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System białych certyfikatów 
– stan obecny po zmianach legislacyjnych, 

przykłady przedsięwzięć modernizacyjnych.

Projektowane zmiany legislacyjne 
– pakiet Fit for 55.
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ORGANIZACJE, KTÓRE PRZYGOTUJĄ SIĘ NA NOWĄ RZECZYWISTOŚĆ DOTYCZĄCĄ
ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I JĄ WYKORZYSTAJĄ, BĘDĄ PROSPEROWAĆ –
NIEDOSTOSOWANIE SIĘ DO TEJ NOWEJ RZECZYWISTOŚCI MOŻE BYĆ KATASTROFALNE
W SKUTKACH

Bezpieczeństwo dostaw energii i zagrożenia związane ze zmianą klimatu wywołują falę
inicjatyw politycznych i inwestycyjnych na całym świecie i spowoduje to
fundamentalną zmianę tego, w jaki sposób wykorzystujemy i zarządzamy energią.
Organizacje, które są w stanie zaplanować i wykorzystać te nowe realia dotyczące
rynku energii, w znaczący sposób zwiększą swoją elastyczność i konkurencyjność.
Nieprzygotowanie się do nadchodzących zmian może być bardzo kosztowne i
prawdopodobnie katastrofalne w skutkach.”

POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



- 13 aktów legislacyjnych oraz pakiet 66 zmian w systemie prawa Unii Europejskiej
(w sumie na ponad 4 tysiącach stron)

- Nowe restrykcje i wymagania, ale i nowe fundusze (oraz preferencje w dostępie do
kapitału)

- Fit for 55 wejdzie w życie nie wcześniej niż w 2024 roku

- Mechanizm dostosowywania cen na granicach z uwzględnieniem emisji CO2

(Carbon Border Adjustment Mechanism) – (łańcuch dostaw)

- Intensywna modernizacja sektora energetycznego i ciepłowniczego (wzrost kosztów
energii elektrycznej i ciepła)

POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



- Rozporządzenie w kwestii użytkowania gruntów, zmiany użytkowania gruntów i
leśnictwa (LULUCF) – zredukowany dostęp do surowca m.in. dla branży meblarskiej,
od 2027 roku koniec dotacji na energię z biomasy do produkcji energii elektrycznej,
z wyjątkiem instalacji wychwytujących i składujących dwutlenek węgla

- dostosowanie do światowego mechanizmu kompensacji i redukcji dwutlenku węgla
dla lotnictwa międzynarodowego (CORSIA) oraz włączenie do EU ETS emisji z
żeglugi (droższy fracht)

- Redukcja produkcji metanu (sektor rolniczy, odpadowy, energetyczny i inne)

- Zakaz sprzedaży pojazdów z silnikami spalinowymi od 2035 roku.

POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



- ustalenie odrębnego systemu handlu uprawnieniami do emisji w odniesieniu do
dystrybucji paliwa dla transportu drogowego i budynków (droższe paliwa kopalne)

- Wodór (??? - „H2 ready”?)

- Dyrektywa o opodatkowaniu energii - zwiększy atrakcyjność czystszych paliw i
zlikwiduje luki dotyczące paliw zanieczyszczających

- Wspólny Wysiłek Redukcyjny (Effort Sharing Regulation) obejmie emisje w kolejnych
sektorach tj. transport, rolnictwo, odpady, itd. – tzw. nonETS

- wycofywanie bezpłatnych uprawnień do emisji

- efektywność energetyczna – zwiększenie celu redukcji zużycia energii, wzmocnienie
zasady „energy efficiency first”, zmiany w dyrektywie EE

POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?
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POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?

Co pakiet oznacza w skrócie dla branży produkcyjnej?

„Produkty wyprodukowane z materiałów w pełni ekologicznych, które pozostawiają po
sobie ujemny ślad węglowy”



ŚLAD WĘGLOWY

POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



Nowe wymagania dla 
poddostawców spółek 
giełdowych oraz 
korporacji deklarujących 
neutralność klimatyczną

POPRAWNA IDENTYFIKACJA MEGATRENDU?



ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Obliczyłem ślad węglowy – i co dalej?

Działania ekonomicznie dodatnie / trwałe (zmniejszenie kosztu produkcji)

- Ograniczanie zużycia energii – zwiększanie efektywności energetycznej, 

- Własna generacja OZE/odpady – zwiększenie ilości generowanej elektryczności (rozwój 

technik zgazowania dostosowany do odpadu/biomasy?),

- kontrakty cPPA (zakup zielonej energii)

- modyfikacje produkcji (mniej odpadów, inne surowce, etc.) 

Działania ekonomicznie ujemne / nietrwałe (dodatkowy koszt)

- Zakup gwarancji pochodzenia energii elektrycznej (np. na TGE – kogeneracyjne, OZE)

- Zakup certyfikatów „kompensacyjnych” (Certified Emission Reductions (CERs), Gold Standard 

CERs, Gold Standard Verified Emission Reductions (VERs) , Verified Carbon Standard (VCS) 

certified credits, etc.)

CBAM i LULUCF?

- Dostosowanie strategii dla łańcucha dostaw do przewidywanych wymagań. 



ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Offset emisji po polsku



ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Offset emisji po polsku



ŚLAD WĘGLOWY DLA PRZEDSIĘBIORSTWA

Jeszcze raz – chcę zredukować ślad węglowy – jakie mam opcje?

Działania ekonomicznie dodatnie / trwałe

- Ograniczanie zużycia energii – zwiększanie efektywności energetycznej 

(ISO 50001, audyt energetyczny, SCADA, automatyzacja, BIM-FM, optymalizacja algorytmów 

sterujących, identyfikacja strat, itd.), 

- własna generacja OZE / niskoemisyjna

(PV, kogeneracja, magazyny energii, biogaz, energia odpadowa, itd.), 

- kontrakty cPPA (zakup zielonej energii)

- modyfikacje produkcji (mniej odpadów, inne surowce, etc.)

(ERP, DMS, APS, Lean manufacturing,………… PRZEMYSŁ4.0)



BIAŁE CERTYFIKATY

„BIAŁE CERTYFIKATY”
AUDYT EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ



Białe certyfikaty  (świadectwa efektywności energetycznej) – system zachęty do realizacji modernizacji 
zwiększających efektywność energetyczną instalacji/obiektów

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE



Białe certyfikaty  (świadectwa efektywności energetycznej) – system zachęty do realizacji modernizacji 
zwiększających efektywność energetyczną instalacji/obiektów

Ustawa o efektywności energetycznej:

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE



Białe certyfikaty  (świadectwa efektywności energetycznej) – system 
zachęty (!!!) do realizacji różnych modernizacji zwiększających 
efektywność energetyczną instalacji/obiektów (!!!)

(!!!) 1 – O białe certyfikaty należy starać się „przed podjęciem   
decyzji” o realizacji przedsięwzięcia

(!!!) 2 – Zwiększanie efektywności energetycznej instalacji 
istniejących – nie dla instalacji zupełnie nowych, których wcześniej 
nie było

W wyniku realizacji modernizacji w zwiększenie efektywności 
energetycznej można się spodziewać „dofinansowania”!!!

BIAŁE CERTYFIKATY



Uzyskiwanie i umarzanie „białych certyfikatów” – jedna z metod 
wykonania obowiązku uzyskania oszczędności energii u odbiorców 
końcowych przez przedsiębiorstwo energetyczne.

Świadectwa efektywności energetycznej - są przedstawiane 
Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki i stanową dowód 
zrealizowania przedsięwzięć na rzecz poprawy efektywności 
energetycznej przez odbiorców końcowych.

„Białe certyfikaty” – towar giełdowy na Towarowej Giełdzie Energii 
(TGE), którym obracać może dowolny podmiot poprzez domy 
maklerskie

Audyt efektywności energetycznej – dokument potwierdzający ilość 
energii planowanej do „zaoszczędzenia”.

