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System świadectw efektywności energetycznej

Energy Performance Certificate System

Wprowadzony przez Ustawę o efektywności energetycznej 
z dnia 15 kwietnia 2011 r. [1] system świadectw efektywności 
energetycznej, zwanych białymi certyfikatami, nie tylko nakłada 
na przedsiębiorstwa dodatkowe obowiązki, ale również stwarza 
szansę na pozyskanie środków finansowych wynikających z re-
alizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energe-
tycznej. Niniejszy artykuł przybliża główne założenia i sposób 
funkcjonowania systemu, z uwzględnieniem uwarunkowań do-
tyczących pierwszego przetargu na wybór przedsięwzięć słu-
żących poprawie efektywności energetycznej, za które można 
uzyskać białe certyfikaty, ogłoszonego przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki w dniu 31 grudnia 2012 r. Na efekty funk-
cjonowania systemu trzeba poczekać do rozstrzygnięcia wspo-
mnianego przetargu (termin składania ofert przetargowych minął 
30 stycznia 2013 r.). 

Ustawa [1] stanowi regulację prawną, która ma zapew-
nić i wspomóc realizację programów oraz środków poprawy 
efektywności energetycznej niezbędnych do uzyskania przez 
Polskę oszczędności energii wymaganych przez Unię Europej-
ską. Ustawa ma być zachętą do realizowania działań służących 
poprawie efektywności energetycznej poprzez wprowadzenie 
systemu świadectw efektywności energetycznej, tzw. białych 
certyfikatów. 

Ustawa [1] stanowi implementację na warunki polskie Dy-
rektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzy-
stania energii i usług energetycznych [7] oraz uchylającej dyrekty-
wę Rady 93/76/EWG, to jest Dyrektywę Rady 93/76/EWG z dnia 

13 września 1993 r. w celu ograniczenia emisji ditlenku węgla 
poprzez poprawienie efektywności energetycznej (SAVE). Dyrek-
tywa, oprócz określenia celu oszczędności energii dla każdego 
kraju członkowskiego (cel indykatywny dla Polski to uzyskanie 
do 2016 r. oszczędności energii finalnej w ilości nie mniejszej niż 
9% średniego krajowego zużycia tej energii w ciągu roku, przy 
czym uśrednienie obejmuje lata 2001–2005), wskazuje także na 
usługi energetyczne i środki poprawy efektywności energetycz-
nej, które mają pomóc w osiągnięciu tego celu – wśród nich znaj-
duje się system świadectw efektywności energetycznej. 

Regulacje prawne w zakresie  
efektywności energetycznej

Przywołane na wstępie polskie i unijne regulacje prawne 
należy rozpatrywać przez pryzmat „nowej” Dyrektywy Parla-
mentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 25 października 
2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmieniającą dy-
rektywy 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylającą dyrektywy 
2004/8/WE i 2006/32/WE [8], czyli między innymi wspomnianą 
na początku Dyrektywę w sprawie końcowego wykorzystania 
energii i usług energetycznych [7], której implementacją na wa-
runki polskie jest Ustawa o efektywności energetycznej [1]. 

Dyrektywa 2012/27/UE [8] ustala między innymi wspólną 
strukturę ramową dla środków służących wspieraniu efektywności 
energetycznej w Unii Europejskiej, która ma zapewnić osiągnięcie 
głównego unijnego celu zakładającego zwiększenie efektywności 
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energetycznej o 20% do roku 2020. Państwa członkowskie mają 
obowiązek wprowadzić w życie przepisy ustawowe, wykonawcze 
i administracyjne niezbędne do wdrożenia niniejszej dyrektywy 
do dnia 5 czerwca 2014 r. – jest to równocześnie dzień, w któ-
rym traci moc Dyrektywa 2006/32/WE [7]. Nowy cel zwiększenia 
oszczędności, termin jego osiągnięcia oraz inne zapisy Dyrektywy 
2012/27/UE [8] pozwalają sądzić, iż jej implementacja na warun-
ki polskie będzie skutkowała koniecznością nowelizacji Ustawy 
o efektywności energetycznej [1] – w domyśle: wydłużenie czasu 
funkcjonowania systemu świadectw efektywności energetycznej 
z roku 2016 (wynikającego z Ustawy [1]) do roku 2020. 

Wypełnieniem krajowych zobowiązań wynikających z Dy-
rektywy 2006/32/WE [7] jest między innymi Ustawa o efektywno-
ści energetycznej [1], której uzupełnieniem są akty prawne: 
•	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 sierpnia 

2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu spo-
rządzania audytu efektywności energetycznej, wzoru karty 
audytu efektywności energetycznej oraz metody obliczania 
oszczędności energii [3]. 

•	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 4 września 
2012 r. w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej 
odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energe-
tycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty zastępczej [4]. 

