
Maria Krawczyńska
Warszawa, 8 marca 2022

MODEL POTENCJALNEGO FINANSOWANIA TRANSFORMACJI ENERGETYCZNEJ 
BUDYNKÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ W FORMULE  ESCO

BNP PARIBAS BANK POLSKA S.A.

Warszawa, 25/05/2022



2022-03-08Zrównoważone Finanse 2

Wiele wyzwań przed nami

Przewiduje się, że liczba ludności na świecie osiągnie
9,8 mld w 2050 r. i 11,2 mld w 2100 r.

W porównaniu z 2017 r. oczekuje się, że do 2050 r.
liczba osób w wieku 60 lat i więcej się podwoi,
a do 2100 r. wzrośnie ponad trzykrotnie.

Co roku marnuje się 1,3 mld ton żywności,
co stanowi 1/3 produkcji żywności na Ziemi. Podczas
gdy wskaźnik niedożywienia wyniósł w 2021: 9,9%

Ponad połowa ludzkości żyje za mniej niż 5,5 dolara
dziennie, a 735 milionów mieszkańców planety żyje
w skrajnym ubóstwie

Populacja kręgowców spadła od 1970 o 68%
Nawet w najwyżej rozwiniętych gospodarkach na świecie
wciąż występują znaczne nierówności płci

Wzrost średnich globalnych temp. nawet
o 3-4 °C do 2100

Przewiduje się, że do 2050 r. ponad dwie trzecie ludności
świata (7 miliardów ludzi) będzie mieszkać na obszarach
miejskich.

Ceny w EU ETS: ~50-100+€ w 2030 r.
Trend: uwzględnianie śladu węglowego w koszcie
produktów, budownictwie, transporcie, imporcie

Poprawa jakości powietrza

Zmniejszenie emisji z budynków odpowiedzialnych za emisję
38% CO2 w Polsce

Źródła: Oxfam, FAO, UNGC, WEF, WWF, wyliczenia własne
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Co musimy zrobić? Osiągnąć neutralność klimatyczną

źródło: Specjalny Raport IPCC 1,5 stopnia, https://www.ipcc.ch/sr15/, https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM

https://www.ipcc.ch/sr15/
https://www.ipcc.ch/report/ar6/wg1/#SPM
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Jesteśmy częścią zmieniającego się świata 
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Europejski Zielony Ład: połącznie ochrony klimatu ze wzrostem w UE 

Cele redukcyjne w UE:
55% do 2030 r.
Neutralność klimatyczna 
2050

Neutralność klimatyczna 
energetyki ~2035/40

Nawet 3% głębokich 
termomodernizacji rocznie 
(dziś ~0,2%) 

Regulacje dla sektora finansowego

Zielone innowacje priorytetem 
badawczym

Zazielenienie rolnictwa

Samochody elektryczne, 
stacje ładowania, rozwój 
kolei i transportu zbiorowego

Środki na transformację 
regionów wydobywczych: 
Śląsk, Bełchatów, 
Wielkopolska Wschodnia
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Wyzwania przed Polską: szanse i zagrożenia dla sektorów

Bardzo wysoka emisja/PKB: zagrożenie, również dla 

pozycji konkurencyjnej

Finansowanie: 30% budżetu UE 2021-2027 na cele 

klimatyczne. Konieczność uruchomienia środków 

prywatnych - kluczowa rola banków.

Co po węglu? Dokąd zmierzamy? Jakie cele, kiedy i jak 

chcemy osiągnąć

Masowa budowa i termomodernizacja

zeroemisyjnych budynków.

Jak zatrzymać wzrost emisji w transporcie: sama 

elektryfikacja nie wystarczy.

Emisje w rolnictwie: wyzwania technologiczne

Dekarbonizacja przemysłu: wiele technologii wymaga 

jeszcze komercjalizacji

Wyzwania i szanse na rynku pracy: nowe miejsca pracy 

w zielonych sektorach, migracje, silver economy



BANKI SĄ KLUCZOWE DLA TRANSFORMACJI

Uruchomienie środków prywatnych: inwestycje publiczne w ramach KPO i EZŁ to dopiero początek 

Skala makro: kształtowanie przepływów finansowych, w tym dostosowanie do celów net-zero

Stosowanie czynników ESG: w ocenie kredytowej i inwestycyjnej

Ograniczamy dostęp do finansowania: np. niebankowalny węgiel

Know-how, infrastruktura i klienci banku
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Zrównoważony rozwój priorytetem Grupy BNP Paribas 

Jean-Laurent Bonnafé, CEO BNP Paribas

Jesteśmy zdecydowani wypełnić naszą rolę jako odpowiedzialnego banku poprzez 
wspieranie spółek i krajów, które są zaangażowane w zrównoważony rozwój

Przemek Gdański, CEO BNP Paribas Bank Polska
Zrównoważony rozwój, troska o środowisko i otoczenie to element naszej kultury, DNA 
banku, ale również część myślenia biznesowego.

