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Wstęp
Jednym z istotniejszych instrumentów mających służyć poprawie efektywności energetycznej polskiej
gospodarki miał być system białych certyfikatów. O ile stwierdzenie, że system osiągnął sprawność
instytucjonalną nie budzi specjalnych dyskusji - to jego skuteczność wywołuje już sporo obaw.
Definiując skuteczność jako miarę osiągnięcia celu a sam cel jako podwyższenie efektywności
energetycznej można mieć spore wątpliwości co do działania zaprojektowanego mechanizmu. Biorąc
pod uwagę fakt, że podmioty zobowiązane do uzyskania oszczędności za rok 2013 wypełniły swój
obowiązek w 98,6% poprzez wniesienie opłaty zastępczej a zaledwie w 1,4% poprzez umorzenie
świadectw – należy zadać sobie pytanie jakie są źródła niepowodzenia oraz jak przeprowadzić
ewolucję systemu z poziomu w miarę sprawnego instytucjonalnie do poziomu skutecznego w
zakresie wiodącego celu (realnej oszczędności energii a nie wnoszenia opłat zastępczych). WWF
Polska przygotował zbiór propozycji zmian mających na celu poprawę działalności systemu, zaś
niniejszy dokument został przygotowany w celu weryfikacji zaproponowanych modyfikacji, oceny ich
realności, skuteczności i efektywności. Działanie takie nie byłoby możliwe bez wcześniejszej próby
diagnozy dotychczasowych niepowodzeń.
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1. Szacunki dotychczasowych oszczędności i obciążeń kosztowych
1.1
Oszacowanie
wielkości
efektywnościowemu.

rynku

podlegającego

obowiązkowi

Oszacowania opierające się na prognozowanej wielkości sprzedaży (ex-ante) obarczone się dwoma
rodzajami błędów:
a) Związanych z dokładnością ustalenia wielkości rynków podlegających obowiązkowi,
b) Prognozie zmian wielkości tych rynków w kolejnych latach.
W takim kontekście wykorzystanie oszacowania ex-post dotyczącego roku 2013 wydaje się
rozwiązaniem nie gorszym od podejścia ex-ante.
Dane udostępnione przez NFOŚiGW w sprawie wielkości opłat wniesionych z tytułu obowiązku
efektywnościowego w ujęciu kwartalnym przedstawione są w Tabela 1.

Tabela 1 Wielkości opłat i kar wniesionych z tytułu Ustawy o efektywności energetycznej w mln zł

I kw. 2013

II kw. 2013

III kw. 2013

Opłata zastępcza 0,0
0,0
0,0
Kara
0,0
0,0
0,0
1
Źródło: Dane udostępnione przez NFOŚiGW

IV kw. 2013

I kw. 2014

II kw. 2014

0,6
0,0

451,8
0,0

1,3
0,0

Interpretacja wartości z Tabela 1 jest subiektywna. Formalnie rozliczenie obowiązku powinno
nastąpić do końca 1 kwartału 2014. Można jednak z dużym prawdopodobieństwem domniemywać,
że wpłaty zaksięgowane w II kw. 2014 są spóźnionymi należnościami za 2013. Za takim założeniem
przemawia czysta biznesowa strategia działalności przedsiębiorstw – wpłaty za rok 2014 należy
realizować do końca I kw. 2015. Z finansowego punktu widzenia podmiot realizujący wpłatę
wcześniej traci przynajmniej odsetki od tego kapitału. Dlatego też z niewielkim
prawdopodobieństwem błędu można przyjąć, że suma wpłat opłaty zastępczej za rok 2013 opiewała
na kwotę: 453,7 mln zł co wskazuje na niezrealizowany obowiązek oszczędności energii w wysokości
453700 toe.
Do wymienionej kwoty należy doliczyć 6510 toe umorzonych białych certyfikatów2. Należy zaznaczyć,
że rachunek powinien dotyczyć właśnie certyfikatów umorzonych a niewydanych (20,7 tys. toe). Sam
fakt posiadania certyfikatów jeżeli nie zostały przedstawione do umorzenia wymaga bowiem
wniesienia opłaty zastępczej. Rachunek łączny opiewający na 460,2 tys. toe jest zatem niższy od
przymiarek URE, która ustaliła limit białych certyfikatów na 550 tys. toe. Opisane rozważania bazują
1

Departament Planowania i Sprawozdawczości, korespondencja z 06.06.2014
Dane udostępnione przez URE, Departament Systemów Wsparcia stan na 31.03.2014, korespondencja z
19.06.2014
2
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na kolejnym nie artykułowanym dotąd założeniu, że wszystkie zobowiązane podmioty zrealizowały
swój obowiązek umarzając certyfikaty lub wnosząc opłatę zastępczą. Mimo, że w pozycji „kary” z
Tabela 1 widnieją wartości zerowe istnieje szansa, że z uwagi na początkowy okres działania systemu
nie jest on w pełni szczelny a część podmiotów podjęła świadomie lub nieświadomie niewykryte
działania pozaprawne mające na celu uniknięcia dodatkowych kosztów. Wg szacunku URE ok 1240
podmiotów jest zobowiązanych do rozliczenia się z obowiązku pozyskania świadectw efektywności
energetycznej lub uiszczenia opłaty zastępczej3. Tak duża liczebność kreuje pewne
prawdopodobieństwo nie wywiązania się z obowiązku przez nieliczny odsetek podmiotów.

Dla roku 2015 wielkość obowiązku efektywnościowego ulegnie zmianie wynikającej z:
a) Zmianie wartości wskaźnika rozliczeniowego z 1% na 1,5% (ten ostatni obowiązuje zarówno
w 2014 jak i 2015r),
b) zmianie wielkości rynku w jednostkach fizycznych (ilość sprzedawanej energii w TWh i GJ).
O ile pierwszy czynnik jest skwantyfikowany i narzucony literą prawa (wzrost z 1% do 1,5%) to drugi
może zostać oszacowany na bazie scenariuszy rozwoju rynku energii w Polsce, przy czym istniejące
oszacowania niekoniecznie wydzielają sektory objęte obowiązkiem efektywnościowym i pozostałe.
Projekcje dotyczą raczej ogólnokrajowego wzrostu zapotrzebowania na energię. Założenie, że taki
wskaźnik (wskaźniki) można wykorzystać do fragmentu rynku niesie za sobą pewne ryzyko błędu –
zostało jednak wykorzystane4. Rozpatrywane scenariusze wzrostu5 operują wskaźnikami 0,44% i
1,51% wzrostu rocznie. Dla takich założeń potencjalny obowiązek efektywnościowy w roku 2015
oszacowano na 719 do 733 tys. toe w zależności od niskiej/wysokiej ścieżki wzrostu.

W 2013 roku nikt nie kupił certyfikatów. Pierwszą transakcję zawarto bowiem na TGE 09.01.2014, na
54 toe po 900 zł/toe. Oszacowanie wydatków na zakup certyfikatów za rok 2013 opiewa zatem na
kwotę 0 zł. Towarowa Giełda Energii poinformowała o podjęciu decyzji o wprowadzeniu do obrotu
Praw Majątkowych wynikających ze świadectw efektywności energetycznej, który to obrót rozpoczął
się 04.11.2013. Trudno zatem było się spodziewać olbrzymich obrotów, zwłaszcza w kontekście ilości
wydanych do końca 2013 r (przez URE) białych certyfikatów. Do końca 2013 wydano bowiem 37
świadectw na łączną kwotę 6,7 tys. toe.

3

Sprawozdanie Prezesa… str. 203.
Różne ścieżki wzrostu zapotrzebowania na energię są możliwe choćby z uwagi na fakt, że sektory EU-ETS nie
są wliczane do zbioru podlegającego obowiązkowi efektywnościowemu. Te sektory poddawane są różnym
administracyjnym i ekonomicznym bodźcom, które mogą sprawić że ich ścieżka zużycia energii będzie inna.
5
Żmijewski K., Ekspertyza w zakresie efektywności energetycznej niezbędna dla przygotowania projektu ustawy
i rozporządzeń wykonawczych implementujących postanowienia Dyrektywy 2012/27/UE – Systemy
zobowiązujące do efektywności energetycznej. Procesy inwestycyjne (wyd.) 2013 str. 7.
4
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1.2 Oszacowanie ilości zaoszczędzonej energii – jako efekt działania
systemu
Szacunek ten napotyka na pewne trudności wynikające z możliwych różnych podejść do obliczeń.
Przyjęto metodykę opartą w całości o sprawozdawczość URE opisującą kategorię: „Poziom
deklarowanej łącznej ilości energii zaoszczędzonej średnio w ciągu roku, tj. suma ze wszystkich
skutecznie złożonych otwartych ofert przetargowych [toe/rok]”. Wskaźnik taki został opublikowany
za rok 2013 (rozstrzygnięto 1 przetarg). Jego wartość wynosi 61,7 tys. toe. Oczekiwana liczba
świadectw to 48,3 tys. toe. Wszystkie zgłoszone oferty opisują bowiem również konkretne
inwestycje prowadzące do fizycznie odczuwanych oszczędności, bez względu na ich zwycięstwo czy
też odrzucenie w postępowaniu przetargowym.
Łączny (skumulowany w czasie) efekt jest już trudniejszy do oszacowania: całkowity (a nie roczny)
okres uzyskiwania oszczędności wahał się bowiem od 0,5 do 45 lat a nie opublikowano wskaźnika
średniego ważonego ilością oszczędności poszczególnych ofert. Ponieważ dostępne są dane opisujące
cała próbę przystępująca do przetargu oszacowano średni czas trwania oszczędności na 8,13 lat. Na
tej podstawie łączna ilość zaoszczędzonej energii to 502,2 tys. toe energii finalnej oraz 835,3 tys. toe
energii pierwotnej.
Podsumowując – roczne oszczędności wyniosły 61,7 tys. toe. Ilość przyznanych certyfikatów lub ich
wartość oczekiwana nie ma tu bowiem żadnego znaczenia. Ilości certyfikatów są efektem
zaprogramowanego mechanizmu administracyjnego a nie fizycznym rezultatem działań
inwestycyjnych. Kwota jest lekko przeszacowana – do przetargu zgłoszone nieliczne (bez podania
konkretnej ilości) projekty jeszcze nie zrealizowane.

