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BIAŁE CERTYFIKATY

SCHEMAT PROCESU

Procedura uzyskiwania i obrotu białymi certyfikatami

Realizator przedsięwzięcia
Złożenie wniosku o wydanie 
świadectwa wraz z  audytem 
efektywności energetycznej

Prezes URE 
Przyjmowanie wniosków

URE
Ocena wniosku i audytu

URE 
Wydanie świadectwa

Realizator przedsięwzięcia 
Realizacja
Audyt efekt. energetycznej
Zawiadomienie do URE

URE
Zapis w rejestrze Informacji 
dla giełdy

Towarowa Giełda Energii
Transakcje kupna-sprzedaży 
świadectw

Realizator przedsięwzięcia 
Zgłoszenie na giełdę energii

Przedsiębiorstwo energetyczne
Zakup świadectw na giełdzie energii
Przekazanie świadectw do URE
(rozliczenie obowiązku uzyskania 
oszczędności)

URE
Umorzenie świadectwa

K
ro

k 
1

K
ro

k 
2

K
ro

k 
3

K
ro

k 
4



3

BIAŁE CERTYFIKATY

OD CZEGO ZACZĄĆ

Złożenie wniosku
Rozpoczęcie 
modernizacji

Przyznanie 
białych 
certyfikatów

Zakończenie 
modernizacji

Zawiadomienie 
o zakończeniu 
modernizacji

max 45 dni 45 dni

Wniosek musi być złożony przed rozpoczęciem inwestycji

Typowy schemat postępowania:

Złożenie wniosku
Rozpoczęcie 
modernizacji

Przyznanie białych 
certyfikatów

Zakończenie 
modernizacji

Zawiadomienie 
o zakończeniu 
modernizacji

nawet 1-2 lata

45 dni
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BIAŁE CERTYFIKATY

OD CZEGO ZACZĄĆ
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BIAŁE CERTYFIKATY

WNIOSEK

Biuletyn Informacji Publicznej Urzędu Regulacji Energetyki

https://www.ure.gov.pl/

-> gdzie znajdziemy wniosek i załączniki?

-> jak sprawdzić kto dostał białe certyfikaty?

-> co modernizowali inni?

https://www.ure.gov.pl/
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BIAŁE CERTYFIKATY

POSTĘPOWANIESAMODZIELNIE? 

Z POMOCĄ

1. Rozważamy modernizację?
2. Czy kwalifikuje się do systemu białych certyfikatów?
3. Opracowanie audytu efektywności energetycznej z 2 wariantami modernizacji
4. Przygotowanie wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej
5. Przygotowanie załączników do wniosku: harmonogram, pełnomocnictwa, opłaty urzędowe, oświadczenie o źródłach finansowania, wyznaczenie maksymalnej 

dopuszczalnej pomocy publicznej itp..)
6. Podpisanie wniosku i załączników, złożenie wniosku do URE
7. Rozpoczęcie inwestycji (podpisanie umowy, zakup sprzętu, złożenie zamówienia na urządzenia itp.)
8. Zakończenie inwestycji
9. Przygotowanie Zawiadomienia o zakończeniu inwestycji wraz z załącznikami (lub z audytem pomodernizacyjnym)
10. Pozyskanie białych certyfikatów, transfer na konto na Towarowej Giełdzie Energii
11. (Opcjonalnie – jeśli nie mamy konta na TGE) Założenie konta w wybranym domu maklerskim
12. (Opcjonalnie – jeśli nie mamy konta na TGE) Założenie konta na TGE
13. Wystawienie zlecenia na sprzedaż białych certyfikatów na TGE
14. Wystawienie faktury za sprzedaż białych certyfikatów Domowi Maklerskiemu

1. Rozważamy modernizację?
2. Zgłoszenie chęci do audytora, przekazanie informacje o inwestycji
3. Otrzymanie informacji o kwalifikowalności planowanej inwestycji
4. Podpisanie gotowych dokumentów do złożenia wniosku
5. Rozpoczęcie inwestycji (podpisanie umowy, zakup sprzętu, złożenie zamówienia na urządzenia itp.)
6. Zakończenie inwestycji
7. Podpisanie gotowego Zawiadomienia o zakończeniu inwestycji
8. Wystawienie faktury za współpracę w pozyskaniu białych certyfikatów firmie audytorskiej (minus success fee)
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BIAŁE CERTYFIKATY

PRZYKŁAD 1

Wymiana kotła grzewczego

Stary kocioł gazowy: 
kocioł tradycyjny
przewymiarowany
niska sprawność (dokumentacja techniczna)

Nowy kocioł gazowy:
kondensacyjny
mniejsza moc
wyższa sprawność (dokumentacja techniczna)

Na podstawie zużycia paliwa oraz sprawności starego kotła
określono zapotrzebowanie na ciepło przez budynki. Znając
zapotrzebowanie na ciepło budynków, określono zużycie
paliwa przez nowy kocioł o wyższej sprawności.

