycznej w
gospodarstwach domowych.
Kolejnym krokiem ku zaangażowaniu gospodarstw domowych w system białych certyfikatów byłoby
uproszczenie sposobu obliczania oszczędności przy wymianie urządzenia. Najlepszym rozwiązaniem
byłoby wprowadzenie uśrednionych, zryczałtowanych wartości rocznych oszczędności energii elektrycznej
dla każdej z grup wymienianego starego urządzenia. Takie rozwiązanie w naszej ocenie można wprowadzić
już w rozporządzeniach wykonawczych do projektowanej ustawy.
Dziękując za rozpatrzenie naszych postulatów pragniemy wnioskować o możliwości uczestniczenia w
dalszych pracach Komisji ds. Energii i Skarbu Państwa nad projektem ustawy o efektywności
energetycznej.
Z poważaniem,

Wojciech Konecki
Dyrektor Generalny
CECED Polska2 –
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