•	 Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 23 października 
2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służą-
cych poprawie efektywności energetycznej [5]. 
W tym miejscu należy także wspomnieć o nowelizacji Usta-

wy [1] wprowadzonej Ustawą z dnia 10 października 2012 r. zmie-
niającą ustawę o efektywności energetycznej [2], która dotyczy 
deregulacji zawodu audytora efektywności energetycznej.

W pierwotnej wersji Ustawy [1] audyt efektywności energe-
tycznej, niezbędny do uczestnictwa w systemie białych certyfika-
tów, miał być sporządzany przez certyfikowanego audytora efek-
tywności energetycznej, zdającego egzamin przed komisją kwali-
fikacyjną powołaną przez Prezesa URE. Obecnie wymóg ten oraz 
inne wymagania dotyczące audytora efektywności energetycznej 
wynikające z Ustawy [1] zostały zniesione. Tym samym dopuszcza 
się przeprowadzanie audytów efektywności energetycznej w zasa-
dzie przez każdą osobę. Deregulacja zawodu audytora powodu-
je nałożenie całej odpowiedzialności za wykonanie audytu efek-
tywności energetycznej na zlecającego taką usługę, stąd bardzo 
ważne jest wybranie do realizacji tego zadania osobę lub osoby 
z odpowiednią wiedzą i doświadczeniem, tak aby nie narazić się na 
rygorystyczny system kar wynikający z Ustawy [1]. 

Kluczowym mechanizmem służącym poprawie efektywno-
ści energetycznej w Ustawie [1] jest system świadectw efektyw-
ności energetycznej, z którego wynikają zarówno obowiązki, jak 
i korzyści dla uczestników systemu. 

Obowiązki wynikające  
z Ustawy o efektywności energetycznej

Wprowadzony Ustawą [1] obowiązek pozyskania odpo-
wiedniej ilości świadectw efektywności energetycznej (białych 
certyfikatów) dotyczy: 
•	 przedsiębiorstw	 energetycznych	 sprzedających	 energię	

elektryczną, ciepło lub gaz ziemny odbiorcom przyłączonym 
do sieci na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, 

•	 odbiorców	 końcowych	 przyłączonych	 do	 sieci	 na	 teryto-
rium Rzeczypospolitej Polskiej, będących członkami giełdy 
towarowej w rozumieniu art. 2 pkt. 5 Ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do 
transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie to-
warowej, 

•	 towarowych	 domów	maklerskich	 lub	 domów	maklerskich,	
o których mowa w art. 2 pkt. 8 i 9 Ustawy z dnia 26 paź-
dziernika 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do 
transakcji realizowanych na giełdzie towarowej na zlecenie 
odbiorców końcowych przyłączonych do sieci na terytorium 
Rzeczypospolitej Polskiej. 
Do obliczenia obowiązku stosuje się zapisy Rozporządze-

nia Ministra Gospodarki z dnia 4 września 2012 r. w sprawie spo-
sobu obliczania ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości 
świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednost-
kowej opłaty zastępczej [4], w którym podano formuły, według 
których taki obowiązek należy obliczyć. 

Poziom realizacji obowiązku dla przedsiębiorstwa energe-
tycznego określa się według poniższej formuły [5]: 

u n – wskaźnik procentowy na dany rok (n) powstania obowiąz-
ku (1% w 2013 r.; 1,5% w 2014 r.; 1,5% w 2015 r.) [%]

P n – kwota przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła 
lub gazu ziemnego odbiorcom końcowym osiągniętego za 
rok rozliczeniowy przez dane przedsiębiorstwo, pomniej-
szona o odliczenia wynikające z Ustawy [1] [zł]

Ozj – wysokość jednostkowej opłaty zastępczej [1000 zł/toe]

Z kolei poziom realizacji obowiązku dla odbiorcy końcowe-
go określa się według formuły [5]:

u n – wskaźnik procentowy na dany rok (n) powstania obowiąz-
ku (1% w 2013 r.; 1,5% w 2014 r.; 1,5% w 2015 r.) [%]

T n – kwota transakcji z zakupu energii elektrycznej, ciepła lub 
gazu ziemnego na giełdzie towarowej osiągniętego za rok 
rozliczeniowy przez dane przedsiębiorstwo [zł]

Ozj – wysokość jednostkowej opłaty zastępczej [1000 zł/toe]

PRZYKŁAD: 
Przedsiębiorstwo energetyczne, które uzyskało (po odjęciu 

przewidzianych Ustawą [1] odliczeń) kwotę przychodu ze sprze-
daży: 
•	 energii	elektrycznej	–	3	mln	zł,	
•	 ciepła	–	1	mln	zł,	
•	 gazu	–	1	mln	zł,	
posiada obowiązek umorzenia świadectwa efektywności ener-
getycznej (za rok 2013) o wartości: 

