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 Warszawa, 2 grudnia 2020 r. 
KL/570/410/DZS/2020 

 
Pan 

Michał Kurtyka 

Minister Klimatu i Środowiska 

 

Szanowny Panie Ministrze, 

W związku z procedowanym obecnie na etapie Komitetu do spraw Europejskich projektem ustawy  

o zmianie ustawy o efektywności energetycznej oraz niektórych innych ustaw (UC41), zwracam uwagę 

na niekorzystny zapis art. 21 ust. 2 ww. projektu, który uniemożliwiałby firmom energetycznym 

pozyskiwanie tzw. białych certyfikatów za przedsięwzięcia efektywności energetycznej na ich majątku 

związane np. z modernizacją stacji transformatorowych czy sieci ciepłowniczych. Naszym zdaniem jest 

to nieuzasadnione, dyskryminujące i zawężające podejście. 

Brzmienie art. 21 ust. 2 w aktualnym projekcie ustawy: 

„2. Wartość świadectwa efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 3, dla przedsięwzięcia 

lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności energetycznej oraz wartość 

oszczędności energii finalnej, o której mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1 dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć 

zrealizowanych u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się oszczędność energii pierwotnej, 

ustala się z uwzględnieniem współczynników sprawności procesów przetwarzania energii pierwotnej  

w energię finalną, o których mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 29.” 

Przykładowo: 

 Spółka niebędąca odbiorcą końcowym (elektrociepłownia systemowa), realizuje przedsięwzięcie 

służące poprawie efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat w sieciach 

ciepłowniczych dokonując poprawy izolacji cieplnej rurociągów wraz z ich wyposażeniem  

w armaturę, zaopatrującego w ciepło dużego odbiorcę ciepła – szklarnie. Nie ma możliwości 

wykazania oszczędności energii finalnej ze względu na to, że oszczędność energii powstaje przed 

dostarczeniem do odbiorcy końcowego. Aby uwzględnić takie działanie, należy wykazać 

oszczędność energii pierwotnej, a następnie przeliczyć ją na oszczędność energii finalnej stosując 

współczynnik Wpi. Tego typu racjonalne przedsięwzięcia są możliwe do kwalifikowania zgodnie  

z obecnymi zapisami art. 21 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r. 

(Dz.U. 2020.264 t.j. z dnia 19.2.2020 r.), lecz proponowana zmiana usunie tą możliwość. 
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 Spółka niebędąca odbiorcą końcowym (OSP lub OSD), realizuje przedsięwzięcie służące poprawie 

efektywności energetycznej w zakresie ograniczeń strat na transformacji, w tym poprzez 

wymianę transformatorów na jednostki charakteryzujące się wyższą efektywnością energetyczną 

(sprawnością). Nie ma możliwości wykazania wprost oszczędności energii finalnej ze względu na 

to, że oszczędność energii powstaje przed dostarczeniem do odbiorcy końcowego, należy 

wykazać oszczędność energii pierwotnej, a następnie przeliczyć ją na oszczędność energii finalnej 

stosując współczynnik z tabeli 1 w rozporządzeniu Ministra Energii z dnia 5 października 2017 r. 

w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej 

oraz metod obliczania oszczędności energii. Tego typu racjonalne przedsięwzięcia są możliwe do 

kwalifikowania zgodnie z obecnymi zapisami art. 21 ust. 2 ustawy o efektywności energetycznej 

z dnia 20 maja 2016 r. (Dz.U. 2020.264 t.j. z dnia 19.2.2020 r.), lecz proponowana zmiana usunie 

tą możliwość. 

Biorąc powyższe pod uwagę, zwracam się z uprzejmą prośbą o wykreślenie z proponowanego  

art. 21 ust. 2 słów „zrealizowanych u odbiorcy końcowego”, co jednoznacznie usunie wątpliwości 

interpretacyjne i umożliwi pozyskiwanie białych certyfikatów firmom energetycznym na 

przedsięwzięcia w zakresie efektywności energetycznej na ich majątku. 

W przypadku konieczności dodatkowych informacji na ww. temat, bardzo proszę o kontakt z p. Dorotą 

Zawadzką-Stępniak, Dyrektorką Departamentu Energii i Zmian Klimatu w Konfederacji Lewiatan,  

e-mail: dzawadzka-stepniak@konfederacjalewiatan.pl; tel. 22 55 99 925; tel. kom. 502 117 112. 

 

Z poważaniem,  

 

Maciej Witucki 

Prezydent Konfederacji Lewiatan 

 

 

 

 

Do wiadomości: 

Pan Rafał Gawin – Prezes Urzędu Regulacji Energetyki 