Koszt „nowego” kotła: 30 000 zł
Koszt montażu: 10 000 zł
Wartość białych certyfikatów: 16,695 * 1750 zł = 29,2 tyś zł

(1 toe w 2018 roku = około 1750 zł)

Zwrot poniesionych kosztów inwestycji: prawie 75%
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BIAŁE CERTYFIKATY

PRZYKŁAD 2

Zastosowanie wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła

Stara instalacja odzysku ciepła: 
wentylacja mechaniczna z wymiennikiem krzyżowym

Nowa instalacja odzysku ciepła:
zabudowano wysokosprawny obrotowy wymiennik ciepła

Na podstawie czasu pracy, wydatku powietrza centrali wentylacyjnej,
efektywności wymiennika a także średniorocznych temperatur
powietrza określono ilość odzyskiwanego ciepła wymiennikiem ciepła.
Nowy wymiennik o wyższej sprawności realizuje proces bardziej
efektywnie.

Koszt modernizacji wentylacji: 80 000 zł
Wartość białych certyfikatów: 13,981 * 1900 zł = 26,6 tyś zł

(1 toe w 2020 roku = około 1900 zł)

Zwrot poniesionych kosztów inwestycji: około 30%
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BIAŁE CERTYFIKATY

PRZYKŁAD 3

Zmiana technologii wytwarzania próżni (podciśnienia) w liniach 
produkcyjnych

Dotychczasowe źródło podciśnienia: 
zastosowanie eżektorów (inżektorów)
praca z wykorzystaniem sprężonego powietrza (jednego z 
najdroższych mediów)

Nowe źródło podciśnienia:
zastosowanie pomp próżniowych – zdecydowanie 
bardziej efektywne wytwarzanie podciśnienia

Wykonane zostały pomiary efektywności pracy eżektorów – określono
ciśnienie wytwarzanej próżni oraz przepływ powietrza przy liniach
produkcyjnych. Dobrano pompy próżniowe zapewniające utrzymanie
takiego samego podciśnienia i przepływu powietrza, pracujące z
wykorzystaniem energii elektrycznej.

Koszt modernizacji wentylacji: 100 000 zł
Wartość białych certyfikatów: 28,045 * 1900 zł = 53,2 tyś zł

(1 toe w 2020 roku = około 1900 zł)

Zwrot poniesionych kosztów inwestycji: około 53%
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BIAŁE CERTYFIKATY

PRZYKŁAD 4

Wymiana źródła chłodu

Dotychczasowe źródło chłodu: 
dwa stare agregaty chłodnicze bez automatyki

Nowe źródło chłodu:
wysokosprawna chłodziarka wyposażona w automatykę 
optymalizującą pracę oraz free-cooling

Na podstawie pomiarów zużycia energii elektrycznej i produkcji chłodu
przez urządzenia opracowano model zużycia energii, który
ekstrapolowano na standardowy rok meteorologiczny. Zużycie energii
przez nowe urządzenia w standardowym roku meteodologicznym
określono na podstawie opracowanego modelu zużycia energii z
wykorzystaniem danych katalogowych nowych urządzeń.

Koszt modernizacji wentylacji: 900 000 zł
Wartość białych certyfikatów: 106,315 * 1900 zł = 202 tyś zł

(1 toe w 2020 roku = około 1900 zł)

Zwrot poniesionych kosztów inwestycji: około 20%
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BIAŁE CERTYFIKATY

PRZYKŁAD 5

Odzysk energii – zastosowanie układu kogeneracyjnego

Dotychczasowe źródło ciepła: 
kotły węglowe

Nowe źródło ciepła:
układ kogeneracyjny wykorzystujący biogaz z oczyszczalni 
ścieków 

Dotychczas biogaz był odpadem, a ciepło do procesów przemysłowych
i ogrzewania budynków wytwarzane było z użyciem kotłów
węglowych. Postanowiono zagospodarować biogaz powstający w
procesie fermentacji metanowej biomasy z procesu oczyszczania
ścieków i spalać go w jednostce kogeneracji. Wyprodukowana energia
jest energią odzyskaną – ilość możliwej do wykorzystania odzyskanej
energii określono na podstawie zużycia energii przez kotły węglowe.
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BIAŁE CERTYFIKATY

PRZYKŁAD 6

Modernizacje drobnych urządzeń w wielu punktach

Zmodernizowano chłodziarki w 1596 sklepach – wymieniono 
standardowe indywidualne lodówki i zamrażarki na dedykowane 
urządzenia z centralnym źródłem chłodu, elektronicznymi 
wentylatorami, zasłonkami itp.
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