En
p1 =

un × Pn

100% × Ozj

En
p1 =

un × T n

100% × Ozj

En
p1 =                                   = 50 toe1% × 5 000 000 zł

100% × 1000 zł 
toe
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W przypadku braku świadectwa efektywności energetycz-
nej o odpowiedniej wartości (toe) podmiot zobowiązany będzie 
do uiszczenia opłaty zastępczej w wysokości:

Oz – opłata zastępcza,
Ozj – jednostkowa opłata zastępcza [1000 zł/toe]
Ep – ilość energii pierwotnej, wyrażona w toe, równa różnicy 

między ilością energii pierwotnej wynikającą z obowiąz-
ku i ilością energii pierwotnej wynikającą z umorzonego 
świadectwa efektywności energetycznej, w terminie do 
31 marca każdego roku.

Obowiązek umarzania świadectw efektywności energetycz-
nej nie dotyczy przedsiębiorstw sprzedających ciepło odbiorcom 
końcowym przyłączonym do sieci na terytorium Rzeczypospoli-
tej Polskiej, jeżeli łączna wielkość mocy zamówionej przez tych 
odbiorców nie przekracza 5 MW. 

Korzyści wynikające z udziału  
w systemie świadectw  

efektywności energetycznej

Na system świadectw efektywności energetycznej należy 
patrzeć nie tylko przez pryzmat obowiązków z niego wynika-
jących – to również mechanizm mobilizujący do oszczędzania 
energii oraz umożliwiający pozyskanie dodatkowych środków fi-
nansowych (ze świadectw efektywności energetycznej wynikają 
prawa majątkowe stanowiące towar giełdowy). Poza tym białe 
certyfikaty można uzyskać za przedsięwzięcia służące efektyw-
ności energetycznej, które same w sobie są korzyścią dla pod-
miotu je realizującego (zmniejszenie zużycia energii przekłada 
się na wymierne korzyści finansowe). 

Procedura ubiegania się o świadectwa efektywności ener-
getycznej opiera się na formule przetargu, powodując tym sa-
mym, że otrzymanie świadectwa efektywności energetycznej po 
zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej nie jest obligatoryjne. 

Według art. 16 ust.1 Ustawy [1] Prezes Urzędu Regulacji 
Energetyki dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, za które można uzyskać białe cer-
tyfikaty. W tym celu, co najmniej raz w roku, ogłasza, organizuje 
i przeprowadza przetarg. 

Pierwsze ogłoszenie o przetargu

W dniu 31 grudnia 2012 r. Prezes URE zamieścił w Biu-
letynie Informacji Publicznej (BIP) „Ogłoszenie Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki nr 1/2012” w sprawie przetargu na wybór 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, 
za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycz-
nej. Przetarg na wybór przedsięwzięć służących poprawie efek-
tywności energetycznej został ogłoszony oddzielnie dla trzech 
kategorii określonych w art. 16 ust. 3 Ustawy [1]: 
•	 zwiększenie	oszczędności	energii	przez	odbiorców	końco-

wych; 

•	 zwiększenie	oszczędności	energii	przez	urządzenia	potrzeb	
własnych; 

•	 zmniejszenie	strat	energii	elektrycznej,	ciepła	lub	gazu	ziem-
nego w przesyle lub dystrybucji. 
W tym samym ogłoszeniu została podana wartość świa-

dectw efektywności energetycznej przewidzianych do wydania 
w pierwszym przetargu, dla każdej kategorii przedsięwzięć słu-
żących poprawie efektywności energetycznej na poziomie: 
•	 440	000	toe	dla	zwiększenia	oszczędności	energii	przez	od-

biorców końcowych, 
•	 55	000	toe	dla	zwiększenia	oszczędności	energii	przez	urzą-

dzenia potrzeb własnych, 
•	 50	000	toe	dla	zmniejszenia	strat	energii	elektrycznej,	ciepła	

lub gazu ziemnego w przesyle lub dystrybucji. 
Przedmiotowe oferty przetargowe należało składać w sie-

dzibie Prezesa URE do dnia 30 stycznia 2013 r. Oferty przetar-
gowe będą podlegać ocenie formalnej i merytorycznej przez ko-
misję przetargową powołaną przez Prezesa URE według wyma-
gań Rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 23 października 
2012 r. w sprawie przetargu na wybór przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej [5]. Zgodnie z procedurą 
oferty pozostają zamknięte do czasu otwarcia przez komisję 
przetargową, tj. 28 lutego 2013 r. 