1.3 Wpływ istniejącego systemu na wysokość rachunków za energię

1.3.1 Energia elektryczna

Gospodarstwa domowe są biernym aktorem w istniejącym systemie efektywnościowym. Uściślając –
z uwagi na minimalny próg oszczędności wynoszący 10 toe/r – ich działania dostosowawcze nie
doprowadzą do uzyskania dodatkowej premii w postaci certyfikatu i przychodów z jego sprzedaży.
Zakłada się zatem, że gospodarstwa poddane są zatem hipotetycznemu wzrostowi cen (jako efekt
wzrostu kosztów produkcji/dystrybucji) energii a jedyną możliwością ograniczenia rachunków jest
ograniczenie zużycia. Dla roku 2013 gdy obowiązywał już mechanizm efektywnościowy, mówić zatem
można o nowej składowej kosztów zakupu energii elektrycznej - co nie oznacza jednak
bezwzględnego obowiązku wzrostu cen dla gospodarstw. Dane wyjściowe do oszacowań prezentuje
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Tabela 2.

7

Tabela 2 Ceny energii elektrycznej dla gospodarstw domowych

2012 (4 kwartał)
netto
z VAT
Cena ogółem w zł/1MWh
507,9
624,7
w tym:
Energia elektryczna
284,6
350,1
Dystrybucja
223,3
274,7
Źródło: Sprawozdanie Prezesa URE w 2013, str. 34 i 41.

Pobieżna analiza danych zawartych w
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2013 (4 kwartał)
netto
495,9

z VAT
610,0

2014 (szacunek wg
zatwierdzonych taryf)
netto
z VAT
483,5
594,7

271,1
224,9

333,5
276,6

spadek o 6,2-6,5%
wzrost o 2,1%

Tabela 2 pozwala na wyciągnięcie dość zaskakujących wniosków:
1. Wprowadzenie systemu białych certyfikatów nie jest równoznaczne ze wzrostem cen w
taryfach G, te ostatnie zależą zarówno od ceny samej energii jaki jej dystrybucji. Jest to zatem
wypadkowa całego koszyka składowych kosztów tworzących tzw. ceny uzasadnione oraz od
polityki regulatora (URE) zatwierdzającego taryfy.
2. Zwiększenie obowiązku efektywnościowego z 1,0% do 1,5% nie powoduje automatycznego
wzrostu cen detalicznych – taryfy na 2014 są już zatwierdzone i spadek łącznej ceny
przewidywany przez URE6 wydaje się być wiarygodny.
3. Spadki cen w taryfie G są efektem spadku cen energii elektrycznej (ceny za dystrybucję
rosną).
4. Składowa kosztów związana z obowiązkiem efektywnościowym mimo dyskutowanych
spadków – wpływa na cenę, bez tego elementu ceny byłyby jeszcze niższe.
5. Wartości podane w dyskutowanej tabeli są wartościami nominalnymi (podawanymi w cenach
bieżących). Realne spadki cen (tzn. uwzględniające inflację) są jeszcze większe.

Założenia metodyczne do analizy udziału kosztu białych certyfikatów za rok 2013.


W taryfie G z której korzystają gospodarstwa domowe pojawiła się nowa składowa kosztów.
Jej wysokość w skali całego procesu sprzedaży energii elektrycznej odbiorcom końcowym jest
liczona zgodnie z rozporządzeniem MG wg następującego wzoru:

Enp1 = un × Pn / 100% × OZj
Gdzie:
Enp1- Ilość energii pierwotnej odpowiadająca wartości świadectwa, które jest
obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo
un – wskaźnik procentowy na dany rok (n) powstania obowiązku, o którym mowa w
art. 12 ust. 1 ustawy, zwany dalej „rokiem rozliczeniowym”, w [%], Dla roku 20013
wskaźnik ten wynosi 1%
Pn – kwotę przychodu ze sprzedaży energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego
odbiorcom końcowym, osiągniętego za rok rozliczeniowy przez dane
przedsiębiorstwo energetyczne, o którym mowa w art. 12 ust. 1 pkt 1 lit. a ustawy,
pomniejszonego o kwoty i koszty, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy, w [zł], (dla
energii elektrycznej chodzi o odliczenie naliczonej akcyzy oraz kosztów zakupu
certyfikatów, w tym białych)
OZj - wysokość jednostkowej opłaty zastępczej (dla roku 2013 jest to 1000 zł/toe)


6
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Akcyza w roku 2013 wynosiła 20 zł/MWh, została nałożona na dystrybuowaną energię
elektryczną z wyjątkiem energii wyprodukowanej w źródłach odnawialnych. Tej ostatniej było
6,24%7
Koszt świadectw (tzw. kolorów) w 2012 to 41,49 zł/MWh8, brak oszacowań dla roku 2013

Sprawozdanie .. str. 41.
Sprawozdanie Prezesa… str 93.
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Przyjęcie wysokości opłaty zastępczej - a nie miksu: opłaty i kosztów zakupu certyfikatów jest jak najbardziej prawidłowe – w roku 2013 transakcje kupna/sprzedaży certyfikatów były
śladowe9. W kolejnych latach założenie to nie będzie już takie oczywiste.
Do symulacji przyjęto zbiór taryf G11, co stanowi pewne uproszczenie. Ok 13% gospodarstw
domowych korzysta bowiem z taryf dwustrefowych G1210, brak jest jednak możliwości
dokładnej symulacji zachowań tego podzbioru.

Dla takich założeń składowa wynikająca z uwzględnienia opłaty zastępczej („efektywnościowej”)
wyniosła w 2013 roku 4,31 zł/MWh netto11. Z uwagi na obliczenia prowadzone dla gospodarstw
domowych należy mówić o obciążeniu brutto – z podatkiem VAT. Przy takim założeniu była to kwota
5,31 zł/1 MWh. Jest to niecałe 0,9% średniej ceny energii elektrycznej w taryfach G.
Przejście od zmiany ceny do zmiany wydatków na energię elektryczną wymaga odwołania się do ilości
zakupywanej energii. Ostatnie dokładne badania GUS opisują rok 201212. Badania te nie są
prowadzone co roku (były realizowane w latach: 2002, 2009 i 2012) nie można zatem spodziewać się
w najbliższym czasie bardziej aktualnych rezultatów. Przed podaniem uśrednionego zużycia i
wydatków na zakup energii warto przedstawić pewne niedokładności towarzyszące wartościom
uśrednionym dla całego zbioru 13,6 mln gospodarstw domowych w Polsce:





5,4% gospodarstw wykorzystuje energię elektryczną do ogrzewania, przy czym znaczna (ale
nie skwantyfikowana przez GUS) część wykorzystuje energię elektryczną do dogrzewania
pomieszczeń a nie jako podstawowe źródło ciepła. W tej zbiorowości rachunki za prąd są
wyższe,
23,6% gospodarstw wykorzystuje prąd do podgrzania ciepłej wody użytkowej – ta zbiorowość
też wydaje na energię elektryczną powyżej średniej,
analiza wykorzystania energii elektrycznej przy przygotowaniu posiłków, jest trudniejsza, z
uwagi na wykorzystywanie więcej niż jednego nośnika przez dużą część gospodarstw
(procenty wykorzystania poszczególnych nośników nie sumują się do 100% za sprawą
kuchenek elektryczno-gazowych, czajników elektrycznych, mikrofal itp. używanych
równolegle do gazu ziemnego i płynnego)

Wyspecyfikowane niejednorodności świadczą o sporych odchyleniach od wartości średniej, co widać
dość dobrze w analizie decylowej przedstawionej w poniższej tabeli.
Tabela 3 Średnie zużycie, wydatki i ceny energii elektrycznej w gospodarstwach domowych w 2012r

Miary
statystyczne

Ilość
Wartość(*)
Przeciętne gosp. Gosp. prowadzące
dom
działalność rolniczą

Cena (brutto)

8

Raport o rynku energii elektrycznej w Polsce w 2012. RWE, str. 15.
Informacje uzyskane z URE, Departament Strategii i Komunikacji Społecznej.
10
Tomczyński J., Zachowania odbiorców. Grupa taryfowa G w: „Energia elektryczna” – 2/ 2013. Wydawnictwo Polskiego
9

Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.
11

Ponieważ do oszacowania 1% przychodów wykorzystuje się kwotę zmniejszoną również o szukane dopiero
koszty białych certyfikatów/opłaty zastępczej do obliczeń wykorzystano metody iteracyjne.
12
Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012. Informacje i opracowania statystyczne. GUS,
Warszawa 2014.
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kWh
kWh
zł/r
zł/kWh
Średnia artym.
2226
2270
1401
0,62
Mediana
2040
2513
1261
0,62
Zakres decylowy 985-3823
1340-4189
620-2400
0,53-0,70
(*) Kategoria „wartość” nie jest prostym iloczynem ceny i ilości z uwagi na konieczność doliczenia
opłat stałych: abonamentowej, stałej jakościowej, przejściowej.
Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012. Informacje i opracowania statystyczne.
GUS, Warszawa 2014