Sygnatariusz 
Equator Principles 

od 2008

Członek Komitetów International Capital Markets Association ds. 
Green Bond / Social Bond / Sustainability-Linked Bond Principles Pierwszy bank powiernik wśród 

sygnatariuszy UN Principles of 
Responsible Investment

Udział w tworzeniu 
dobrych praktyk Członek Net Zero Banking 

Alliance, UN Environment
Programme Finance Initiative

Członek Założyciel 
Principles for 

Responsible Banking

Uwzględnienie ryzyk
ESG w zarządzaniu

 Włączenie od 2010 czynników ESG (Environmental, Social and Governance) w ocenę ryzyka
przy decyzjach kredytowych i inwestycyjnych w Grupie BNP Paribas

 Wprowadzenie polityk ESG dla sektorów wrażliwych

 Zobowiązanie do wyjścia z inwestycji związane z węglem energetycznym do 2030 r. w krajach OECD
i do 2040 r. globalnie

Regularny emitent 
na rynku zielonych 

obligacji

BNP Paribas wyemitowało                  
8 zielonych obligacji (Green Bonds), 

zgodne ze swoim Green Bond 
Framework przyjętym w 2016

Lokalne docenienie 
Banku BNP Paribas

1sze miejsce w 2021, 2020 and 2019
w Rankingu Odpowiedzialnych Firm, 

w klasyfikacji generalnej i wśród przedsiębiorstw finansowych

Zintegrowana 
strategia biznesowa

Grupy

Zwycięzca Rankingu Gwiazdy Bankowości PWC 2021 
w kategorii ESG

https://www.google.pt/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwi1gLTH_YTQAhWEXRoKHbOlAvoQjRwIBw&url=https://group.bnpparibas/decouvrez-le-groupe/gouvernance-conformite/conseil-administration&psig=AFQjCNFEs-5ZPjwbUi7NnrhU4jmls9QnlA&ust=1478001147742983
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Zrównoważony rozwój w centrum strategii banku i grupy na lata 2022-2025

1. Lider zrównoważonych finansów.

2. Odpowiedzialność, dostępność, transparentność i silne 
fundamenty etyczne 

3. Marka BNP Paribas trwale związana z dbałością
o środowisko i sprawy ważne dla społeczeństwa

4. Bank zaangażowany w życie lokalnych społeczności 

5. Efektywność w zużyciu zasobów i neutralna klimatycznie 
działalność operacyjna
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Ogólny kontekst transformacji energetycznej budynków

Główne założenia:

• Oszczędności wynikające z poprawy efektywności energetycznej budynku powinny pokryć koszty finansowania.

• Program łączący formułę ESCO i elementy sekurytyzacji w celu zapewnienia samorządom finansowania termomodernizacji budynków
użyteczności publicznej bez zwiększania ich deficytu i długu publicznego.

• Dotacje uzyskane ze środków publicznych (lub unijnych) powinny stanowić ok. 30% początkowych nakładów inwestycyjnych. Bank(i)
potencjalnie mogą zapewnić 70% finansowania pozostałych kosztów, czyli 56% całkowitych kosztów inwestycji.

Budynki odpowiadają za ok. 40% zużycia energii końcowej i 36% emisji gazów cieplarnianych (głównie CO2) w Unii Europejskiej. 
Około 75% budynków w UE jest nieefektywnych energetycznie, a wskaźniki renowacji energetycznej są niskie, wahają się od 0.4% 
do 2%. Ambitny cel neutralności klimatycznej do 2050 roku zakłada, że konieczna jest znacznie szybsza modernizacja 
energetyczna zasobów budynków, tak by osiągnąć wysoką efektywność energetyczną i zeroemisyjność budynków do 2050 roku.

W UE 40%  zużycia energii 
i 36% emisji CO2 generuje użytkowanie 

budynków

Zgodnie z założeniami Europejskiego Zielonego Ładu i odpowiednimi zmianami w pakiecie unijnych aktów prawnych i regulacji Fit 
For 55, ok. 3% budynków użyteczności publicznej powinno być modernizowanych rocznie. W porównaniu z ok. 0,3% renowacji 
przeprowadzanych obecnie w ciągu roku, można oczekiwać dużego wzrostu tych inwestycji.