Kryteria przystąpienia do przetargu

Zgodnie z Ustawą [1] do przetargu można zgłosić przedsię-
wzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, w wyniku 
których uzyskuje się oszczędność energii w ilości stanowiącej 
równowartość co najmniej 10 toe w ciągu roku albo przedsię-
wzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności 
energetycznej, w wyniku których uzyskuje się łączną oszczęd-
ność energii w ilości stanowiącej równowartość co najmniej 
10 toe średnio w ciągu roku. 

Szczegółowy wykaz przedsięwzięć, za które będzie można 
uzyskać białe certyfikaty, został ogłoszony przez Ministra Go-
spodarki w drodze obwieszczenia w Dzienniku Urzędowym Rze-
czypospolitej Polskiej „Monitor Polski” w dniu 11 stycznia 2013 r. 
pod poz. 15 jako Obwieszczenie Ministra Gospodarki z dnia 
21 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsię-
wzięć służących poprawie efektywności energetycznej [6]. 

W tym miejscu należy także wspomnieć o art. 2 samej Usta-
wy [1], który wprowadza ograniczenia w zgłaszaniu do przetargu 
przedsięwzięć zrealizowanych bądź planowanych na: 
•	 urządzeniach	 technicznych	 i	 instalacjach	 używanych	 wy-

łącznie w celach wojskowych, 
•	 instalacjach	 objętych	 systemem	 handlu	 uprawnieniami	 do	

emisji w rozumieniu Ustawy z dnia 22 grudnia 2004 r. o han-
dlu uprawnieniami do emisji do powietrza gazów cieplarnia-
nych i innych substancji [9], z wyjątkiem urządzeń potrzeb 
własnych. 
Artykułu 2 Ustawy [1] nie należy jednak interpretować jako 

zwolnienie z obowiązków wynikających z ustawy, lecz jako ogra-
niczenie w jej stosowaniu, czyli – w skrócie – przedsięwzięcie 
zrealizowane bądź planowane na instalacji objętej handlem emi-
sjami nie może być zgłoszone do przetargu na białe certyfikaty. 
Dotyczy to wszystkich odbiorców końcowych. Z kolei przed-
siębiorstwa energetyczne mogą zrealizować przedsięwzięcie,  

Oz = Ozj × Ep
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a następnie zgłosić je do przetargu w przypadku urządzeń po-
trzeb własnych instalacji objętych handlem emisjami, które zgod-
nie z definicją zawartą w Ustawie [1] dotyczą zespołu pomocni-
czych obiektów lub instalacji w rozumieniu art. 3 pkt. 10 Ustawy 
z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, służących pro-
cesowi wytwarzania energii elektrycznej i ciepła. 

W Biuletynie Informacji Publicznej URE w materiale „Ze-
stawienie podstawowych informacji dotyczących przetargów na 
wybór przedsięwzięć służących poprawie efektywności energe-
tycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności ener-
getycznej” [11] pojawiła się interpretacja niezgodności Ustawy 
o efektywności energetycznej [1] z przywołaną w art. 2 Ustawą 
z dnia 22 grudnia 2004 r. o handlu uprawnieniami do emisji do 
powietrza gazów cieplarnianych i innych substancji [9]. Ustawa 
z dnia 22 grudnia 2004 r. [9] z dniem 21 czerwca 2011 r. została 
uchylona przez Ustawę z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [10]. Tym-
czasem Ustawa [1] weszła w życie z dniem 11 sierpnia 2011 r. 
Oznacza to, że z dniem wejścia w życie Ustawy [1], odesłanie za-
warte w art. 2 ust. 2 pkt. 2 było błędne, dotyczyło bowiem usta-
wy już nieobowiązującej. W związku z powyższym wyłączenie 
zawarte w art. 2 ust. 2 pkt. 2 Ustawy [1] odnosi się do instalacji 
objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji w rozumie-
niu obecnie obowiązującej (oraz obowiązującej w dniu wejścia 
w życie Ustawy [1]) Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie 
handlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych [10]. 

Powyższa wykładnia pozostaje w zgodzie z art. 2 lit. b Dy-
rektywy 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 
5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności końcowego wykorzy-
stania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrekty-
wę Rady 93/76/EWG [7], utrzymanej w mocy do dnia 5 czerwca 
2014 r. przez art. 27 Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 
2012/27/UE w sprawie efektywności energetycznej, zmiany 
dyrektyw 2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 
2004/8/WE i 2006/32/WE [8]. 

Zatem do przetargu nie może zostać zgłoszone przedsię-
wzięcie służące poprawie efektywności energetycznej dotyczą-
ce instalacji objętych systemem handlu uprawnieniami do emisji 
w rozumieniu Ustawy z dnia 28 kwietnia 2011 r. o systemie han-
dlu uprawnieniami do emisji gazów cieplarnianych, z wyjątkiem 
urządzeń potrzeb własnych. 

