
Oferta w zakresie pozyskiwania
Białych Certyfikatów
czyli jak zarobić na efektywności 
energetycznej?

CO OFERUJEMY?
Bazując na naszym doświadczeniu, proponujemy 
Państwu kompleksowe wsparcie w pozyskiwaniu 
i sprzedaży Białych Certyfikatów, czyli:

analizę i ocenę potencjału planowanej modernizacji 
inwestycji u Klienta;

wykonanie audytu efektywności energetycznej;

przygotowanie kompletnej dokumentacji niezbędnej 
do złożenia w Urzędzie Regulacji Energetyki;

złożenie wniosku oraz pełne wsparcie w trakcie 
jego rozpatrywania;

sprzedaż pozyskanych Białych Certyfikatów 
na Towarowej Giełdzie Energii (TGE).

Wynagrodzenie za przeprowadzenie kompleksowej 
usługi pozyskania świadectw rozliczane jest w formule 
success fee (opłata za sukces), co gwarantuje korzyści 
dla obu stron.

BIAŁE CERTYFIKATY

To potoczna nazwa świadectw efektywności energetycz-
nej (SEE), które wydawane są przez Prezesa Urzędu 
Regulacji Energetyki (URE) za inwestycje poprawiające 
efektywność energetyczną przedsiębiorstwa. 

Podstawą prawną umożliwiającą pozyskiwanie tego rodzaju 
świadectw jest ustawa o efektywności energetycznej z dnia 
20 maja 2016 roku.

JAKIE PRZEDSIĘWZIĘCIA
KWALIFIKUJĄ SIĘ DO UZYSKANIA
BIAŁYCH CERTYFIKATÓW?

Świadectwa efektywności energetycznej uzyskuje 
się za prawie wszystkie modernizacje, które przyno-
szą efekty w postaci zaoszczędzonej energii. 

Przykładowe inwestycje:

Modernizacja lub wymiana oświetlenia

Modernizacja oraz automatyzacja procesów
technologicznych i produkcyjnych

Ograniczenie strat związanych z poborem i przesyłem 
oraz dystrybucją energii elektrycznej

Odzysk energii z procesów

Termomodernizacja budynków

Modernizacja węzłów cieplnych i sieci ciepłowniczych

Modernizacja systemów chłodzenia i wentylacji

Wymiana maszyn i urządzeń przemysłowych

Pełna lista szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie 
efektywności energetycznej znajduję się w Obwieszczeniu Ministra 
Energii z dnia 23 listopada 2016 r.

KTO MOŻE UZYSKAĆ
BIAŁE CERTYFIKATY?

Świadectwo efektywności energetycznej może zostać 
przyznane każdemu, kto zamierza zrealizować inwesty-
cję mającą na celu zwiększenie efektywności energe-
tycznej minimum o 10 toe (ton oleju ekwiwalentnego) 
czyli 116,3 MWh w ciągu roku.

Świadectwo efektywności energetycznej 
wydawane jest przez Prezes URE na wniosek :

Podmiotu, u którego przedsięwzięcie 
będzie realizowane

Upoważnionego przez ten Podmiot



ILE MOŻEMY
ZYSKAĆ?

Planujemy przedsięwzięcie, dzięki któremu można 
oszczędzić energię.

Stare oświetlenie pobiera obecnie 200 MWh energii w ciągu 
roku. Planowane jest, że nowe oświetlenie po modernizacji 
będzie zużywać 30 MWh energii. Wynikająca różnica (oszczęd-
ność) to 170 MWh. 

1 toe = 11 630 kWh = 11,63 MWh lub 1 toe = 41,868 GJ

Wynik ten dzielimy przez 11,63 w celu uzyskania jednostki toe. 
Dzięki tej kalkulacji uzyskujemy wartość 14,62 toe na świadec-
twie efektywności energetycznej. 

Zakładając że wartość 1 toe w dniu sprzedaży to 2100 złotych, 
wartość świadectwa na TGE wyniesie 30.702 PLN

Koszt wykonania audytu (wartość przykładowa): 3.000 PLN

30.702 PLN – 3.000 PLN = 27.702 PLN  
Zysk dzielimy: 75/25 (Klient/LPEC) czyli 27.702 PLN *75%

Korzyść Klienta: 20.776 PLN

Przykład

JAK POZYSKAĆ
BIAŁE CERTYFIKATY?
CZYLI CO PROPONUJEMY?

Ocena potencjału 
energetycznego 

planowanej 
inwestycji

Określenie zasad 
współpracy 

i podpisanie umowy 
z LPEC S.A.

Podpisanie 
upoważnienia dla 

LPEC S.A. do 
występowania 

z wnioskiem do URE 
i pozyskiwania SEE

Wykonanie audytu 
efektywności 
energetycznej

Złożenie wniosku do 
Urzędu Regulacji 

Energetyki

Wykonanie audytu 
powykonawczego 

(dla inwestycji 
o efekcie powyżej 

100 toe)

Wydanie przez 
Prezesa URE 

przyznanych SEE

Sprzedaż SEE na 
Towarowej Giełdzie 
Energii za pośrednic-

twem domu 
maklerskiego

Rozliczenie 
transakcji 

Przyznanie przez 
Prezesa URE 
świadectwa 

efektywności 
energetycznej 

Realizacja 
inwestycji 
u Klienta

Przekazanie 
informacji do URE 

o zakończonej 
inwestycji

Jeżeli chcieliby Państwo skorzystać z naszej oferty 
w zakresie pozyskania Białych Certyfikatów lub dowie-
dzieć się więcej na ten temat, prosimy o kontakt: 

KONTAKT:

bialecertyfikaty@lpec.pl
81 452 0327

Lubelskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej S.A. 
ul. Puławska 28, 20-822 Lublin
81 741 00 72, info@lpec.pl, www.lpec.pl

ILE KOSZTUJE AUDYT
EFEKTYWNOŚCI 
ENERGETYCZNEJ?

W zależności od wielkości i skali skomplikowania zagad-
nienia koszt takiego opracowania wynosi od kilkuset 
złotych dla małych i prostych inwestycji do kilkunastu 
tysięcy złotych dla bardziej skomplikowanych zadań.

KIEDY NIE MOŻNA UZYSKAĆ
BIAŁYCH CERTYFIKATÓW?

Świadectwo efektywności energetycznej nie przysłu-
guje dla przedsięwzięcia, na które już pozyskano 
premię termomodernizacyjną.

Gdy przyznanie Białego Certyfikatu spowoduje 
przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy 
publicznej przewidzianej dla danego przedsięwzięcia.