Uwzględniając spadek cen energii elektrycznej o 2,3% pomiędzy latami 2012 a 2013 składowa
wydatków z tytułu umorzenia białych certyfikatów/uiszczenia opłaty zastępczej w rocznych kosztach
zakupu energii elektrycznej w 2013 roku wynosiła:
11,8 zł/rok na gospodarstwo domowe dla zużycia liczonego jako średnia arytmetyczna.
10,8 zł/rok na gospodarstwo domowe dla mediany zużycia.
Odnosząc te kwoty do wydatków na zakup energii elektrycznej jest to 0,86% wydatków dla wartości
średniej oraz 0,88% dla mediany.
Ponieważ w dalszej części opracowania będą prowadzone rozważania nt. wzrostu obciążeń
gospodarstw na skutek zaproponowanego pakietu zmian celowe wydaje się przygotowanie
scenariusza bazowego uwzględniającego obowiązek efektywnościowy w wysokości 1,5%.
Rozumowanie takie jest tym bardziej uzasadnione, że od 2014 roku taki wskaźnik jest obowiązujący.
Dla projekcji ceny w wysokości 594,7 zł/MWh (brutto, wg zapowiedzi URE z zatwierdzonych taryf13)
stawce akcyzy 20 zł/MWh, stopnia objęcia akcyzą w wysokości 91% (reszta sprzedanej energii
pochodzi z OZE), oraz koszcie kolorów w wysokości 32,2 zł/MWh (spadek o 20% w stosunku do 2012
dzięki spadkowi cen zielonych certyfikatów) zwiększenie wskaźnika efektywnościowego z 1 do 1,5%
powoduje udział kosztu związanego z efektywnością na poziomie 10,20 zł/MWh (brutto). Składowa
wydatków przy średnim zużyciu wyniesie 22,7 zł/gosp. dom./rok co będzie stanowić 1,7% wydatków
na zakup energii elektrycznej. Wzrost jest zatem większy niż można by oczekiwać po zmianie z 1% na
1,5%. Za taką sytuację odpowiada wzrost udziału OZE w wytwarzaniu energii (mniej akcyzy odlicza się
od przychodów wobec których liczy się obowiązek) oraz spadek wydatków na zakup świadectw
(analogiczny mechanizm).

1.3.2 Ciepło sieciowe

13

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5326,Obnizki-cen-pradu-dla-13milionow-gospodarstw-domowych.html
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Ciepło sieciowe stanowiło w 2012r podstawowe źródło ogrzewania dla 41,5% gospodarstw
domowych w Polsce (należy odnotować wzrost o 1,5 punku procentowego w stosunku do roku
2009).
Analiza prowadzona jest na zbiorowości ok 5,64 mln gospodarstw domowych, które faktycznie
korzystają z ciepła sieciowego. Możliwe jest obliczenie wyników w odniesieniu do „gospodarstwa
domowego w Polsce – jednego z 13,6 mln”, ale taki sposób prezentacji wyników rozmywa zmiany
wydatków. Zmiany te są bowiem rozkładane na 13,6 mln gospodarstw zamiast na 5,6 mln – są zatem
mocno rozmyte i nie odpowiadają rzeczywistości. W praktyce bowiem pewne podzbiorowości
gospodarstw, które ogrzewają mieszkania węglem lub drewnem nie doświadczają wzrostu cen w
wyniku wprowadzenia systemu białych certyfikatów (w części odpowiadającej za ciepło sieciowe,
inne składniki takie jak energia elektryczna są przedmiotem rozłącznej analizy).

Tabela 4 Średnie zużycie, wydatki i ceny ciepła sieciowego w gospodarstwach domowych w 2012r

Ilość na gospodarstwo domowe (*) Wartość
Miary statystyczne
w GJ
w zł
Średnia arytmetyczna
33,3
1575
Mediana
32
1441
Zakres decylowy
18-42
826-2496
* dotyczy tylko gospodarstw domowych faktycznie korzystających z ciepła sieciowego.

Cena
w zł/GJ
47,3
49,6
37,2-52

Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012. Informacje i opracowania statystyczne.
GUS, Warszawa 2014

Przewidywany wzrost taryf pomiędzy rokiem 2012 a 2013 to wzrost z poziomu 47,72 zł/GJ do 52,18
zł/GJ14. Wartość za rok 2012 nie jest do końca zgodna z kwotą z Tabela 4 - źródła pochodzenia tych
informacji są jednak inne15. Wzrost wyrażony w % wyniósł zatem 9,35%. Taki obliczony wzrost można
wykorzystać do estymacji wydatków w roku 2013. Automatyczne zwiększenie wydatków z roku 2012
o 9,35% powoduje powstanie przynajmniej dwóch błędów:
1) wydatki na ciepło sieciowe zależą od warunków klimatycznych, przy analizie trendów w
ciepłownictwie stosuje się tzw. korektę klimatyczną, której tu brak,
2) zignorowany został postęp w efektywności energetycznej budynków w Polsce.
Interpretacja wyników przedstawionych poniżej powinna jednak mieć na uwadze oba błędy. Wydatki
na ogrzewanie nie muszą w kolejnych latach wzrosnąć – ani w wartościach nominalnych (ceny
bieżące) ani realnych (ceny stałe) – stanie się tak w przypadku cieplejszej zimy. Korekty klimatyczne

14

Dane za: Energetyka cieplna w 2012. URE, Warszawa 2013.
Z jednej strony to sprawozdania agregowane przez URE z drugiej efekt badań statystycznych na próbie
gospodarstw domowych, które zawsze obarczone są błędem. Różnica pomiędzy obydwiema wartościami
wynosi poniżej 0,9% - jest zatem akceptowalna.
15
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uśrednione dla Polski sięgają kilku punktów procentowych, zaś rozbieżności pomiędzy
poszczególnymi miastami – kilkudziesięciu procent w trakcie pojedynczego sezonu16.

Z wymienionymi zastrzeżeniami można przyjąć, że średnie wydatki na ogrzewanie sieciowe wyniosły
w 2013 r 1722,2 zł/gospodarstwo domowe. Z tego składowa kosztów dotycząca białych certyfikatów
to ok 13,86 zł/gospodarstwo/rok. Operując jednostkami energii jest to ok 0,42 zł/GJ.

Należy zwrócić uwagę, że kwota oszacowana w tym podrozdziale (udział białych certyfikatów w cenie
ciepła sieciowego) dodana do analogicznej kwoty zawartej w cenie energii elektrycznej daje nieco
zawyżony (przeszacowany) rezultat. Wynika to z faktu, że wydatki na energię elektryczną uśrednione
do przeciętnego gospodarstwa domowego obejmują również kilkuprocentową subpopulację
wykorzystująca energię elektryczną do ogrzewania. Ta subpopulacja z pewnością nie płaci za ciepła
sieciowe, jednak ich wyższe rachunki za prąd zawyżają średnią.

1.3.3 Gaz sieciowy

Z uwagi na ograniczoną dostępność gazu sieciowego dla gospodarstw domowych w Polsce
(podłączonych jest 53,5% gospodarstw) oraz różne użyteczności tego gazu wśród podmiotów
podłączonych analiza nie może wykorzystywać pojęcia przeciętnego gospodarstwa domowego.
Badania zostały ograniczone wyłącznie do zbiorowości gospodarstw domowych podłączonych do
sieci gazowej z rozróżnieniem na 3 podzbiorowości:
a) gospodarstwa wykorzystujące gaz do ogrzewania pomieszczeń (18% konsumentów gazu,
9,8% wszystkich gospodarstw domowych)
b) gospodarstwa wykorzystujące gaz do przygotowania ciepłej wody i do gotowania (50%
konsumentów gazu, 27% wszystkich gospodarstw domowych)
c) gospodarstwa wykorzystujące gaz tylko do gotowania (100% konsumentów gazu i 53,5%
ogółu gospodarstw domowych)
Podstawowe dane ilościowe opisujące tak zdezagregowane zbiorowości przedstawia Tabela 5.

Tabela 5 Podstawowe cechy opisujące zużycie gazu w podłączonych do sieci gospodarstwach domowych w 2012r

Rodzaj gospodarstwa wg Roczne wydatki
zastosowania
gazu osobę w zł/osobę

na Roczne zużycie na osobę
w m3/osobę
W GJ/osobę

16

Na krańcach badanych miast z ogrzewaniem sieciowym jest z jednej strony Zakopane a z drugie Wrocław. W
zależności od sezonu różnice pomiędzy tymi miastami sięgają 20-40 punktów procentowych.
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sieciowego
średnia
mediana
średnia
mediana
średnia
mediana
Do
ogrzewania
1038
1036 440,7
443,0
15,73
15,82
pomieszczeń (W3)
Do
przygotowania
338
175 146,5
138,0
5,23
4,93
ciepłej wody i posiłków
(W2)
Tylko do gotowania
175
78 71,2
63,0
2,54
2,25
posiłków (W1)
Źródło: Zużycie energii w gospodarstwach domowych w 2012. Informacje i opracowania statystyczne.
GUS, Warszawa 2014
Oszacowanie wydatków dla roku 2013 opiera się na komunikatach Prezesa URE17, wskazujące na
spadek rachunków za gaz na poziomie 10% w taryfach W1-W3. W kolejnym roku 2014 również na
podstawie zatwierdzonych taryf należy się spodziewać wzrostu wydatków o 1,5%. Na bazie tych, dość
niedokładnych informacji można zaryzykować poziom wydatków na lata 2013 i 2014 przedstawiony
w Tabela 6.

