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Do kogo jest adresowana ta prezentacja?  

Tworząc ten materiał myślę o przedsiębiorstwach, które: 

 zrealizowały przedsięwzięcia proefektywnościowe po 1 stycznia 
2011 a przed 1 stycznia 2014 i do tej pory nie otrzymały z tego 
tytułu świadectw efektywności energetycznej – dla nich jest to 
ostatnia szansa na sięgnięcie białe certyfikaty 

 zrealizowały po 1 stycznia 2014 przedsięwzięcia skutkujące 
oszczędnościami energii elektrycznej – dla nich różnica w 
wysokości premii na starych i na nowych zasadach jest tak duża, 
że jednoznacznie opłaca im się wziąć udział w przetargu URE, 
jeżeli spełniają formalne kryteria udziału w postępowaniu 

 chcą zyskać więcej na przedsięwzięciach skutkujących 
oszczędnościami pozostałych nośników energii dzięki 
agresywnej strategii ustalania wartości efektu energetycznego ω 
w przetargu 



Co to są białe certyfikaty? 

Białe certyfikaty to potoczna nazwa świadectw efektywności 

energetycznej. Stanowią one prawa majątkowe, notowane na 

Towarowej Giełdzie Energii, potwierdzające uzyskanie 

oszczędności energii w wyniku zrealizowania przedsięwzięcia 

służącego poprawie efektywności energetycznej  

Popyt na białe certyfikaty wynika z obowiązków nałożonych na 

wybranych uczestników rynku energii posiadania w swoim 

koszyku określonych kwot poszczególnych rodzajów energii. 

 Wartość białych certyfikatów jest bliska opłacie zastępczej i w 2016 

roku wahała się w granicach od ok. 966 zł do 1000 zł za 1 toe 

oszczędności energii pierwotnej.   

 



Dziś i jutro systemu białych certyfikatów 

Stan aktualny  

 Białe certyfikaty przyznawane są 

w wyniku przetargu URE 

 instalacje objęte systemem handlu 

uprawnieniami do emisji  są 

wyłączone 

 Przedsiębiorcy zużywający ponad 

400 GWh energii, której wartość 

przekracza 15% kosztów produkcji 

są wyłączeni 

 Uzyskanie premii 

termomodernizacyjnej lub  

środków pochodzące z budżetu 

UE lub z budżetu państwa 

dyskwalifikuje 

Wprowadzane zmiany 

 Białe certyfikaty przyznawane 

będą w trybie ciągłym, bez 

przetargu 

 Brak wyłączenia instalacji objętych 

systemem handlu uprawnieniami 

do emisji 

 Przedsiębiorcy zużywający ponad 

100 GWh energii i oznaczeni 

wybranymi kodami PKD są 

wyłączeni 

 Uzyskanie premii 

termomodernizacyjnej lub  

przekroczenie dopuszczalnej 

wysokości pomocy publicznej 

dyskwalifikuje 



Dziś i jutro systemu białych certyfikatów (c.d.) 

Stan aktualny  

 Data graniczna: od 1 stycznia 

2011 

 Można zgłaszać przedsięwzięcia 

planowane i zrealizowane 

 

 

 Wartość progowa 10 toe 

oszczędności energii pierwotnej 

 Wysokość opłaty zastępczej  

1000 zł/toe  

 Świadectwo dotyczy oszczędności 

energii pierwotnej 

Wprowadzane zmiany 

 Data graniczna: od 1 stycznia 

2014 

 Zasadniczo można zgłaszać tylko 

przedsięwzięcia planowane (z 

wyjątkiem zrealizowanych przed 

wejściem w życie ustawy) 

 Wartość progowa 10 toe 

oszczędności energii finalnej 

 Wysokość opłaty zastępczej  

1500 zł/toe i co roku wzrost o 5% 

 Świadectwo dotyczy oszczędności 

energii finalnej 



Przykład1 – wymiana oświetlenia hal fabrycznych 

z oszczędnością ok. 233 MWh el. rocznie 

Stan aktualny  

 Oszczędność energii finalnej: 
20 toe 

 Oszczędność energii 
pierwotnej: 60 toe 

 Zakładamy ω do przetargu: 
 ω = 0,75 → BC ~80 toe 
 ω = 0,50 → BC ~120 toe 
 ω = 0,25 → BC ~240 toe 

 Wartość BC 1000 zł/toe  

 

Można otrzymać nawet  
ponad 200 tys. PLN premii 

Wprowadzane zmiany 

 Oszczędność energii finalnej: 

20 toe 

 Oszczędność energii 

pierwotnej: 60 toe 

 Zgłaszać można tylko 

jednoroczne oszczędności  

BC ~20 toe 

 Wartość BC 1500 zł/toe  

 

Można otrzymać   

30 tys. PLN premii 

 



W przypadku przedsięwzięć polegających na oszczędności 

energii elektrycznej, np. wymianie oświetlenia, wymianie 

napędów lub modernizacji instalacji sprężonego powietrza, 

możliwe do uzyskania korzyści w jednym i drugim systemie 

różnią się o rząd wielkości! 



Przykład2 – wymiana palników skutkująca 

oszczędnością ok. 65 tys. Nm3 gazu ziemnego rocznie 

Stan aktualny  

 Oszczędność energii finalnej: 
~54 toe 

 Oszczędność energii 
pierwotnej: ~60 toe 

 Zakładamy ω do przetargu: 
 ω = 0,75 → BC ~80 toe 
 ω = 0,50 → BC ~120 toe 
 ω = 0,25 → BC ~240 toe 

 Wartość BC 1000 zł/toe  

 

Można otrzymać nawet  
ponad 200 tys. PLN premii 

Wprowadzane zmiany 

 Oszczędność energii finalnej: 

~54 toe 

 Oszczędność energii 

pierwotnej: ~60 toe 

 Zgłaszać można tylko 

jednoroczne oszczędności  

BC ~54 toe 

 Wartość BC 1500 zł/toe  

 

Można otrzymać ok.  

80 tys. PLN premii 

 



Czas przeliczyć czy warto skorzystać z tej okazji?  



Jaka jest Twoja strategia? 

Ostatni przetarg URE może będzie, a może nie…  

Jeśli ma być, to zostanie ogłoszony między czerwcem a 

wrześniem br.  Czas na przygotowanie oferty przetargowej 

to tylko 30 dni… 
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