Ponadto do przetargu nie można zgłaszać przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej:
•	 zakończonych	przed	dniem	1	stycznia	2011	r.,	
•	 na	których	realizację	przyznano	premię	termomodernizacyj-

ną, o której mowa w art. 3 Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. 
o wspieraniu termomodernizacji i remontów lub uzyskano 
środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej lub budżetu 
państwa, 

•	 określonych	w	oświadczeniu	składanym	przez	energochłon-
nego odbiorcę końcowego przedsiębiorstwu energetycz-
nemu sprzedającemu temu odbiorcy energię elektryczną 
(art. 13 Ustawy), który w roku poprzedzającym rok realizacji 
obowiązku zużył nie mniej niż 400 GWh energii elektrycz-
nej i dla którego udział kosztu energii elektrycznej w war-
tości produkcji jest nie mniejszy niż 15% oraz zakończył 
nie wcześniej niż w dniu 1 stycznia 2011 r. przedsięwzięcie 
służące poprawie efektywności energetycznej (niedotyczą-
ce instalacji objętych handlem uprawnieniami do emisji), 

ograniczające zużycie energii elektrycznej w przeliczeniu na 
wielkość produkcji, o nie mniej niż 1% rocznie w stosun-
ku do średniej wielkości z lat 2008-2010. Oświadczenie, 
zawierające dane tego samego przedsięwzięcia służącego 
poprawie efektywności energetycznej można przedstawić 
także w następnych latach, jeśli suma ilości energii pierwot-
nej wynikająca z obowiązku jest nie większa niż ilości ener-
gii zaoszczędzonej, wynikająca z realizacji przedsięwzięcia 
(zgłoszonego ponownie w oświadczeniu). 

Udział w przetargu

Przystępując do przetargu należy przedłożyć Prezesowi 
URE prawidłowo wypełnioną deklarację przetargową (w dwóch 
egzemplarzach) wraz z audytem efektywności energetycznej, 
czyli opracowaniem zawierającym analizę zużycia energii oraz 
określającym stan techniczny obiektu, urządzenia technicznego 
lub instalacji. Audyt efektywności energetycznej musi również 
zawierać wykaz przedsięwzięć służących poprawie efektywno-
ści energetycznej, a także ocenę ich opłacalności ekonomicznej 
i możliwej do uzyskania oszczędności energii. 

Deklaracja, której wzór zamieszczony jest w Rozporządze-
niu Ministra Gospodarki z dnia 23 października 2012 r. w sprawie 
przetargu na wybór przedsięwzięć służących poprawie efektyw-
ności energetycznej [5], powinna zawierać: 
•	 kategorię	przedsięwzięcia	(lub	przedsięwzięć	tego	samego	

rodzaju) służącego poprawie efektywności energetycznej, 
o której mowa w art. 16 ust. 3 Ustawy o efektywności ener-
getycznej [1], dla której organizowany jest przetarg;

•	 dane	podmiotu	przystępującego	do	przetargu	(imię, nazwi-
sko, numer PESEL i adres zamieszkania albo nazwa, adres 
siedziby oraz numer identyfikacji podatkowej NIP) lub upo-
ważnienie do występowania w przetargu, gdy do przetargu 
przystępuje podmiot upoważniony przez podmiot, u którego 
zostało lub zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące 
poprawie efektywności energetycznej; w przypadku, gdy 
upoważnienia do występowania w przetargu udzielać bę-
dzie kilka podmiotów, upoważnienia te będą stanowić za-
łącznik do deklaracji przetargowej; 

•	 dane	podmiotu,	u	którego	zostało	lub	zostanie	zrealizowa-
ne przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energe-
tycznej (imię, nazwisko, numer PESEL i adres zamieszkania 
albo nazwa, adres siedziby oraz numer identyfikacji podat-
kowej NIP); 

•	 dane	dotyczące	przedsięwzięcia	służącego	poprawie	efek-
tywności energetycznej zgłaszanego do przetargu: 
– określenie przedsięwzięcia służącego poprawie efektyw-

ności energetycznej (nazwa przedsięwzięcia oraz krótki 
opis przedsięwzięcia); 

– określenie lokalizacji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć 
(kod pocztowy, miejscowość, ulica i numer); 

– określenie terminu realizacji przedsięwzięcia lub przed-
sięwzięć (dzień, miesiąc, rok); 

– wskazanie okresu uzyskiwania oszczędności energii dla 
danego przedsięwzięcia lub przedsięwzięć (lata kalenda-
rzowe);

– oświadczenie, że nie występują okoliczności, o których mowa 
w art. 18 ust. 2 Ustawy o efektywności energetycznej [1]; 
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– zobowiązanie do zrealizowania przedsięwzięcia służącego 
poprawie efektywności energetycznej zgodnie z deklaracją 
przetargową; 

