
Możliwości i bariery stosowania formuły y y
ESCO do finansowania działań służących 

poprawiepoprawie 
efektywności energetycznej

Marek Zaborowski i Arkadiusz Węglarz KAPE S.A.



Czym jest ESCO

ESCO – energy service company, jest formą umowy, w myśl której firma zewnętrzna 
zobowiązuje się do wykonania usługi polegającej na optymalizacji zużycia energii poprzez 

przeprowadzenie działań modernizacyjnych i organizacyjnych. Firma zewnętrzna zobowiązuje 
się do uzyskania określonych w kontrakcie efektów po określonej cenie Umowa ma zwyklesię do uzyskania określonych w kontrakcie efektów, po określonej cenie. Umowa ma zwykle 

charakter wieloletni. 
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Czym ESCO nie jest

Nie jest formą dotacji 
Niekoniecznie całkowity koszt inwestycji zwraca się z oszczędności.Niekoniecznie całkowity koszt inwestycji zwraca się z oszczędności.
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Korzyści muszą być większe od kosztów

DODATKOWE KOSZTY
M ż fi ESCO ( ż b ć

KORZYŚCI
G j k i f kt•Marża firmy ESCO (może być 

zbyt wysoka)
•Trudność w uzyskaniu 

•Gwarancja uzyskania efektu
•Organizacja i ryzyka 
organizacyjne po stronie 

finansowania ze źródeł 
dotacyjnych w połączeniu z 
finansowaniem poprzez ESCO

ESCO
•Pozyskanie finansowania 
•Możliwość wyłączenia p p y ą
inwestycji z zadłużenia gminy
•Możliwość grupowania 
projektów w celu pozyskiwaniaprojektów w celu pozyskiwania 
białych certyfikatów
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Kiedy wybrać formułę ESCO - koszty 

ESCO jest konkurencyjne gdy: jest sprawne organizacyjnie (niskie 
koszty), gdy jego zysk nie jest „zbójnicki”, gdy posiada korzystnekoszty), gdy jego zysk nie jest „zbójnicki , gdy posiada korzystne 
kontrakty z producentami materiałów i urządzeń i gdy posiada dostęp 
do atrakcyjnych źródeł finansowania. 

K t

Koszt

Koszty 
organizacyjne

Koszt inwestycji
Koszt 

materiałów i 
urządzeń

Zysk ESCOKoszt kapitału Zysk ESCO
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Wariant bez kapitału

Umowa ESCO dotyczy zarządzania i organizacji zakupów, zatem dla 
małych przedsięwzięć, gdzie zysk może być nieduży, ta formuła się niemałych przedsięwzięć, gdzie zysk może być nieduży, ta formuła się nie 
sprawdzi. Dodatkowo zadłużenie pozostaje po stronie gminy. 

K t

Koszt

Koszty 
organizacyjne

Koszt inwestycji
Koszt 

materiałów i 
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Kiedy wybrać formułę ESCO - dotacja 

W tej chwili obecność dotacji praktycznie uniemożliwia podpisanie 
kontraktu typu ESCO.kontraktu typu ESCO. 

Koszty 
organizacyjne

Koszt inwestycji
Koszt 

materiałów i 

g yj

Koszt inwestycjiurządzeń

Koszt kapitału Zysk ESCO

Dotacja
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Składniki usługi ESCO

Wiedza Technologia

ESCO Gwarancja 
efektuefektu

Finanse Zarządzanie 
ryzykiem
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ESCO - wiedza

Firma ESCO, posiada wiedzę ale nie ma dostępu do informacji o 
gminie.gminie.

Gmina zwykle nie ma ani informacji ani wiedzy. Jest zatem często 
nieufna i bezbronna Konieczna jest równowaga sił – doprowadzenienieufna i bezbronna.  Konieczna jest równowaga sił – doprowadzenie 
do posiadania tych samych (dobrych) informacji oraz wykorzystania 
wiedzy firmy ESCO w kierunku optymalizacji kosztów. 
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ESCO - technologia

Firma ESCO musi tak dobrać technologię, aby zapewniała 
bezawaryjną eksploatację w czasie trwania kontraktu, oraz żebybezawaryjną eksploatację w czasie trwania kontraktu, oraz żeby 
firma mogła skutecznie przekazać majątek po wygaśnięciu 
kontraktu.

Jakość stosowanych technologii jest funkcją ceny i długości 
kontraktu. Firmy ESCO rzadko stosują najtańsze/najgorsze 
rozwiązaniarozwiązania.
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ESCO – zarządzanie ryzykiem

Firma ESCO specjalizuje się (a przynajmniej powinna się 
specjalizować) w ocenie ryzyk:specjalizować) w ocenie ryzyk:
- Technologicznego
- Eksploatacyjnego
- Finansowego- Finansowego.

- Oznacza to, że zamawiający musi posiadać umiejętności 
potrzebne do negocjacjipotrzebne do negocjacji.
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ESCO a zadłużenie gminy

Zwykły kontrakt długoterminowy ESCO zwiększa zadłużenie gminy 
(zgodnie z rozporządzeniem Ministra Finansów  z 23 grudnia 2010 r. w ( g g
sprawie szczegółowego sposobu klasyfikacji tytułów dłużnych 
zaliczanych do państwowego długu publicznego, w tym do długu 
Skarbu Państwa wydane na podstawie art. 72 ust. 2 ustawy o 
finansach publicznych i identycznie zatytułowane rozporządzenie z 29 
grudnia 2011 r.).