Tabela 6 Średnie wydatki na gaz w latach 2012-2014

Roczne wydatki na osobę w
zł/osobę
Rodzaj gospodarstwa wg zastosowania gazu
sieciowego
2012
2013
2014
Do ogrzewania pomieszczeń (W3)
1038
934,2
948,2
Do przygotowania ciepłej wody i posiłków (W2)
338
304,2
308,8
Tylko do gotowania posiłków (W1)
175
157,5
159,9
Źródło: Oszacowanie na podstawie komunikatów Prezesa URE

Utrzymując dotychczasową konwencję oszacowań wydatków na gospodarstwo domowe można
przyjąć, że składowe cen odpowiedzialne za funkcjonowanie systemu białych certyfikatów wyniosły w
kolejnych latach:

Tabela 7 Hipotetyczne składowe ceny za zakup gazu wynikające z istnienia białych certyfikatów

Roczna składowa z tytułu funkcjonowania
systemu białych certyfikatów zł/gosp. dom.
2012
2013
2014
21,1
31,9
-

Rodzaj gospodarstwa wg zastosowania gazu
sieciowego
Do ogrzewania pomieszczeń (W3)

17

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5047,Prezes-URE-zatwierdzil-nowe-nizszeceny-gazu.html
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Tylko do przygotowania ciepłej wody i posiłków
(W2)

-

Tylko do gotowania posiłków (W1)
Źródło: Opracowanie własne

-

6,9

10,4

3,5

5,4

Dla roku 2013 udział składowej z tytułu białych certyfikatów wynosił 0,8%.
Należy zaznaczyć, że kwoty oszacowań mają dość hipotetyczny charakter, Inaczej niż w przypadku
ciepła sieciowego oszacowania wydatków na zakup gazu prezentowane przez GUS i równolegle przez
URE dla roku 2012 różnią się znacząco (kilkadziesiąt procent). Dla grup W2 i W3 URE18 podaje wyższe
zużycie i wyższe wydatki.

1.3.4 Łączne koszty systemu białych certyfikatów dla gospodarstw domowych
Zestawienie składowych kosztów dla poszczególnych rodzajów energii za rok 2013 można wykonać
przynajmniej dla dwóch wariantów:
a) prąd, ciepło sieciowe i gaz: 11,8 + 13,9 + 3,5 =29,2 zł/gosp. dom./rok
b) prąd, brak ciepła sieciowego, gaz do ogrzewania, c.w.u. i gotowania: 11,8 + 21,1 = 32,9
zł/gosp. dom./rok
Przedstawione warianty nie daję tego samego wyniku co jest zgodne z powszechną opinią, dotyczącą
wysokich kosztów ogrzewania gazowego. Analogiczne dane dla roku 2014 są dostępne tylko dla
wariantu (b) z uwagi na brak danych dla ciepła sieciowego za 2014r. Oczekiwana składowa kosztów
dla tego wariantu wynosi 22,7 + 31,9 = 54,6 zł/gosp. dom./rok. Dla roku 2014 widać zatem wyraźny
wzrost obciążeń. Oczywiście jest możliwe podanie tych samych obciążeń w innych formatach:
miesięcznie – będzie to 4,55 zł/gosp. dom./miesiąc oraz per capita: 1,63 zł/os./miesiąc. Są to jednak
zabiegi o charakterze technicznym i nie zmieniają one sytuacji świadczącej o wyraźnym wzroście
obciążeń pomiędzy latami 2013 a 2014.

18

http://www.ure.gov.pl/pl/urzad/informacje-ogolne/aktualnosci/5047,Prezes-URE-zatwierdzil-nowe-nizszeceny-gazu.html
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2. Analiza proponowanych zmian
Zmiany, których analiza jest przedmiotem niniejszego raportu wymagają przedstawienia szerokiego
podkładu metodycznego. Zrozumienie mechanizmów działania zmian pojedynczych czynników, z
których składa się cały system umożliwi lepszą interpretację rozważanych propozycji. Dlatego przed
analizą konkretnych, zaproponowanych stawek jednostkowych opłaty zastępczej zweryfikowany
zostanie cały mechanizm działania tych opłat.

2.1

Wpływ zmian wysokości jednostkowej opłaty zastępczej

Zmiana wysokości opłaty zastępczej czy to w postaci podniesienia stawki jednolitej czy też w postaci
wprowadzenia stawki progresywnej powinna być rozpatrywana w kontekście obowiązujących
regulacji w tym wypadku Rozporządzenia Ministra Gospodarki19 a w szczególności Paragrafu 2.1 tego
rozporządzenia definiującego wzór na ilość energii pierwotnej odpowiadająca wartości świadectwa,
które jest obowiązane uzyskać i przedstawić do umorzenia przedsiębiorstwo. Wzór jest opisany w
rozdziale 1c1 – tutaj wypada zwrócić uwagę na jeden bardzo istotny szczegół – w mianowniku tego
wzoru występuje stawka jednostkowa opłaty zastępczej.

Enp1 = un × Pn / 100% × OZj
W efekcie takiej konstrukcji prawnej – podwyższenie (w dowolny sposób) stawki skutkuje
zmniejszeniem ilości energii pierwotnej odpowiadającej wartości świadectwa. Nie zmienia jednak
kwoty łącznej wnoszonych opłat. Działanie opisanego mechanizmu widać wyraźnie przy obserwacji
dwóch ostatnich kolumn obu poniższych tabel. W przedostatniej kolumnie widać różnice – wzrost
opłaty zastępczej powoduje spadek wielkości obowiązku, ale nie zmienia całkowitej kwoty opłaty
zastępczej (ostatnia kolumna).

19

Rozporządzenie Ministra Gospodarki z 04.09.2012 w sprawie sposobu obliczania ilości energii pierwotnej
odpowiadającej wartości świadectwa efektywności energetycznej oraz wysokości jednostkowej opłaty
zastępczej. Dz.U. z 2012 poz. 1039.
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Tabela 8 Symulacja wysokości obowiązku energii pierwotnej oraz kwot opłat zastępczych – wariant obowiązujący

Stawka
jednostkowa
Przychody netto- Stopa
opłaty
Wysokość
Rok obliczeń
uproszczone (*) umorzenia
zastępczej
obowiązku
Kwota opłat
zł
%
zł/toe
toe
zł
2013
1000000
1%
1000
10,0
10000
2014
1000000
1,50%
1000
45,0
15000
2015
1000000
1,50%
1000
45,0
15000
*Pojęcie „netto” powinno również uwzględniać odliczenie należnych opłat z tytułu zakupu białych
certyfikatów/uiszczenia opłaty zastępczej. Ponieważ pominięcie tego faktu nie zmienia wyniku,
zaniechano tego odliczenia
Źródło: Opracowanie własne
Tabela 9 Symulacja wysokości obowiązku energii pierwotnej oraz kwot opłat zastępczych – wariant „modyfikacja”

Rok
Przychody nettoobliczeń
uproszczone
zł
2013
1000000
2014
1000000
2015
1000000
Źródło: Opracowanie własne

Stopa
umorzenia
%
1%
1,50%
1,50%

Stawka
jednostkowa
opłaty zastępczej
zł/toe
2062,5
2062,5
2062,5

Wysokość
obowiązku
toe
4,8
21,8
21,8

Kwota opłat
zł
10000
15000
15000

Dalsza analiza działania obowiązujących zasad prowadzona na bazie wyników z obu tabeli prowadzi
do kolejnych istotnych wniosków:
1. Wzrost wysokości jednostkowej opłaty zastępczej przy utrzymaniu obecnego rozporządzenia
(dokładniej dyskutowanego wzoru z par. 2.1) - nie prowadzi do jakiegokolwiek wzrostu
obciążeń kosztowych z tytułu uiszczania opłat zastępczych.
2. W konsekwencji nie można oczekiwać uzasadnionego tym faktem wzrostu ceny energii20 - a
w dalszej kolejności wydatki odbiorców końcowych za zakup energii (w tym gospodarstw
domowych). Nie ma bowiem powodu do uzasadnionej zmiany taryf – składowa kosztowa z
tytułu uiszczenia opłaty zastępczej pozostaje bez zmian.
3. Efektem wzrostu opłaty zastępczej będzie natomiast spadek wysokości obowiązku
przedstawionych świadectw, zarówno w skali pojedynczego podmiotu jak i w skali całej
gospodarki. Zatem zmaleje popyt na białe certyfikaty. Obowiązuje tu zależność bliska
liniowej: dwukrotne zwiększenie jednostkowej opłaty zastępczej skutkuje dwukrotnie
niższym obowiązkiem przedstawienia certyfikatów.
4. Wzrost jednostkowej opłaty zastępczej przy utrzymaniu obecnej metodyki obliczeń
wynikającej z ustawy o efektywności i rozporządzenia MG prowadzi do zmniejszenia
obowiązkowych oszczędności (tzw. „obowiązku”) – de facto oddala więc Polskę od realizacji
celu kwantyfikowanego w toe oszczędności energii pierwotnej i finalnej.
20