– dane dotyczące ilości energii zaoszczędzonej średnio 
w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przed-
sięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej 
(w tonach oleju ekwiwalentnego, toe); 

– określenie wartości świadectwa efektywności energe-
tycznej, o które ubiega się podmiot przystępujący do prze-
targu (w tonach oleju ekwiwalentnego, toe); 

– określenie wartości efektu energetycznego (rozumia-
nego jako stosunek ilości energii zaoszczędzonej średnio 
w ciągu roku w wyniku realizacji przedsięwzięcia lub przed-
sięwzięć, do wartości świadectwa efektywności energe-
tycznej); 

– datę sporządzenia deklaracji przetargowej i podpis podmio-
tu przystępującego do przetargu. 
Wypełnienie samej deklaracji przetargowej zasadniczo nie 

stanowi problemu, jednak aby określić dane dotyczące ilości 
energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realiza-
cji przedsięwzięcia lub przedsięwzięć służących poprawie efek-
tywności energetycznej (w tonach oleju ekwiwalentnego, toe), 
a w następstwie tego – wartość świadectwa efektywności ener-
getycznej (determinującego wartość efektu energetycznego (ω) 
jako elementu kluczowego dla wyników przetargów), konieczne 
jest prawidłowe wykonanie audytu efektywności energetycznej 
oraz wypełnienie karty audytu efektywności energetycznej, której 
wzór zamieszczony jest w Rozporządzeniu Ministra Gospodar-
ki z dnia 10 sierpnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakre-
su i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej, 
wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz metody 
obliczania oszczędności energii [3] dla przedsięwzięć zrealizo-
wanych lub planowanych w deklaracji przetargowej. 

Audyt efektywności  
energetycznej

Każdy audyt efektywności energetycznej to szereg działań, 
wśród których można wymienić między innymi:
•	 ocenę	 stanu	 technicznego	 oraz	 analizy	 zużycia	 energii	

obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji obejmującą 
w szczególności:
– inwentaryzację techniczną obiektu, urządzenia technicz-

nego lub instalacji (rodzaj obiektu, urządzenia technicz-
nego lub instalacji i ich parametrów pracy, ogólne dane 
techniczne, opis techniczny obiektu urządzenia technicz-
nego lub instalacji); 

•	 określenie	zużycia	energii	przez	obiekt,	urządzenie	tech-
niczne lub instalację, z wykorzystaniem metod anali-
tycznych i z uwzględnieniem danych znamionowych lub 
katalogowych oraz czynników wpływających na zużycie 
energii; 

•	 pomiary	wielkości	fizycznych	i	parametrów	pracy	tego	obiek-
tu, urządzenia technicznego lub instalacji (z uwzględnieniem 
czynników wpływających na zużycie przez nie energii, cha-
rakterystyki sprzętu służącego do wykonywania pomiarów, 
wraz z dokumentacją tych pomiarów oraz określeniem okre-
sów, w których pomiary te wykonano); 

•	 ocenę	błędów	wykonanych	pomiarów	i	wewnętrznej	spójno-
ści wyników tych pomiarów; 

•	 uzgodnienie	wyników	pomiarów	z	oszacowaniami	analitycz-
nymi; 

•	 określenie	 czynników	 wpływających	 na	 zużycie	 energii	
przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację, w szcze-
gólności: usytuowania budynku i jego zasiedlenia (gęstość, 
okresowość), warunków eksploatacyjnych (temperatura, 
wilgotność, intensywność oświetlenia i wentylacji) oraz wiel-
kości produkcji; 

•	 określenie	bazowej	wielkości	 zużycia	 energii	 przez	obiekt,	
urządzenie techniczne lub instalację, według stanu przed 
zrealizowaniem przedsięwzięcia służącego poprawie efek-
tywności energetycznej; 

•	 sporządzenie	 wykazu	 obowiązujących	 przepisów,	 norm,	
dokumentów i danych źródłowych, w szczególności specja-
listycznych opracowań w zakresie najlepszych dostępnych 
technologii lub dobrych praktyk wykorzystywanych podczas 
audytu efektywności energetycznej; 

•	 ocenę	 efektów	 uzyskanych	 w	 wyniku	 realizacji	 przedsię-
wzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej: 
– wskazanie realizowanego przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej wraz ze szczegó-
łowym opisem usprawnień wprowadzonych w związku 
z tym przedsięwzięciem; 

– określenie sposobu wykonania analizy danych, metod 
obliczeniowych i zastosowanych modeli matematycz-
nych, szczegółowy opis wzorów, wskaźników i współ-
czynników użytych w tych obliczeniach, wraz z opisem 
przyjętych założeń oraz wskazania źródeł danych zasto-
sowanych do obliczeń oszczędności energii; 

– obliczenia, w szczególności osiągniętej średniorocznej 
oszczędności energii oraz łącznej redukcji kosztów 
eksploatacji obiektu, urządzenia technicznego lub in-
stalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące po-
prawie efektywności energetycznej, wraz z wnioskami 
wskazującymi na zasadność wyboru tego przedsię-
wzięcia;

– sporządzenie wykazu programów komputerowych uży-
tych do obliczania oszczędności energii. 