W rozporządzeniu swoim (zarówno starym, jak i nowym) tymczasem 
minister napisał, że poprzez „kredyty i pożyczki” należy rozumieć także całą 
grupę różnych innych zobowiązań m in umowy o partnerstwie publicznogrupę różnych innych zobowiązań, m.in. „umowy o partnerstwie publiczno-
prywatnym, które mają wpływ na poziom długu publicznego”, „umowy 
sprzedaży, w których cena jest płatna w ratach”, czy „umowy nienazwane o 
terminie zapłaty dłuższym niż rok związane z finansowaniem usług dostawterminie zapłaty dłuższym niż rok, związane z finansowaniem usług, dostaw, 
robót budowlanych, które wywołują skutki ekonomiczne podobne do umowy 
pożyczki lub kredytu”.
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Eurostat nr STAT/04/18

EUROSTAT rekomenduje, aby aktywa zaangażowane w 
partnerstwo publiczno-prywatne były klasyfikowane jako 
aktywa nie będące aktywami sektora instytucji rządowych i 
samorządowych, a w następstwie tego rejestrowane poza 
bilansem sektora jeżeli spełnione są łącznie dwa następującebilansem sektora, jeżeli spełnione są łącznie dwa następujące 
uwarunkowania:

1) partner prywatny ponosi ryzyko konstrukcyjne (budowy) 
2) partner prywatny ponosi co najmniej ryzyko dostępności lub 
ryzyko popytu
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Eurostat nr STAT/04/18 – ryzyko budowy

„Ryzyko budowy” – leży po stronie partnera 
prywatnego, gdy to on ponosi konsekwencje np. 
opóźnień w dostawach, nieprzestrzegania norm, 
dodatkowych kosztów, braków jakościowych czy 

wpływu czynników zewnętrznych Strona publicznawpływu czynników zewnętrznych. Strona publiczna 
weźmie na siebie to ryzyko, jeśli np. będzie dokonywać 

płatności na rzecz partnera publicznego bezpłatności na rzecz partnera publicznego bez 
uwzględnienia faktycznego stanu aktywów.
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Eurostat nr STAT/04/18 – ryzyko dostępności

„Ryzyko dostępności” – leży po stronie partnera 
prywatnego, jeśli to on ponosi odpowiedzialność za 
udostępnienie efektu partnerstwa użytkownikom, np. 

dotyczących ustalonych w umowie ilości, norm jakości, 
a strona publiczna może wówczas w jakiś sposóba strona publiczna może wówczas w jakiś sposób 

partnera prywatnego karać (np. ograniczając opłatę za 
dostępność). Strona publiczna weźmie na siebie todostępność). Strona publiczna weźmie na siebie to 

ryzyko np. wtedy, gdy opłata za dostępność nie będzie 
uzależniona od faktycznej dostępności przedmiotu 

partnerstwa.
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Eurostat nr STAT/04/18 – ryzyko popytu

„Ryzyko popytu” – leży po stronie partnera 
prywatnego, jeśli to on ponosi skutku zmienności 
popytu na usługi świadczone w wyniku realizacji 

partnerstwa w wyniku okoliczności zewnętrznych. 
Strona publiczna weźmie na siebie to ryzyko jeśliStrona publiczna weźmie na siebie to ryzyko, jeśli 

zobowiąże się zapewnić określony minimalny poziom 
dochodów partnerowi (albo wprost zobowiąże się dodochodów partnerowi (albo wprost zobowiąże się do 
użytkowania przedmiotu partnerstwa za określoną 

opłatą).
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ESCO a zadłużenie gminy
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Łączenie dotacji z umowami ESCO

Konieczne jest wypracowanie 
mechanizmu pozwalającego na 
łączenie środków Unijnych orazłączenie środków Unijnych oraz 

krajowych instrumentów wsparcia ajo yc st u e tó spa c a
z umowami PPP i ESCO.
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Konkluzje

•Umowy ESCO niemal zawsze mogą mieć charakter PPP
•Obecnie nie ma przeszkód w realizacji projektów PPP –p j p j
chociaż ich przygotowanie może być skomplikowane i 
kosztowne
K i j k k j ś i ś i ki PPP•Konieczna jest ocena konkurencyjności ścieżki PPP w 

stosunku do tradycyjnego sposobu organizacji inwestycji, w 
szczególności występowania dotacjiszczególności występowania dotacji
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ESCO - zysk

Firma ESCO to działalność gospodarcza prowadząca do 
maksymalizacji zysku, regulowana przez kodeks spółek.maksymalizacji zysku, regulowana przez kodeks spółek.

Im większa niewiedza klienta tym większa możliwość podpisaniaIm większa niewiedza klienta, tym większa możliwość podpisania 
niekorzystnego kontraktu. Wynika z tego wniosek, że kontrakt ESCO 
wymaga wiedzy i przygotowania. 
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