Wniosek ten jest ważny w połączeniu z analizą przedstawioną w Tabeli 10, gdzie pokazany jest znikomy
wpływ podwyższenia opłaty zastępczej w obecnym systemie na decyzje inwestycyjne ukierunkowane na
efektywność energetyczną.
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5. Mechanizm: wzrost opłaty zastępczej → spadek ilości certyfikatów, które należy umorzyć ma szanse mieć mocno negatywne konsekwencje w zbiorowości podmiotów poddanych
obowiązkowi. Dla tej zbiorowości najbezpieczniejsza wydaje się taktyka ograniczania
własnych inwestycji energooszczędnych (kwota wnoszonych opłat nie rośnie, więc nie ma ku
temu bodźca) i oczekiwanie na podaż tańszych certyfikatów na TGE. Jest to prawdopodobne
gdyż zagregowany popyt na certyfikaty spadnie w efekcie wzrostu opłaty zastępczej. Dla
zbiorowości nie poddanej obowiązkowi ale posiadającej techniczne możliwości realizacji
przedsięwzięć energooszczędnych, konsekwencje popytowe będą korzystne, uściślając –
analizując relacje popyt/podaż z pierwszego przetargu nie grozi eliminacja ofert z powodu
nadpodaży przy równoczesnym wzroście potencjalnej ceny certyfikatu na TGE, która to cena
wyraźnie podąża za stawką opłaty jednostkowej.
Wpływ podniesienia stawki opłaty jednostkowej na podaż certyfikatów można przeanalizować przy
pomocy schematycznego rysunku 1. Układ początkowy to zastępcza opłata jednostkowa Ozj na
obecnym poziomie 1000 zł/toe oraz ograniczenie popytu na certyfikaty „a” ustawione podczas
przetargu przez URE na poziomie 550 tys. toe. W efekcie oczekiwanej ceny certyfikatów nie
przekraczającej wysokości opłaty zastępczej podaż wyartykułowana podczas pierwszego przetargu
osiągnęła 3% wartości maksymalnej, co zaznaczono na wykresie jako „0,03a”. Krzywa podaży została
opisana jako krzywa „D”. W wyniku podniesienia opłaty jednostkowej do poziomu 2*Ozj, czyli 2000
zł/toe, popyt na certyfikaty zmalał o połowę (zakładając że kwota 550 tys. toe miała odzwierciedlenie
w rzeczywistości) – co odpowiada punktowi „0,5a” to ograniczenie nie przecina się jednak z krzywą
podaży i nie wpływa na rozwój sytuacji. Podniesienie hipotetycznej ceny sprzedaży certyfikatów w
pobliże wartości 2*Ozj przesuwa podaż certyfikatów w prawo o wartość zaznaczoną strzałką do
wielkości X zależnej od faktycznego przebiegu (nachylenia) krzywej popytu. Realny przyrost podaży
zależy od przebiegu krzywej podaży D, która nie jest czystą krzywą technologiczną.

D

Ozj
zł/toe

2*Ozj

Cena, koszt

Rysunek 1 Podaż projektow energooszczędnych przy obecnym systemie zachęt i wymogow formalnych

0,03a X
toe
Źródło: Opracowanie
własne

0,5a

a
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Ilość,

Jej przebieg zależy bowiem nie tylko od kosztów technologii energooszczędnych, którymi dysponują
podmioty gospodarcze. Jej istotną (i jak widać niedocenioną) składową są bowiem tzw. koszty
transakcyjne związane z fizycznym pozyskaniem białych certyfikatów. Istotnym elementem kosztów
transakcyjnych jest oczekiwane prawdopodobieństwo sukcesu w przetargu. Z uwagi na jego dość
skomplikowany przebieg - wartość oczekiwana nie została oszacowana w praktyce zbyt wysoko.
Kluczowymi elementami obniżającymi wiarygodność całego procesu są wskaźniki z art. 19 i 20 ustawy
u efektywności. Uściślając chodzi tu o wartość efektu energetycznego „ω” oraz współczynnik
akceptacji ofert „t” i cały mechanizm ich stosowania. Gwarantuje on wprost brak możliwości
przewidzenia skutku startu w przetargu, zaś zwiększenie prawdopodobieństwa wygranej odbywa się
poprzez obniżenie oczekiwanej premii. Jest to dobry mechanizm w sytuacji dużej nadwyżki podaży
nad popytem. Ponieważ w pierwszym przetargu podaż osiągnęła 3% oczekiwanej wartości trudno
mówić o jakiejkolwiek nadwyżce a mechanizm wymaga głębokiej rewizji. Podnoszenie wartości
opłaty zastępczej nawet liczone w jej krotnościach może nie rozwiązać problemu dopóki krzywa
podaży będzie tak stroma jak na zaprezentowanym wykresie. Metodą zmiany jej kształtu jest mocne
obniżenie szeroko rozumianych kosztów transakcyjnych. Cały mechanizm obu krytykowanych
współczynników „ω” i „t” ma pewne uzasadnienie w dążeniu do efektywności kosztowej całego
procesu. Należy jednak zauważyć (na bazie danych z 1 przetargu), że rozbieżności zadeklarowanego
efektu energetycznego mają rozpiętość od 0,556 do 5,44 czyli zaokrąglając 1:10. Oficjalnie pomijany
efekt długowieczności zgłaszanych projektów miał rozpiętość od 0,5 do 45 lat a więc 1:90. Wydaje się
zatem, że istnieją metody poprawy efektywności kosztowej działań - przy równoczesnej całkowitej
eliminacji mechanizmu opartego na efekcie energetycznym i współczynniku akceptacji ofert. Takie
rozwiązanie zdecydowanie poprawi wartość oczekiwaną osiągnięcia sukcesu i obniży krzywą podaży.

2.2 Rola wartości białego certyfikatu
przedsięwzięcia energooszczędnego

w

rachunku

opłacalności

Niskie zainteresowanie podmiotów gospodarczych w pozyskaniu potencjalnych białych certyfikatów
było bodźcem do przyjrzenia się roli wartości tych certyfikatów w rachunku opłacalności
przedsięwzięcia energooszczędnego. Przyjęto następujące założenia i uproszczenia:
1. W pierwszym kroku założono, że oszczędności energii mają zrównoważyć poniesione nakłady
inwestycyjne. W drugim odniesiono wartość tych oszczędności do przychodów ze sprzedaży
białych certyfikatów. Oceniono zatem czy przychód ze sprzedaży certyfikatów istotnie
zmienia rachunek opłacalności przedsięwzięcia.
2. Założono średni czas życia przedsięwzięcia – 8 lat (na bazie danych z 1 przetargu)
3. Przyjęto 7% stopę dyskontową, oraz ceny netto zaoszczędzonej energii dla gr. B 355,2
zł/MWh i gr C 563,6 zł/MWh (wg URE, za 2013).
4. Wartość białego certyfikatu przyjęto na poziomie 960 zł/toe (wg TGE za 1 kw. 2014),
alternatywnie w przypadku podmiotów, których dotyczy obowiązek przedstawiania i
umarzania certyfikatów przyjęto wartość jednostkowej opłaty zastępczej 1000 zł/toe.
5. Wielkość oszczędności przyjęto na przykładowym poziomie „minimum” czyli 10 toe/r –
równoważność 116,4 MWh.
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6. Założono przyjęcie wartości efektu energetycznego „ω”= 1 co w praktyce zrównuje roczne
oszczędności energii z wartością białych certyfikatów, alternatywnie sprawdzono obliczenia
dla „ω”= 2. W rzeczywistości określonej przez 1–szy przetarg poziom akceptacji ofert
rozpoczynał się od ω = >1,15 więc poziom 1,0 jest założeniem dość optymistycznym i wysoce
korzystnym do symulacji.
7. Przyjęto zerowe koszty administracyjne obrotu certyfikatami na TGE21 (koszty startu w
przetargu organizowanym przez URE można umownie zaliczyć do nakładów inwestycyjnych).
Poniższa tabela prezentuje szczegółowe wyniki obliczeń dla jednej kombinacji opisanych wariantów
zaś kolejna zmiany wyniku końcowego zależne od kombinacji przyjętych założeń.
Tabela 10
Rola wartości przyznanych białych certyfikatów w procesie zwrotu poniesionych kosztów na realizację
przedsięwzięcia energooszczędnego

Oszczędność
Cena (gr C)

Jednostka
1
2
3
4
MWh
116,4 116,4 116,4 116,4
zł/MWh 563,6 563,6 563,6 563,6

5
6
7
8
Suma
116,4 116,4 116,4 116,4 931
563,6 563,6 563,6 563,6

Wartość
oszczędności

zł

65603 65603 65603 65603 65603 65603 65603 65603

Zdyskontowana
wartość
oszczędności

zł

61311 57300 53552 50048 46774 43714 40854 38182 391735

Wartość
certyfikatów dla
ω= 1
zł
9600
Certyfikaty jako
odsetek
zdyskontowanych
oszczędności
%
Źródło: Opracowanie własne

Tabela 11

9600

2,5%

Elastyczność otrzymanych rozwiązań w zależności od kombinacji założeń wyjściowych

Uniknięcie
Wartość certyfikatów jako odsetek Cena en. El. - Gr C, Cena certyfikatu zastępczej
wartości zaoszczędzonej energii
563,6 zł/MWh
960 zł/toe
zł/toe
wartości efektu energetycznego „ω”= 1
2,45%
2,55%
wartości efektu energetycznego „ω”= 2
1,23%
1,28%
Cena en. El. - Gr B,
355,2 zł/MWh
wartości efektu energetycznego „ω”= 1
wartości efektu energetycznego „ω”= 2
Źródło: Opracowanie własne
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3,89%
1,94%

4,05%
2,03%

Precyzyjniejsze założenia są trudne. Koszty składają się ze stałej opłaty rocznej i kosztu zmiennego
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opłaty
1000

Konkluzje przedstawionych obliczeń bez względu na kombinację założeń wejściowych są dość
jednoznaczne:
1. Premia, którą można uzyskać za białe certyfikaty praktycznie nie ma znaczenia w rachunku
opłacalności realizacji przedsięwzięcia energooszczędnego.
2. Otrzymana relacja wartości białych certyfikatów do kwoty zdyskontowanych oszczędności
rzędu 1%-4% jest w praktyce poniżej progu dokładności oszacowania przewidywanych
nakładów inwestycyjnych na realizację danego przedsięwzięcia.
3. W efekcie zaproponowany system premii w ogóle nie działa bodźcowo na podejmowanie
dodatkowych przedsięwzięć energooszczędnych. Zostaną zrealizowane te działania, które
mają szansę na zwrot w postaci unikniętych kosztów energii. Działania, które nie rokują
zwrotu - nie zostaną podjęte na wskutek wprowadzenia możliwości uzyskania dodatkowego
przychodu z tytułu uniknięcia wnoszenia opłaty zastępczej lub sprzedaży białych
certyfikatów.
4. W takim kontekście przychód ze sprzedaży białych certyfikatów jest dodatkową premią za
zrealizowanie projektu, jednak bez tej premii projekt i tak zostałby prawdopodobnie
zrealizowany jako opłacalny.
5. Wydłużenie czasu życia projektu (powyżej 8 lat) jeszcze obniży wartość obliczonego
wskaźnika. Per analogia projekty o krótszym czasie życia są bardziej wrażliwe na premię w
postaci białych certyfikatów. Jednak z drugiej strony mechanizm poprawy efektywności
energetycznej polskiej gospodarki jest procesem długookresowym i z oczekiwaną oraz
pożądaną trwałością. W tym kontekście projekty krótkoterminowe nie należą do grupy
najbardziej pożądanych.
6. Wzrost wartości jednostkowej opłaty zastępczej o 100% dalej nie zmieni znacząco
nieefektywnej relacji oszczędności do premii za certyfikaty.