Audyty efektywności energetycznej powinny być sporzą-
dzone w sposób bilansowy, obejmujący pełny bilans energe-
tyczny obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji. Dopusz-
cza się wykonanie tzw. audytu uproszczonego w przypadku 
prostych przedsięwzięć typu ocieplenie powierzchni zewnętrz-
nych budynków, wymiana opraw oświetleniowych, wymiana 
urządzeń IT itd. 

Kryteria przyznawania  
białych certyfikatów

Przetarg wygrywają podmioty, które zadeklarowały war-
tość efektu energetycznego (ω) zawierającego się w przedziale  
(t x ωśr; ωmax), gdzie: 
t – współczynnik akceptacji ofert określony przez Ministra 

Gospodarki, 
ωmax – najwyższa deklarowana w danym przetargu wartość 

efektu energetycznego, 
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ωśr – średnia wartość efektu energetycznego – jako średnia 
zadeklarowanych w danym przetargu wartości efektów 
energetycznych ważona ilością energii zaoszczędzonej 
w wyniku realizacji zgłoszonego do przetargu, danego 
przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju 
służących poprawie efektywności energetycznej, w łącz-
nej ilości energii zaoszczędzonej przez wszystkie zgło-
szone do przetargu przedsięwzięcia. 

Startując w przetargu należy mieć świadomość, że im więk-
sza wartość efektu energetycznego (ω), tym większa szansa, iż 
zgłoszone przedsięwzięcie zostanie zaakceptowane do przetar-
gu, czyli będzie się mieścić w przedziale (t x ωśr; ωmax). Akceptacja 
zgłoszonego przedsięwzięcia i wygranie przetargu nie daje jesz-
cze gwarancji przyznania świadectwa efektywności energetycz-
nej – czynnikiem wpływającym na decyzję będzie również usta-
lona przez Prezesa URE pula świadectw przewidziana w danym 
przetargu. Prezes URE może odmówić podmiotowi startującemu 
w przetargu wydania białego certyfikatu o wartości zgłoszonej 
w deklaracji przetargowej, jeżeli wartość świadectw pozosta-
łych do wydania w danym przetargu nie będzie wystarczająca. 
Współczynnik akceptacji ofert dla pierwszego przetargu został 
ustalony w Ustawie [1] i wynosi 0,5. 

W kolejnych przetargach współczynnik ten może osią-
gnąć poziom powodujący odrzucenie sporej części zgłoszonych 
przedsięwzięć. Wartość współczynnika ofert dla kolejnych prze-
targów będzie ogłaszana przez Ministra Gospodarki w Dzienniku 
Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej „Monitor Polski”. 

Mechanizm białych  
certyfikatów w skrócie

Mechanizm funkcjonowania systemu białych certyfikatów 
w skrócie można przedstawić następująco: 
•	 podjęcie	decyzji	o	udziale	w	przetargu	na	świadectwa	efek-

tywności energetycznej, dla zdefiniowanych audytem wej-
ściowym (wstępnym) przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej, 

•	 podjęcie	kluczowej	decyzji	dotyczącej	wartości	zgłoszone-
go w deklaracji przetargowej efektu energetycznego, który 
jest czynnikiem decydującym przy wyborze przez Prezesa 
URE przedsięwzięć, za które będą przyznawane świadec-
twa efektywności energetycznej, 

•	 udział	w	przetargu	na	świadectwa	efektywności	energetycz-
nej organizowanym przez Prezesa URE, 

•	 złożenie	wniosku	o	wydanie	świadectwa	efektywności	ener-
getycznej (po otrzymaniu zawiadomienia o pozytywnym wy-
niku przetargu), 

•	 wydanie	przez	Prezesa	URE	świadectwa	efektywności	ener-
getycznej wraz z informacją w BIP URE, 

•	 realizacja	 przedsięwzięcia	 służącego	poprawie	 efektywno-
ści energetycznej – nie dotyczy przedsięwzięć już zakończo-
nych (po 1 stycznia 2011 r.), 

•	 wykonanie	 audytu	 potwierdzającego	 osiągniętą	 oszczęd-
ność energii dla zgłoszonego w przetargu przedsięwzięcia 
(dla oszczędności powyżej 100 toe) – nie dotyczy przedsię-
wzięć już zakończonych (po 1 stycznia 2011 r.), 