Przyspieszenie transformacji energetycznej 
budynków do zakładanych 3% w porównaniu 

do obecnych 0.3% rocznie 

Temu gwałtownemu potencjalnemu wzrostowi muszą towarzyszyć silne środki wsparcia, takie jak mechanizmy techniczne
i finansowe, umożliwiające faktyczne inwestycje rzeczowe. 

Środki wsparcia
– techniczne i finansowe

Jedną ze zidentyfikowanych przeszkód są limity zadłużenia jednostek sektora publicznego, które utrudniają finansowanie 
inwestycji w efektywność energetyczną. Niezbędne jest więc wypracowanie alternatywnych sposobów finansowania inwestycji, 
które zwiększałyby deficyt w budżecie samorządów zmagających się obecnie z malejącymi przychodami w wyniku reform 
podatkowych.

Bez zwiększania wskaźnika zadłużenia 
jednostek samorządu terytorialnego

Otoczenie rosnących gwałtownie cen energii stwarza impuls do przyspieszenia renowacji i dekarbonizacji budynków.Wzrost cen energii
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Wyzwania transformacji energetycznej budynków w Polsce 

Na 1.01.2020 r. w Polsce znajdowało się 14,2 mln budynków, z czego
420 tys., czyli prawie 3%, stanowiły budynki użyteczności publicznej
o zróżnicowanej efektywności energetycznej w zależności od wieku
i przeznaczenia budynku.

W Polsce 14,2 mln 
budynków, 

w tym ok. 420 tys. 
użyteczności publicznej

Bank szacuje potencjał projektu na ok. 5% bazy budynków użyteczności
publicznej, czyli ok. 21 tys. budynków przy średniej inwestycji
2,5 mln zł na budynek.

Potencjał ok. 21 tys.
budynków

Łącznie, potencjalnie wymagane nakłady inwestycyjne stanowią więc
52,5 mld zł, z czego finansowanie bankowe może wynieść
do 29,4 mld zł.

Suma nakładów 
inwestycyjnych 52,5 mld 

zł, w tym 29,4 mld –
finansowanie bankowe

Zakłada się, że po termomodernizacji - wskaźnik zapotrzebowania
na energię końcową nie powinien przekraczać 75 kWh/(m2*rok),
z wyjątkiem budynków opieki zdrowotnej (szpitali), gdzie
zapotrzebowanie na energię nie powinno być wyższe niż 225
kWh/(m2*rok).

Zapotrzebowanie na 
energię końcową 
75 kWh/(m2*rok)

Kategoria Liczba budynków w tys.

• Budynki mieszkalne wielorodzinne 553

• Budynki mieszkalne jednorodzinne 5 604

• budynki zbiorowego zakwaterowania 3,9

• budynki użyteczności publicznej 420

• budynki produkcyjne, gospodarcze, magazynowe 5 116

• pozostałe niemieszkalne 2 491

Razem 14 189

*Źródło: Długoterminowa strategia renowacji budynków z 9.02.2022r.

Struktura budynków w Polsce na dzień 1 stycznia 2020 r. wg ich rodzajów*

Poziom wskaźników obrazuje skala kolorystyczna od najwyższego (ciemny czerwony) to najniższego (ciemny niebieski).

*Źródło: Długoterminowa strategia renowacji budynków z 9.02.2022r.

Mediana wartości wskaźnika rocznego zapotrzebowania na nieodnawialną energię pierwotną budynków 
użyteczności publicznej w zależności od przeznaczenia budynku oraz roku oddania do użytkowania [kWh/(m2 ·rok)]*

<1994 
1994

-1998 

1999

-2008 

2009

-2013 

2014

-2016 

2017

-2018 

2019

-2020 

biurowy 272,8 268,3 236,9 210,3 155,9 155,2 152,2

na potrzeby administracji publicznej 229,0 234,7 217,3 192,3 180,5 158,9 136,6

na potrzeby kultury 232,2 182,7 200,8 250,7 109,2 164,0

na potrzeby opieki zdrowotnej 341,7 442,9 257,2 387,9 374,5 358,9 320,2

na potrzeby sportu 370,4 214,8 232,1 165,9 164,2 132,8 146,5

na potrzeby wymiaru sprawiedliwości 267,2 181,7 217,3 180,5 186,6 171,4 165,9

potrzeby: oświaty, szkolnictwa wyższego, nauki 196,4 218,4 166,4 142,6 156,9 122,6 103,2

pierwsze 

ESCO

Liczba spółek ESCO

2007 2010 2013 2015
2018

EnS EnPC

1995 <5 3-10 30-50 3-4 (30) 25 20

Przegląd rozwoju usług spółek ESCO w Polsce

Główne bariery: niewystarczająca promocja, brak zaufania, niezgodność formuły ESCO 
z innymi modelami finansowania, złożoność