2.3 Propozycje zmian – analiza
2.3.1 Uniezależnienie wyliczania wielkości obowiązku w zakresie wykazania oszczędności energii
od kwoty przychodu za sprzedaż energii i przejście do sprzedanej energii brutto, wyrażonej w
ekwiwalencie toe.
Tabela 12 Porównanie skuteczności i efektywności obecnego i sugerowanego sposobu wyliczania obowiązku
oszczędności

Dotychczasowy sposób wyliczania obowiązku
Zmiana
1.Wielkość obowiązku wyrażona w toe zależna od stawki opłaty zastępczej
TAK, im wyższa stawka opłaty zastępczej tym NIE, obowiązek niezależny od stawki
niższy obowiązek, podniesienie jednostkowej
opłaty zastępczej oddala Polskę od celu
osiągnięcia oszczędności
2. Łączna kwota obowiązku/płatności zależna od ilości sprzedanej energii
TAK
TAK
3. Łączna kwota obowiązku/płatności zależna od ceny jednostkowej sprzedawanej energii
TAK, spadek cen energii powoduje spadek NIE, spadek cen energii prowadzi do obniżenia
obowiązku/płatności analogicznie wzrost cen rentowności sprzedaży (kwota obowiązku jest
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energii

wyrażona w jednostkach energii a więc stała co
sprawia, że jej odsetek w kosztach rośnie),
zwiększając ryzyko działania operatora
4. Sposób wyliczania oddziałuje bodźcowo w kierunku wymuszenia faktycznych oszczędności wobec
podmiotów na które bezpośrednio nałożono obowiązek
NIE, tak długo jak zakup certyfikatu/uiszczenie NIE, tak długo jak zakup certyfikatu/uiszczenie
opłaty zastępczej są kosztem uzasadnionym do opłaty zastępczej są kosztem uzasadnionym do
wzrostu taryf bodziec jest śladowy. W przypadku wzrostu taryf bodziec jest śladowy. W przypadku
energii niepodlegającej regulacji bodziec energii niepodlegającej regulacji bodziec
umiarkowany.
umiarkowany.
5. Bodźcowe oddziaływanie stawki jednostkowej opłaty zastępczej
NIE, wzrost stawki powoduje spadek wielkości TAK/NIE wzrost stawki powoduje wzrost
obowiązku, nie zmienia się kwota płatności
obciążeń finansowych i pogorszenie wyniku na
sprzedaży w przypadku wolnego rynku, dla rynku
regulowanego (taryf G, ciepło sieciowe) nastąpi
przełożenie kosztów w cenę.
Źródło: Opracowanie własne

Konkluzja – obecny system z racji włączenia do wzoru opłaty jednostkowej jest nieefektywny w
sensie reagowania na zmianę stawki opłaty jednostkowej. Jest to jego podstawowa wada. Jej
usunięcie ma jednak istotny koszty – zwiększenia ryzyka działalności operacyjnej operatorów. Takie
ryzyko wydaje się być akceptowalne – znacznie poważniejsze składowe kosztów takie jak ceny
nośników energii, robocizny – również nie są gwarantowane a w procesie zatwierdzania taryf są
uwzględniane.

2.3.2 Rezygnacja z wykorzystania TGE
Brak argumentów świadczących wyraźnie na rzecz innych platform, które miałyby zastąpić TGE.
Moment obrotu świadectwami nie jest najsłabszym elementem systemu. Kwestia kosztów
administracyjnych jest w tym wypadku otwarta i znane są mechanizmy ich ograniczenia. Pierwszy z
nich to możliwość obrotu pozagiełdowego – do dyskusji pozostaje roczny wolumen transakcji
wykonywanych przez jeden podmiot. W przypadku podaży certyfikatów ze strony „małych” (w sensie
ilości) producentów – rozwiązanie wydaj się być satysfakcjonujące. Istnieją też mechanizmy
stosowane wobec zielonych certyfikatów – „zwolnienie z opłat za wpis do rejestru świadectw
pochodzenia oraz dokonane zmiany w rejestrze, a także z opłaty skarbowej za wydanie świadectwa
pochodzenia dla producentów posiadających moc poniżej 5MW”. Wydaje się zatem, że kwestia
obrotu poprzez TGE jest otwarta.

2.3.3 Rezygnacja z przetargu wykonywanego przez URE
Przetarg, którego organizacją zostało obarczone URE ma kilka aspektów. Pierwszy z nich to egzekucja
efektywności ekonomicznej projektów – idea jak najbardziej zasadna w momencie przyznawania
premii w postaci białych certyfikatów. W obecnym porządku prawnym projekty porządkowane są wg
wskaźnika efektu energetycznego. Koncepcja ma jak najbardziej słuszne założenia teoretyczne. W
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praktyce okazała się czynnikiem odstraszającym podmioty do startu w przetargu. Mechanizm nie jest
poza tym optymalny – pomija czas życia projektów. W sumie są to argumenty za odstąpieniem od
przetargu. Podstawowym pytaniem powinna być jednak kwestia poprawy systemu w przypadku
rezygnacji – czy faktycznie będzie on lepszy? Przekonanie o przydzieleniu certyfikatu bez ryzykownej i
budzącej obawy gry w przetargu jest z pewnością takim argumentem. Nie dojdzie jednak do poprawy
sprawności instytucjonalnej (wobec której zgłaszano dość oczywiste zastrzeżenia – patrz czas
rozstrzygnięcia pierwszego przetargu – 8,5 miesiąca). Należy raczej przewidywać scenariusze
pesymistyczne, w przypadku rekonstrukcji systemu do poziomu bodźcowego - na rynku będzie ponad
1200 podmiotów na których spoczywa realizacja obowiązku i bliżej nie określona liczba, która nie ma
takiego obowiązku ale może poprawić opłacalność przedsięwzięć poprzez pozyskanie certyfikatów.
Oba te fakty świadczą o możliwości napływu znacznie większej ilości wniosków niż 209 ofert
skutecznie złożonych do pierwszego przetargu. W związku z taką ilością potencjalnych wniosków w
zasadzie obojętne jest czy ich weryfikacja odbędzie się w ramach kontroli przy przetargu czy w
ramach kontroli bez przetargu. Za każdym razem chodzi o wydolność organizacji odpowiedzialnej za
kontrolę - czyli URE. Z tego punktu widzenia problem pozostaje ten sam. Likwidacja przetargu jako
takiego i obietnica przydzielenia certyfikatów po kontroli wniosku nie rozwiąże problemu
instytucjonalnego, ma jednak jedną istotą zaletę – obniży poziom nieufności przy przygotowaniu
rachunku opłacalności przedsięwzięcia. Z tego punktu widzenia zmiana jest jak najbardziej
rekomendowana. Pozostaje jeszcze kwestia zakresu kontroli dokonywanej przez URE. Wydaje się
możliwe (poprzez ustanowienie min. „kodeksu dobrych praktyk”) pewna standaryzacja składanych
ofert (w zakresie merytorycznym – audytu) upraszczająca proces kontroli. Bazując na
doświadczeniach NFOŚiGW w zakresie współpracy z małymi podmiotami (w sensie finansowego
braku możliwości wynajmowania zewnętrznej firmy konsultingowej do przygotowania wniosku) –
warto opublikować listę podstawowych błędów i obszerny „manual” wypełniania wniosku.

2.3.4 Włączenie do rozliczeń mniejszych inwestycji realizowanych w gospodarstwach domowych
W chwili obecnej minimalną wartością oszczędności, które mogą ubiegać się o przydział białych
certyfikatów jest 10 toe/r. Ustawienie progu minimum miało prawdopodobnie swoje uzasadnienie w
obawach nad zarządzaniem przetargiem połączonym z kontrolą wniosków dokonywaną przez URE jak
również relacją wartości potencjalnej premii (wartość białych certyfikatów) do kosztów
transakcyjnych ich uzyskania. Należy również odnieść tą wartość do skali rocznych oszczędności
wymuszonych prawem UE (0,5 mln toe). Podstawowe pytanie, jest związane z kwestią potencjalnego
zwiększenia oszczędności energii poprzez włączenie mniejszych podmiotów do systemu. Odpowiedź
twierdząca wydaje się wątpliwa z kilku powodów:
a) działania energooszczędne mają w sektorze gospodarstw domowych spory potencjał, jednak
jest on realizowany na bazie uproszczonego rachunku efektywności a premia z tytułu białych
certyfikatów specjalnie tego rachunku nie zmieni. Działania te skutkują oszczędnościami o
charakterze długowiecznym (z pewnością dłuższym niż 8 lat uwzględniane w modelowaniu).
W efekcie znaczenie premii za białe certyfikaty w rachunku opłacalności, przy obecnym
systemie będzie jeszcze mniejsze.
b) działania energooszczędne w sektorze gospodarstw są realizowane przy wsparciu innych
programów pomocowych a ich efekty przekładają się na obniżenie energochłonności naszej
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gospodarki, w związku z powyższym w wymiarze makro nie będzie dodatkowych znaczących
efektów, przy obecnym systemie.
c) włączenie małych podmiotów być może ułatwi realizację formalnego obowiązku
przedsiębiorstwom, które muszą się z niego wywiązać, ale stanie się to nie dzięki większej
ilości działań energooszczędnych. Będzie to raczej efekt statystyczny przesunięcia pewnych
realizowanych działań z jednej kategorii (póki co nie uwzględnianych w statystyce
cząstkowej) do drugiej, która taki układ obejmuje. Statystyka zbiorcza (rachunki
ogólnokrajowe) nie wykaże jednak żadnych różnic.
d) w układzie zbierania małych działań w „pakiet” zgłaszany do przetargu (konkursu) ich
wsparcie jest możliwe. De facto poprzez firmy ESCO małe podmioty nie są wykluczone.
W kontekście wcześniejszych dyskusji o słabym (kwotowo) wsparciu z tytułu białych certyfikatów
ścieżka otwierająca napływ potencjalnych inwestycji bazuje na likwidacji istniejącego obecnie
przepisu o zakazie współfinansowania takich przedsięwzięć z innych źródeł publicznych. W
przypadku małych podmiotów (gospodarstw domowych) odpada problem z regulacjami związanymi z
pomocą publiczną.