BIAŁE CERTYFIKATY



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE

Warunki kwalifikacji przedsięwzięcia do uzyskania białych certyfikatów:

• Roczna oszczędność energii finalnej na poziomie co najmniej 10 toe (116,3 MWh), 
ale jednakowe (tego samego rodzaju) projekty można „łączyć” i wnioskować 
wspólnie

• Złożenie wniosku przed podpisaniem umowy z wykonawcą robót 
modernizacyjnych lub zakupem materiałów (wyjątek: art. 15 Ustawy o 
efektywności energetycznej),

• Nie skorzystanie z premii termomodernizacyjnej na wykonanie danego 
przedsięwzięcia,

• Łączna wartość innej pomocy finansowej i białych certyfikatów nie może 
przekroczyć dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie 
(zakładając cenę 1 toe = 1500zł).



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE

Warunki kwalifikacji przedsięwzięcia do uzyskania białych certyfikatów:

Mechanizm dodatkowy – bez audytów:



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 promesy świadectwa

Realizator przedsięwzięcia 
Realizacja
Audyt efekt. energetycznej
Zawiadomienie do URE

URE
Zapis w rejestrze Informacji dla 
giełdy, wydanie świadectwa

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
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Podmiot zgłaszający wniosek do URE 

określa we wniosku:

• rodzaj przedsięwzięcia oraz miejsce realizacji,

• ilość energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku w wyniku realizacji 
przedsięwzięcia, wyrażoną w toe,

• okres uzyskiwania oszczędności energii dla danego przedsięwzięcia w 
latach,

oraz dołącza:

• audyt efektywności energetycznej,

• oświadczenie o treści podanej w ustawie,

• informację o źródle finansowania,

• harmonogram realizacji przedsięwzięcia

BIAŁE CERTYFIKATY



Kluczowe elementy harmonogramu realizacji przedsięwzięcia

• Określenie terminu podjęcia nieodwracalnej decyzji o realizacji 
przedsięwzięcia

-> Białe certyfikaty to system zachęty

-> Co świadczy o nieodwracalnej decyzji o realizacji przedsięwzięcia? 
(rozpisanie przetargu? zakup materiałów? zamówienie projektu?)

• Wniosek musi być złożony przed podpisaniem umowy z wykonawcą prac

Złożenie wniosku
Rozpoczęcie 
modernizacji

Przyznanie 
promesy białych 
certyfikatów

Zakończenie 
modernizacji

Zawiadomienie 
o zakończeniu 
modernizacji

max 45 dni -45- dni

BIAŁE CERTYFIKATY

Wydanie 
ostatecznej decyzji i 
monetyzacja

30 dni???



Typowe błędy skutkujące wymaganiem uzupełnienia wniosku

• Brak podpisów osób widniejących w KRS jako upoważnionych do 
reprezentacji przedsiębiorstwa,

• Brak załączników,

• Błędy w harmonogramie,

• Błędna identyfikacja rodzaju przedsięwzięcia (lub niezgodna z art. 19 
Ustawy o efektywności energetycznej),

• Łączenie efektów różnych przedsięwzięć w jedną modernizację (np. 
modernizacja sieci ciepłowniczej + wymiana kotłów),

• Niespójności obliczeniowe w audycie efektywności energetycznej.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE



Poprawa wniosków w praktyce

• Kontakt przedstawiciela URE z osobą wyznaczoną do kontaktu, wskazaną 
we Wniosku (należy podać imię, nazwisko i numer telefonu osoby 
odpowiedzialnej)

• Kontakt przedstawiciela URE z audytorem energetycznym 
sporządzającym audyt efektywności energetycznej (w karcie audytu 
efektywności energetycznej należy podać telefon kontaktowy)

• Złożenie poprawionych dokumentów w URE w ciągu 7 lub 14 dni.