Źródło: Energy Service Market in the EU - Status review and recommendations 2019, KE

EnS - usługi energetyczne
EnPC – umowa o poprawę 
efektywności energetycznej 
(Energy Performance Contract)

Formuła ESCO jest stosowana w Polsce, nie jest jednak bardzo rozwinięta 

Lista Ministerstwa Klimatu i Środowiska - dostawców usług energetycznych obejmuje 25 podmiotów
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Model biznesowy – EnPC&ESCO [1]

 

 

Dodatkowa oszczędność (uniknięte koszty) 
wzrostu cen energii 

 

Czas (w latach) 

Umowa o poprawę efektywności energetycznej
Energy Performance Contracting (EnPC)
• zawierana między spółką ESCO i właścicielem budynku (tu: z JST)
• określa realizację inwestycji, które mają na celu poprawę efektywności

energetycznej budynków i infrastruktury podejmowane przez wyspecjalizowanych
dostawców usług EnPC, z gwarancją uzyskania efektu energetycznego
(oszczędności energii) w czasie trwania umowy;

• wynagrodzenie dostawców usług EnPC jest wypłacane z osiągniętych
oszczędności

BILANS SPÓŁKI ESCO

• PASYWA• AKTYWA

• Płatności 
wynagrodzenia z 
tyt. umów EnPC

• Zakupione towary 

Spółka ESCO (Energy Service Company)
• Spółka ESCO – tu: podmiot specjalnego przeznaczenia (SPV) zawiera

zdefiniowane umowy z innymi podmiotami, tj. z JST oraz dostawcami usług;
• świadczy pełen zakres usług poprzez zawarte umowy, tj. audyty energetyczne,

projektowanie inżynieryjne, zarządzanie robotami budowlanymi, wdrożenie
i obsługę systemu zarządzania energią, pozyskanie finansowania
długoterminowego, instalację urządzeń oraz monitorowanie i weryfikację
oszczędności, itp.

• zapewnia osiągnięcie weryfikowalnej i wymiernej lub możliwej do
oszacowania poprawy efektywności energetycznej lub oszczędności energii
pierwotnej;

• przyjmuje na siebie większość ryzyka uzyskania gwarantowanego poziomu
oszczędności (efekt energetyczny) oraz ryzyka kredytowego.

Umowy 
EPC

Transza 
senioralna

banki

Transza 
mezzaninowa
banki rozwoju

Transza 
junioralna

środki publiczne
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Model biznesowy - EnPC&ESCO [2]

ESCO
Sp. z o.o. (SPV)

Zakup obligacji

Emisja obligacji

Transza senioralna

Transza 
mezzaninowa

Transza junioralna

JEDNOSTKI 
SAMORZĄDU 

TERYTORIALNEGO

Płatności wynagrodzenia wynikające z umów EnPC

DORADCA ENERGETYCZNY
Przeprowadza audyt energetyczny

Wprowadza system zarządzania energią
Określa warunki techniczne i zakres prac dla wykonawcy 

inwestycji
Określa baseline i poziom gwarantowanych oszczędności

Ustala czy oszczędności zostały osiągnięte 
(audyt ex post)

Kancelaria prawnaFirma księgowo-rachunkowa 

Bank(i) komercyjne

Banki rozwoju

Środki publiczne lub 
fundusze UE

WYKONAWCA INWESTYCJI

wykonuje prace 
termomodernizacyjne i 

budowalne

Firma obsługująca 
ESCO

INWESTORZY
Dostarczają finansowanie

Kontrakt EnPC – przeniesienie ryzyka 
(kredytowego i efektu energetycznego)

Środki publiczne

Wkład własny, np. 
dotacja/grant w oparciu 
o program NFOŚiGW:

Renowacja z gwarancją
oszczędności EPC [Energy 
Performance Contract] Plus

Potencjalnie 
gwarancja

Zakup obligacji

Emisja obligacji

Zakup obligacji

Emisja obligacji



D Z I Ę K U J Ę  I  Z A P R A S Z A M  D O  K O N T A K T U !

Jarek Rot
Chief Sustainability Officer

Dyrektor Wykonawczy Obszaru 
Zrównoważonego Rozwoju

Jaroslaw.Rot@bnpparibas.pl

mailto:Jaroslaw.rot@bnpparibas.pl