2.3.5 Uwzględnienie czasu życia projektu
Premia z tytułu czasu życia projektu energooszczędnego wydaje się być podstawowym czynnikiem,
który powinien porządkować potencjalne/zrealizowane projekty wg kryterium efektywności.
Rozwiązanie polegające na uporządkowaniu projektów wg czasu życia a nie wg efektu
energetycznego ω wydaje się w horyzoncie długookresowym działaniem znacznie efektywniejszym.
Jeżeli kiedykolwiek pojawi się nadpodaż projektów energooszczędnych zdecydowana preferencją
powinny mieć te cechujące się dłuższym czasem występowania oszczędności. Możliwe jest zatem
uporządkowanie projektów wg ich czasu życia i w takiej kolejności przydzielanie certyfikatów aż do
wyczerpania dostępnej puli. Pula ograniczona od góry w granicach potencjalnego popytu umożliwia
utrzymanie ceny i chroni przed załamaniem rynku, z drugiej strony nader trudno uwierzyć, że
zostanie przekroczona. W takim kontekście rośnie zaufanie do mechanizmu – realizacja
przedsięwzięcia – otrzymanie certyfikatu.

2.3.6 Wprowadzenie mnożników wobec jednostkowej opłaty zastępczej
Przygotowany zestaw mnożników 1,0; 1,75; 2,5; 3,0 dla kolejnych grup kwartylowych wymaga
głębokich zmian w ustawie o efektywności i rozporządzeniu MG o efektywności. Dopóki nie zostanie
zmieniony wzór na wielkość obowiązku – podniesienie opłaty jednostkowej obniża wielkość
obowiązku. Płatności będą zatem takie same jak przed zmianą stawki. Zakładając, że zmiany takie są
możliwe a ich wprowadzenie realne w czasie (co jest wątpliwe w horyzoncie 1-2 lat) zaproponowany
system mnożników podnosi przeciętną opłatę jednostkową do poziomu 2062,5 zł/toe. Jest to
obciążenie średnie natomiast interpretacja zachowań poszczególnych aktorów na rynku nie będzie
prawdopodobnie takie same. Wartość średnia daje pewien obraz oczekiwanej ceny certyfikatu dla
podmiotów, wobec których obowiązek umorzenia nie jest wymagany. Podmioty, które doświadczają
nałożenia takiego obowiązku i są zmuszone do wniesienia opłaty zastępczej rozpatrują koszty z tym
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związane w poszczególnych grupach kwartylowych. Wobec dużego deficytu realnych projektów
oszczędnościowych, przynajmniej w pierwszym okresie działania takiego systemu potencjalne
oszczędności mogą być odnoszone do najwyższej stawki jednostkowej opłaty zastępczej czyli 3000
zł/toe. Nawet w takim wypadku przychód z tytułu uniknięcia opłaty zastępczej nie przekroczy 13%
zdyskontowanych oszczędności dla ceny zakupu energii elektrycznej w grupie B. W grupie C ta relacja
będzie niższa – czyli mniej korzystna Nadal zatem nie jest to kwota działająca bodźcowo i
zwiększająca znacząco zakres inwestycji energooszczędnych które staną się opłacalne. Warto też
porównać intensywność takiego wsparcia do mechanizmów wsparcia stosowanych do zielonych
certyfikatów. Przegląd zawiera Tabela 13.

Tabela 13 Porównanie wsparcia białych wobec zielonych certyfikatów

Rodzaj wsparcia
1. Gwarancja przyznania

Białe certyfikaty
Nie, decyduje przetarg

2. Gwarancja otrzymania
ilości certyfikatów w
odniesieniu do ilości efektu
(oszczędność/ilość en. el)
3. Gwarancja zbytu
certyfikatu
4. Relacja ceny certyfikatu do
jednostkowego przychodu

Samodzielny wybór efektu
energetycznego zmniejszający
ilość certyfikatów

5. Dodatkowe wsparcie
inwestycyjne ( z innych
źródeł publicznych)
Źródło: Opracowanie własne

Wykluczone

Brak, aczkolwiek popyt
przekracza podaż
Cena jednostkowa (podążająca
za jednostkowa opłatą
zastępczą) poniżej kwoty
rocznych oszczędności.
Ponadto przychód
jednorazowy.

Zielone certyfikaty
Tak, energia wyprodukowana w
OZE przez podmioty
posiadające koncesje uprawnia
automatycznie do otrzymania
certyfikatu
Stała relacja efektu do ilości
certyfikatów

Brak, rynek rozregulowany
Cena jednostkowa (poniżej
jednostkowej opłaty zastępczej)
nadal oscyluje w granicach ceny
sprzedaży. Przychód ma
charakter strumienia,
certyfikaty otrzymuje się co
roku a nie jednorazowo.
Możliwe (np. przyłącza)

Konkluzja z zestawienia zawartego w Tabela 13 jest dość oczywista. Intensywność wsparcia OZE przy
pomocy zielonych certyfikatów wspartych innymi instrumentami administracyjno-prawnymi jest ok
10-krotnie wyższa niż w przypadku białych certyfikatów. Tak wysoka intensywność umożliwiła
średnioroczny wzrost produkcji z OZE w latach 2005-2012 rzędu 20,3% rok do roku. Pomijając
polemikę nt. zasadności takiego poziomu wsparcia jest to dobry przykład intensywności pomocy i
uzyskanego efektu. Oczekiwanie nadzwyczajnych rezultatów (poprawy działania) po dość
kosmetycznych zmianach systemu białych certyfikatów wydaje się zatem dość słabo uzasadnione.

25

Należy dodać, że poziom odniesienia do własnego obowiązku jest na chwilę obecną podejściem
dominującym. Na bazie danych z 1 przetargu można oszacować ilość projektów zgłaszanych przez
podmioty podlegające obowiązkowi na ok 84%22. Oznacza to, że podaż projektów ze strony
zbiorowości, która nie jest objęta obowiązkiem – jest wysoce ograniczona. Relatywnie duży i głęboki
rynek podmiotów gospodarczych, które mogą ale nie muszą dokonywać oszczędności jest więc dalej
w stanie uśpienia. Jest to kolejny argument świadczący o braku opłacalności i braku zaufania do
obecnego mechanizmu.
Dla złożenia następujących warunków:
a) uchylenie wzoru z par. 2.1 na ilość energii pierwotnej i zastąpienie go prostym wzorem
odsetka sprzedanej energii finalnej,
b) uchylenia mechanizmu ograniczającego liczbę wydawanych certyfikatów (ω = 1, t = 0),
c) wprowadzenia zaplanowanego mechanizmu kroczącego (1,0; 1,75; 2,5; 3,0) dla grup
kwartylowych obowiązku,
- wykonano symulację wzrostu obciążeń gospodarstw domowych. Jej wyniki prezentuje Tabela
14. Obliczenia uwzględniają fakt, że przejście z procentu liczonego od kwoty sprzedaży energii do
procentu ilości sprzedanej energii powoduje automatyczną podwyżkę obciążeń. Nie ma bowiem
jak odliczyć składowych pomijanych do tej pory w przychodach za sprzedaży: akcyzy i kosztów
zakupu kolorowych certyfikatów. Postulat wykluczenia TGE nie znajduje odzwierciedlenia w
modelowaniu – nie oszacowano rzeczywistych kosztów administracyjnych giełdy. Biorąc jednak
pod uwagę, że średnia cena certyfikatu w 1 kw. 2014 była na poziomie 960 zł przy poziomie
opłaty zastępczej 1000 zł – te koszty muszą kształtować się mocno poniżej 4%.

Tabela 14 Wzrost obciążeń gospodarstw domowych z tytułu modyfikacji systemu białych certyfikatów

Obecny system
Projekt
Zmiana (wzrost)
zł/rok/gosp. domowe
zł/rok/gosp. domowe
zł/rok/gosp. domowe
2013
2014
2013
2014
2013
2014
11,8
22,7
31,2
60,0
19,4
37,3
13,9
*
35,3
*
21,4
*

Energia elektryczna
Ciepło sieciowe
Gaz sieciowy
W3
21,1
31,9
53,5
80,9
32,4
49,0
W2
6,9
10,4
17,5
26,4
10,6
16,0
W1
3,5
5,4
8,9
13,7
5,4
8,3
* brak komunikatu URE co do przeciętnego wzrostu cen, ponadto od 30.04.2014 powracają żółte i
czerwone certyfikaty. Data ich rozliczenia to połowa 2015 a więc 3 miesiące po rozliczeniu białych co
utrudnia wyłączenie opłat za kolory z kwoty przychodów23.
Źródło: Opracowanie własne

22

Własne szacunki na bazie załączników 1 i 2 do protokołu z pierwszego przetargu opublikowanych przez URE.