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE



EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE

Świadectwo efektywności 
energetycznej

Po zakończeniu realizacji 
przedsięwzięcia, podmiot 
zawiadamia Prezesa URE o tym 
fakcie.

Po uzyskaniu informacji o 
zakończeniu realizacji, Prezes URE 
informuje podmiot prowadzący 
rejestr świadectw efektywności 
energetycznej o wydanym 
świadectwie. 

Prawa majątkowe są towarem 
giełdowym.



Postępowanie po przyznaniu białych certyfikatów

• Informacja o przyznaniu białych certyfikatów - URE

• Białe certyfikaty nie są zarejestrowane na TGE !!!

• Zawiadomienie o zakończeniu realizacji przedsięwzięcia - Wnioskodawca

• Zarejestrowanie białych certyfikatów na TGE - URE

• Założenie konta na TGE - Wnioskodawca

• Najlepiej zrobić to poprzez dom maklerski

• Obrót prawami majątkowymi na TGE – Makler

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE



Postępowanie po przyznaniu białych certyfikatów

• Domy maklerskie zajmujące się obsługą TGE (zgodnie z informacją na tge.pl)

• Noble Securities S.A. http://www.noblesecurities.pl/

• Dom Maklerski Banku Ochrony Środowiska S.A. http://bossa.pl/oferta/tge/

• Respect Energy Towarowy Dom Maklerski https://re-tdm.pl/

• PGE Dom Maklerski S.A. pm.dm@gkpge.pl

https://tge.pl/domy-maklerskie

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE

https://tge.pl/domy-maklerskie


Towarowa Giełda Energii

https://tge.pl

„Rodzaje” białych certyfikatów, ceny, wyniki sesji – pokazać obsługę strony

• PMEF

• PMEF-2020

• PMEF-2021

• PMEF_F

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE



Towarowa Giełda Energii

https://tge.pl

Różne „rodzaje” białych certyfikatów, ceny, wyniki sesji

• PMEF

• PMEF-2018

• PMEF-2019

• PMEF-2021

• PMEF_F

PMEF  (od 20 do 2000) zł/toe

PMEF_F  1 750 - 2700 zł/toe
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KLUCZOWE ETAPY PROCEDURY UBIEGANIA SIĘ O 

BIAŁE CERTYFIKATY

• PMEF

• PMEF_F

• PMEF-2020

• PMEF-2021



Audyt energetyczny po zrealizowaniu przedsięwzięcia

• Obowiązkowy dla przedsięwzięć, których oszczędność energii przekracza 
100 toe rocznie

• Nie może być przeprowadzony przez tego samego audytora
energetycznego (osobę), co audyt przed modernizacją

• Może być przeprowadzony przez tą samą firmę

• W przypadku wykazania różnic w wielkości zaoszczędzonej energii między 
audytem przed i po modernizacji, świadectwo zostanie skorygowane do 
wysokości wskazanej w audycie po modernizacji

EFEKTYWNOŚĆ ENERGETYCZNA

- ASPEKTY FORMALNE



Audyt efektywności energetycznej

Rozporządzenie ministra energii z dnia 5 października 2017 r. w sprawie 
szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej 
oraz metod obliczania oszczędności energii

§ 4. 
1. Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Audyt ten obejmuje wykonanie bilansu 

energetycznego obiektu, urządzenia technicznego lub instalacji, którego dotyczy 
przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej.

2. Audyt dla przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, 
określonego w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może być sporządzony w 
sposób uproszczony.

BIAŁE CERTYFIKATY



BIAŁE CERTYFIKATY



Tabele 7-8 rozporządzenia

BIAŁE CERTYFIKATY



§ 4. 
1. Audyt sporządza się w sposób 

bilansowy. Audyt ten obejmuje 
wykonanie bilansu 
energetycznego obiektu, 
urządzenia technicznego lub 
instalacji, którego dotyczy 
przedsięwzięcie służące 
poprawie efektywności 
energetycznej

BIAŁE CERTYFIKATY



„Białe certyfikaty” na podstawie studium przypadku:

• Firma planuje zlecić przeprojektowanie instalacji wentylacji odciągowej, 
w której chce wymienić wentylatory (i silniki).