•	 zawiadomienie	Prezesa	URE	o	zakończeniu	przedsięwzięcia	
służącego poprawie efektywności energetycznej (do 30 dni 

od zakończenia) – nie dotyczy przedsięwzięć już zakończo-
nych (po 1 stycznia 2011 r.), 

•	 zawiadomienie	Towarowej	Giełdy	Energii	 (TGE)	przez	Pre-
zesa URE o wydaniu świadectwa efektywności energetycz-
nej dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie 
efektywności energetycznej, 

•	 rejestracja	świadectwa	efektywności	energetycznej	na	TGE	
i nabycie praw majątkowych do świadectwa efektywności 
energetycznej, 

•	 sprzedaż	 praw	majątkowych	 do	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej podmiotowi podlegającemu temu obowiąz-
kowi, 

•	 umorzenie	 przez	 Prezesa	 URE	 świadectwa	 efektywności	
energetycznej przedłożonego przez podmiot objęty obo-
wiązkiem. 

Podsumowanie i wnioski

Zarówno podmioty, które są zobowiązane Ustawą o efek-
tywności energetycznej [1] do uzyskania i przedstawienia Pre-
zesowi URE do umorzenia świadectwa efektywności energe-
tycznej, jak i podmioty mogące skorzystać z systemu białych 
certyfikatów w celu uzyskania dodatkowych korzyści z realizacji 
przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycz-
nej, powinny przeprowadzić audyt efektywności energetycznej 
pozwalający na identyfikację potencjału oszczędności ener-
gii w przedsiębiorstwie. Jest to pierwszy krok do ubiegania się 
o białe certyfikaty. 

Ogłoszenie pierwszego przetargu „zaskoczyło” wiele pod-
miotów – choć nie powinno tak być, ponieważ Ustawa [1] obo-
wiązuje od sierpnia 2011 r. Nawet biorąc pod uwagę fakt długie-
go okresu prac nad aktami wykonawczymi (rozporządzeniami) 
do niej, to kluczowe rozporządzenie o sposobie wykonania audy-
tu efektywności energetycznej zostało podpisane przez Ministra 
Gospodarki w sierpniu 2012 r. 

Należy mieć świadomość, iż wykonanie audytu wymaga 
czasu i nie zawsze jest to możliwe w okresie od ogłoszenia prze-
targu przez Prezesa URE do terminu składania ofert przetargo-
wych, stąd należy w tym kierunku podejmować kroki z dużym 
wyprzedzeniem. 

Sposób ubiegania się o białe certyfikaty, według niektórych 
opinii dość zawiły, nie powinien stanowić przeszkody w przystą-
pieniu do przetargu. Przedsięwzięcia służące poprawie efektyw-
ności energetycznej z założenia przynoszą konkretne korzyści 
techniczno-ekonomiczne, stąd nawet ryzyko przegranej w prze-
targu nie powinno stanowić bariery przy podejmowaniu decyzji 
o ich realizacji. 

Krótki czas obowiązywania Ustawy [1], a tym samym syste-
mu białych certyfikatów, także nie powinien stanowić argumentu 
przeciwko podejmowaniu decyzji o przystąpieniu do tego sys-
temu – przyjęta na poziomie Unii Europejskiej nowa Dyrekty-
wa 2012/27UE [8], ustanawiająca między innymi nowe cele dla 
państw członkowskich w zakresie efektywności energetycznej 
do 2020 r. (20%), w niedalekiej przyszłości zostanie zaimplemen-
towana do prawa polskiego. Tym samym można założyć, że im-
plementacja ta będzie skutkowała wydłużeniem obowiązywania 
krajowej Ustawy o efektywności energetycznej [1] przynajmniej 
do roku 2020. 
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Rtęć zawarta w paliwie uwalniana jest w procesie spa-
lania w postaci pary rtęci elementarnej Hg0, która wraz ze 
spadkiem temperatury przechodzi do postaci rtęci utlenionej 
Hg2+ oraz adsorbuje na cząstkach popiołu lotnego tworząc 
z nim trwale związaną formę Hg(p). Zawartość rtęci w węglu 
w pierwszej kolejności determinuje wielkość emisji tego pier-
wiastka z procesu spalania. Decydujący wpływ ma również 
rodzaj i konstrukcja kotła oraz przebieg i organizacja procesu 
spalania. 

Redukcja rtęci w układach  
oczyszczania spalin

Konwencjonalne układy oczyszczania spalin w dużym stop-
niu redukują emisję rtęci poprzez jej separację ze spalin i wpro-
wadzenie do produktów danego procesu. 

W instalacjach odpylania usuwana jest praktycznie cała rtęć 
Hg(p) związana z pyłem oraz w różnym stopniu rtęć w  postaci 
gazowej, której specjacja wraz z warunkami procesu decydują 
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