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Przedmiot prezentacji

Certyfikacja: 
1. wydanie certyfikatu przez 

uprawnioną do tego osobę lub 
instytucję (według słownika 
PWN)

2. Ściśle określone 
postępowanie, w którym 
strona trzecia (organizacja), 
przyznaje pisemne 
zaświadczenie w formie 
certyfikatu o tym, że produkt 
(usługa), proces lub osoba 
spełnia określone wymagania. 
(według witryny gov.pl) 

Certyfikacja zielonych inwestycji… ?

➢ Norma ISO 50001:2018 i system audytów 

energetycznych przedsiębiorstw;

➢ Certyfikat LEED i BREEAM;

➢ System świadectw pochodzenia energii (tzw. kolorowe 

certyfikaty);

➢ Świadectwa charakterystyki energetycznej obiektów;

➢ System świadectw efektywności energetycznej (tzw. 

białe certyfikaty).
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Wysokość budżetu

Zgodnie z dyrektywą 2018/2002/UE planuje się, iż od 1 stycznia 

2021 r. do dnia 31 grudnia 2030 r. oszczędności energii finalnej 

powinny wynosić nie mniej niż 5500 tys. ton oleju 

ekwiwalentnego. 

1 TOE = ok. 1 500,00 złotych 

Wartość oszczędności energii finalnej do roku 2020:

ok. 8,25 miliarda złotych.

Plany zwiększenie oszczędności energii finalnej do roku 
2030

TOE
Tona oleju ekwiwalentnego to 
równoważnik jednej tony ropy 
naftowej o wartości opałowej 
równej 41 868 kJ/kg. 

Opłata zastępcza w roku 2020 
wynosi 1 736,43 zł/1 TOE.
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Stan obecny

➢ Aktualny okres oczekiwania na wydanie świadectw wynosi ok. 12 

– 15 miesięcy. 

➢ Szacuje się, iż pozostaje do rozpatrzenia ok. 2000 złożonych 

wniosków.

➢ W 2019 r. popyt wyniósł ok. 450-500 tys. TOE, wydano certyfikaty 

na łączną wartość ok. 250 tys. TOE, czyli podaż była prawi 

dwukrotnie niższa niż popyt. 

Aktualnie system wydania tzw. białych certyfikatów jest 
niewydolny

Termin ustawowy
Ustawowy czas na wydanie tzw. 
białego certyfikatu wynosi 45 dni 
od dnia wpływu poprawnego 
wniosku.
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Kluczowe zmiany w ustawie

Zobowiązanie wynikające z umowy o poprawie efektywności energetycznej, o której mowa 
w ust. 1, nie wpływa na poziom państwowego długu  publicznego oraz deficyt sektora 
finansów publicznych (…)

➢ Kontrakt na efekt energetyczny

➢ Finansowanie projektów parasolowych

➢ Nowy zawód regulowany

Dofinansowanie będzie mogło uzyskać przedsiębiorstwo energetyczne w ramach realizacji 
inwestycji u odbiorców końcowych związanych m.in. z przyłączeniem obiektów do sieci i 
działań termomodernizacyjnych.

Audyt efektywności  energetycznej może sporządzić osoba, która:  
o posiada doświadczenie w sporządzaniu audytów efektywności energetycznej lub 
o posiada co  najmniej 5-letnie doświadczenie zawodowe lub
o posiada stopień naukowy doktora w zakresie nauk technicznych.
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