23

cieplo-sieciowe.pl/wchodzi-w-zycie-ustawa-kogeneracyjna-wnp-pl.html
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Progresywne stawki jednostkowej opłaty zastępczej wraz z odejściem od naliczania 1% (lub 1,5% dla
lat kolejnych) od przychodu ze sprzedaży energii na rzecz odsetka sprzedanej energii w jednostkach
fizycznych mają następujące skutki bezpośrednie:




podstawa naliczania wartości 1% rośnie – do tej pory przychód zmniejszano o VAT, akcyzę i
koszty kolorów. W przypadku przejścia na jednostki energii taka możliwość odpada. Faktor
wzrostu z tego powodu wynosi 1,28,
wzrasta jednostkowa opłata zastępcza – uśredniając poszczególne kwartyle( jednostkowa
opłata zastępcza 1000 zł/toe oraz mnożniki 1,0; 1,75; 2,5; 3,0) – do poziomu 2062,5 zł/toe.
Faktor wzrostu z tego powodu wynosi 2,0625.

Złożenie tych dwóch czynników wzrostu powoduje tak znaczący wzrost obciążenia gospodarstw
domowych. Test zmiany systemu dla roku 2013 daje wzrost obciążeń gospodarstw domowych z 29
do 75 zł (wariant z ciepłem sieciowym) a dla wariantu z ogrzewaniem gazowym z 33 do 85 zł. Dla roku
2014 (wzrost obowiązku z 1% do 1,5%) i wariantu z ogrzewaniem gazowym wzrost jest już znacznie
dotkliwszy: z 55 do 141 zł/gosp. dom./rok. Krytykowany w rozdz. 2.3.7 i 2.3.8 jako nierealny wariant
wzrostu kumulacyjnego ścieżki obowiązkowych oszczędności (1%; 2,5%, 3%, 4%) daje wzrost
dodatkowych kosztów systemu w 3-cim roku do poziomu 376 zł/gosp. dom./rok wariant z
ogrzewaniem gazowym. Takie kwoty wykraczają daleko poza poziom akceptowalny społecznie i
politycznie.
Zrealizowano również powtórnie analizę opłacalności przedsięwzięć (rozdz. 2.2 tabela wynikowa Tabela 11). Udział przychodów z białych certyfikatów kształtuje się następująco:



dla ceny energii z Gr. C i ω = 1 – 5,3%
dla ceny energii z Gr B i ω = 1 – 8,4%

Dla ostatnich 25% obowiązku gdzie planowana stawka jednostkowej opłaty zastępczej ma wynieść
3000 zł/toe najwyższy możliwy procent udziału to 12,2%.
Rachunek zmienia dopiero krytykowany w podrozdziale 2.3.8 system wydawania certyfikatów nie
tylko jednorazowo ale w kolejnych latach istnienia oszczędności - wtedy dyskutowany udział wzrasta
odpowiednio do: 31,8% i 50,4%.

2.3.7 Możliwości przyznawania certyfikatów uwzględniających oszczędności w ciągu całego życia
projektu – bez ograniczeń dotyczących ścieżki umarzania

Brak takiej możliwości bez dodatkowych modyfikacji widać na bazie obliczeń dla roku 2013. Wielkość
rynku oszacowanego na bazie wniesionej opłaty zastępczej i umorzonych certyfikatów wyniosła 460,2
tys. toe. W pierwszym przetargu skutecznie zgłoszono projekty z rocznymi oszczędnościami na
poziomie 61,7 tys. toe co odpowiada w rachunku skumulowanym (cały czas życia zgłoszonych
projektów) ponad 835,3 tys. toe energii pierwotnej. Już wydanie takiej ilości certyfikatów generuje
ich nadpodaż i załamanie ceny. Zamiast wymaganych oszczędności na poziomie 460 tys. toe wystąpi
realna oszczędność 62 tys. za resztę zaś zostaną zakupione certyfikaty, które mają mieć pokrycie w
przyszłości (momentami 30-letniej). W przypadku wcześniejszego zakończenia działalności przez
podmiot sprzedający certyfikaty nie ma możliwości egzekucji wstecznej. Przy takiej podaży
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certyfikatów żadne opłaty zastępcze nie zostaną wniesione. Samo to stwierdzenie nie ma wydźwięku
negatywnego, jednak koniunkcja sytuacji – brak realnych oszczędności i równocześnie brak
wnoszonych opłat zastępczych jest już wysoce niekorzystna.

2.3.8 Wariant z możliwością rejestracji i umarzania certyfikatów w kolejnych latach życia projektu
zgodnie z harmonogramem powstających oszczędności
Rozwiązanie w praktyce zwalnia z obowiązku kreowania kolejnych oszczędności (oszczędności w
kolejnych latach) przez podmiot dokonujący inwestycji energooszczędnej w pierwszym roku
programu. Umarza on swoje bieżące oszczędności nie realizując nowych. Takie rozwiązanie
wymagałoby zbudowania rosnącej w czasie ścieżki obowiązkowych oszczędności: 1%; 2,5%; 4,0%
zamiast obecnej 1%; 1,5%; 1,5%. Taka rosnąca ścieżka obowiązuje w zakresie odsetka energii
produkowanej z OZE. Rozwiązanie takie jest wysoce restryktywne wobec podmiotów nie
dokonujących oszczędności, znacznie podnosi cenę energii. Bez tak zmodyfikowanej ścieżki „rosnącej
- składanej” całkowita realizacja obowiązku w roku n praktycznie zapewniłaby podaż certyfikatów w
latach n+1, n+2 itd., żadne nowe inwestycje nie musiały by być budowane. Oczywiście pełna
realizacja obowiązku jest nieprawdopodobna ale efekt spowolnienia obowiązkowych inwestycji
(zamiast wyzerowania) będzie funkcjonował również przy częściowej realizacji w roku n.
Rachunek opłacalności takiego przedsięwzięcia nie jest do końca jasny – nie wiadomo w jakim
horyzoncie można uwzględniać coroczny strumień certyfikatów – brak jest bowiem tak
dalekosiężnych regulacji prawnych.

3. Finalne rekomendacje
1. Dopóki funkcjonuje wzór z rozporządzenia MG precyzujący wielkość energii dla której należy
przedstawić świadectwa lub wnieść opłatę zastępczą – dopóty jakiekolwiek zmiany wysokości
jednostkowej opłaty zastępczej nie mają znaczenia i sensu. Łączne obciążenia finansowe
podmiotów poddanych obowiązkowi pozostaną bowiem bez zmian.
2. Współczynniki ω i t wykorzystywane przy rozstrzyganiu przetargów wprowadzają element
niepewności i odstraszają potencjalnie zainteresowane podmioty – należy je zlikwidować. Nie
gwarantują one efektywności ekonomicznej systemu, gdyż mechanizm premiowania ignoruje
czas życia poszczególnych projektów.
3. Samo pojęcie przetargu również nie jest najszczęśliwsze. Bardziej odpowiednim systemem
wydaje się konkurs, gdzie projekty są porządkowane wg czasu życia a certyfikaty są
przydzielane w takiej właśnie kolejności do wyczerpania puli. Z uwagi na olbrzymią przewagę
popytu nad podażą limit roczny nie wydaje się być ograniczeniem eliminującym jakiekolwiek
poprawne projekty.
4. Takie rozwiązanie (konkurs zamiast przetargu) nie stanowi remedium dla wydolności
instytucjonalnej podmiotu odpowiedzialnego – URE. W przypadku zgłoszenia znacznie
większej ilości projektów zachodzi obawa o termin rozstrzygnięcia wynikający z
czasochłonnej kontroli wniosków. W stosunku do pierwszej edycji systemu białych
certyfikatów zaszła istotna różnica: system jest obliczony na funkcjonowanie w średnim i
długim horyzoncie czasu. Takie podejście uzasadnia konieczność trwałego wzmocnienia
instytucjonalnego jednostki odpowiedzialnej za weryfikację wniosków – URE.
5. Włączenie do systemu mniejszych projektów nie jest rekomendowane. Na poziomie
gospodarstw domowych istnieją inne instrumenty wsparcia, które prowadzą do realizacji celu
podstawowego – energooszczędności. Włączenie takich działań do systemu białych
certyfikatów nie zwiększy ich intensywności tylko poprawi statystykę ograniczoną do samych
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certyfikatów. Możliwe było i jest „pakietowanie” mniejszych inwestycji pod szyldem ESCO.
Takie rozwiązanie należy pozostawić.
6. Zaproponowany system mnożników jednostkowej opłaty zastępczej jest dość
skomplikowany. Nawet po likwidacji wzoru krytykowanego w punkcie 1 rekomendacji (na
obliczenie oszczędności energii z uwzględnieniem stawki opłaty zastępczej) nie wykreuje
mocnego bodźca do realizacji dodatkowych przedsięwzięć energooszczędnych. Dla
podmiotów nie objętych obowiązkiem system mnożników jest jeszcze mniej czytelny i
ekwiwalentny z wartością opłaty uśrednionej.
7. Wzrost wartości jednostkowej opłaty zastępczej o 100% dalej nie zmieni znacząco
nieefektywnej relacji oszczędności do premii za certyfikaty. Wydaje się celowe rozważenie
wsparcia nie samych przedsięwzięć lecz: obniżenia szeroko rozumianych kosztów
transakcyjnych systemu oraz metod wyszukiwania projektów opłacalnych w sensie zwrotu
poniesionych nakładów dzięki oszczędnościom energii.
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