• Jakie usługi dodatkowe może zamówić? 

(np. pozyskanie dofinansowania)? 

• W jaki sposób dodatkowe usługi zwiększą atrakcyjność zamówienia?
(oferta na projekt to dla inwestora koszt, oferta na projekt + 
pozyskanie dofinansowania to przychód)

• Czy możemy w takiej sytuacji zaoferować korzystniej usługę?
(np. „success fee” od pozyskanego dofinansowania pokrywające 
koszty projektowania)?

BIAŁE CERTYFIKATY



Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)

Ustawa

Obwieszczenie

BIAŁE CERTYFIKATY



Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)

Rozporządzenie

BIAŁE CERTYFIKATY



Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)Rozporządzenie

BIAŁE CERTYFIKATY



Nasze studium przypadku:
wymiana wentylatorów (i silników)

W wyniku obliczeń zauważono, że ilość zaoszczędzonej energii jest zbyt mała aby 
można było się ubiegać o „białe certyfikaty” – poniżej 10 toe/rok (~116 MWh).
…ale…
Podczas wizji lokalnej projektant / audytor dowiedział się, że stojąca obok hali 
produkcyjnej hala magazynowa jest niedogrzana i planuje się dobudować nowe 
źródło ciepła. Inwestor nie brał do tej pory pod uwagę opcji odzysku ciepła, bo 
ma tani opał (odpad z produkcji). Projektant przeliczył wstępnie, że ilość ciepła 
odpadowego z lakierni powinna wystarczyć do ogrzania hali magazynowej.

Sprawdźmy zatem czy taki rodzaj modernizacji wpisuje się w kryteria Ustawy i 
obwieszczenia i czy można na taką inwestycję pozyskać „białe certyfikaty”…

BIAŁE CERTYFIKATY



Nowe studium przypadku:
Wybudowanie instalacji 
odzysku ciepła

Ustawa

Obwieszczenie

BIAŁE CERTYFIKATY



Rozporządzenie Nowe studium przypadku:
Wybudowanie instalacji odzysku ciepła

BIAŁE CERTYFIKATY



Rozporządzenie

Nowe studium przypadku:
Wybudowanie instalacji odzysku ciepła

BIAŁE CERTYFIKATY



PRZYKŁADY MODERNIZACJI



ODZYSK CIEPŁA

• Fabryka mebli

• Instalacja wentylacji usuwa zanieczyszczone powietrze z linii lakierni

• Jedna centrala wentylacyjna

• Ciepło produkowane z odpadu drzewnego (cena ok. 10 zł/MWh)

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ



ODZYSK CIEPŁA

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ

330 000 zł



IZOLACJA FILTRÓW

• Fabryka mebli

• Instalacja wentylacji – odpylanie

• Filtry w obudowie z blachy stalowej znajdują się poza halą produkcyjną

• Powierzchnia obudowy filtrów to ok. 200 m2

• 100% recyrkulacja powietrza

• Ciepło produkowane z odpadu drzewnego (cena ok. 10 zł/MWh)

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ



IZOLACJA FILTRÓW

PRZYKŁADY PRZEDSIĘWZIĘĆ

104 000 zł



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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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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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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PRZYKŁAD 4

Wymiana źródła chłodu

Dotychczasowe źródło chłodu: 
dwa stare agregaty chłodnicze bez automatyki

Nowe źródło chłodu:
wysokosprawny chiller wyposażony 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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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.



Pomagamy zwiększać efektywność energetyczną od 1994 r.

ul. Świętokrzyska 20, 00-002 Warszawa

tel. 22 505 46 61, fax 22 825 86 70

www.nape.pl, nape@nape.pl

Marek Amrozy, mamrozy@nape.pl

Zapraszamy do współpracy!


