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Dokąd zmierzamy?
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Wzrost średnich 
globalnych temp. Nawet
o 3-4 °C do 2100

Niedobory 
wody         

Nawet 120 mld zł strat do 
2030 r. w Polsce: w rolnictwie i 
infrastrukturze, setki mld $ 
rocznie na świecie.

Wzrost liczby dni 
upalnych

Częstsze deszcze nawalne i 
nierównomierne opady

Zniszczenie 
bezcennych 
ekosystemów

Większe ryzyko 
suszy rolniczej

Wzrost cen 
żywności

Ryzyka geopolityczne: 
konflikty, migracje

W O J N A



Wyzwania przed Polską: szanse i zagrożenia dla sektorów

Bardzo wysoka emisja/PKB: zagrożenie, 

również dla pozycji konkurencyjnej

Dokąd zmierzamy: jakie cele, kiedy i jak 

chcemy osiągnąć?

Co po węglu?

Masowa budowa i termomodernizacja

zeroemisyjnych budynków.

Jak zatrzymać wzrost emisji w transporcie: sama 

elektryfikacja nie wystarczy.

Emisje w rolnictwie: wyzwania technologiczne, 

dieta

Dekarbonizacja przemysłu: wiele technologii wymaga 

jeszcze komercjalizacji

Wyzwania i szanse na rynku pracy: nowe 

miejsca pracy w zielonych sektorach, migracje, 

silver economy



Wyzwania dla efektywności energetycznej
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Zużycie energii w UE w podziale na 
sektory, 2020

Budynki

Przemysł

Transport

✓ 75% budynków jest nieefektywne energetycznie i 
odpowiada za 36% całości emisji gazów 
cieplarnianych do atmosfery

✓ 83% śladu węglowego budynku powstaje w 
czasie jego użytkowania

✓ Przemysł w 2019 r. odpowiadał za 10,1% całości 
emisji gazów cieplarnianych.

✓ 24,28% całości gazów cieplarnianych pochodziło z 
transportu.
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Kredyt Zielona Energia

Kredyt Unia+ EKO

Kredyt technologiczny EKO

Leasing OZE

Leasing – środki EBI

Kredyt z gwarancją 
BiznesMax EKO

Eko Firma z Zyskiem

Kredyt AGRO PROGRES

SLL

Green FTP

transakcje strukturyzowane  
w oparciu o indywidualne 
cele zrównoważonego 
rozwoju

wszystkie rodzaje inwestycji zielonych, niezbędny wymierny i mierzalny wskaźnikami efekt ekologiczny

wszystkie rodzaje Inwestycji technologicznych: niezbędne wdrożenie nowej technologii zielonej i wprowadzenie na rynek zielonych produktów, towarów lub usług 

Produkty / Inwestycje



O Programie

Program EKO FIRMA Z ZYSKIEM dedykowany jest dla budynków komercyjnych w celu poprawy ich Efektywności

Energetycznej. Do budynków komercyjnych zaliczane są m.in.: hale, magazyny, budynki biurowe przedsiębiorstw

W ramach programu dostępne są usługi:

▪ audytów energetycznych,

▪ ekspertyz

▪ przygotowania dokumentacji technicznej,

które podlegają sfinansowaniu 90% kosztów netto z inicjatywy ELENA, programu

unijnego HORYZONT 2020 we współpracy z Europejskim Bankiem Inwestycyjnym oraz możliwość sfinansowania

inwestycji kredytem przy wsparciu gwarancji Biznesmax.



Program EKO Firma z zyskiem

Kogeneracja • GZO • Odzysk ciepła 
• Transport 

Termomodernizacja

OZE zintegrowane z 
budynkiem

Procesy 
produkcyjne

Wsparcie 
Specjalistów ds. 
Transformacji 
Energetycznej

Piramida inwestycji po częstotliwości występowania


