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Białe certyfikaty to świadectwa efektywności energetycznej, 
które przedsiębiorstwa mogą otrzymać za inwestycje 
związane z obniżeniem zużycia energii.  

Wartość praw majątkowych 
wynikających ze świadectw efektywności 
energetycznej szacowana jest na 
podstawie transakcji giełdowych.

Właściciel świadectwa efektywności 
energetycznej, może je sprzedać 
przedsiębiorstwu energetycznemu -  
w tym celu zgłasza świadectwo  
na giełdę towarową.

Pozyskanie białych certyfikatów 
jest obowiązkowe dla podmiotów 
zobowiązanych, w celu przedłożenia ich 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 
do umorzenia.
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Kto może ubiegać się 
o wydanie „białych certyfikatów”?

O wydanie świadectw efektywności energetycznej mogą ubiegać się firmy, które:

Warunkiem koniecznym jest uzyskanie rocznej oszczędność energii finalnej w ilości 
nie mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego (116,30 MWh lub 418,68 GJ). 

Do wniosku o wydanie świadectw efektywności energetycznej należy dołączyć  
audyt efektywności energetycznej.

• wdrożyły przedsięwzięcie służące 
poprawie efektywności energetycznej 
i zakończyły je w okresie 01.01.2014 – 
30.09.2016

• planują wdrożyć przedsięwzięcie 
służące poprawie efektywności 
energetycznej.

Czym jest Audyt Efektywności 
Energetycznej? 

Audyt efektywności energetycznej 
to opracowanie zawierające analizę 
zużycia energii i stanu obiektu, 
urządzeń technicznych lub instalacji 
oraz wykaz przedsięwzięć służących 
poprawie efektywności energetycznej 
tych obiektów urządzeń lub instalacji, 
a także informacje o ich opłacalności 
ekonomicznej i możliwej do uzyskania 
oszczędności energii.

Białe certyfikaty a instalacje 
objęte systemem EU ETS / 
przedsięwzięcia realizowane 
na obszarze Specjalnych Stref 
Ekonomicznych.

Zmiany ustawodawcze wprowadzone 
przez nową ustawę z dn. 20.05.2016 
r. umożliwiają wnioskowanie o białe 
certyfikaty również podmiotom 
objętym systemem EU-ETS,  
przy równoczesnym korzystaniu 
ze wsparcia z innych programów 
pomocowych.

Rodzaje przedsięwzięć, za które przedsiębiorstwa mogą 
uzyskać świadectwa efektywności energetycznej

• Izolacja instalacji przemysłowych,
• Przebudowa lub remont budynku 

wraz z instalacjami i urządzeniami 
technicznymi,

• Modernizacja lub wymiana:
• oświetlenia,
• urządzeń i instalacji 

wykorzystywanych  
w procesach przemysłowych  
lub w procesach energetycznych 
lub telekomunikacyjnych  
lub informatycznych,

• lokalnych sieci ciepłowniczych  
i lokalnych źródeł ciepła,

• modernizacja lub wymiana 
urządzeń przeznaczonych  
do użytku domowego;

• Odzyskiwanie energii, w tym 
odzyskiwanie energii w procesach 
przemysłowych 

• Ograniczenie strat:
• związanych z poborem energii 

biernej,
• sieciowych związanych  

z przesyłaniem lub dystrybucją 
energii elektrycznej lub gazu 
ziemnego na transformacji,

• w sieciach ciepłowniczych,
• związanych z systemami 

zasilania urządzeń 
telekomunikacyjnych  
lub informatycznych;

• Stosowanie, do ogrzewania  
lub chłodzenia obiektów, energii 
wytwarzanej w instalacjach 
odnawialnego źródła  
energii, ciepła użytkowego  
w wysokosprawnej kogeneracji,

• Inne przedsięwzięcia służące 
poprawie efektywności 
energetycznej.

KIEDY BIAŁE CERTYFIKATY NIE PRZYSŁUGUJĄ?

Świadectwo efektywności energetycznej nie przysługuje dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, 
jeżeli na jego realizację przyznano:

• premię termomodernizacyjną,
• pomoc inwestycyjną, w przypadku 

gdy przyznanie tego świadectwa 
spowoduje przekroczenie 
dopuszczalnej wysokości pomocy 
publicznej na to przedsięwzięcie 
lub te przedsięwzięcia, przyjmując, 
że wartość praw majątkowych 
wynikających z tych świadectw 

stanowi iloczyn kwoty 1500 zł za 
tonę oleju ekwiwalentnego oraz 
ilości energii finalnej,

• jeżeli w wyniku ich realizacji 
uzyskuje się oszczędność energii 
w ilości mniejszej niż 10 ton oleju 
ekwiwalentnego średnio w ciągu 
roku, 

• określonych w oświadczeniu,  
o którym mowa w art. 15 ust. 1 
nowej ustawy,

• zrealizowanych w celu wypełnienia 
obowiązku, o którym mowa w art. 10 
ust. 1 pkt 1 nowej ustawy.
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