
ZASADY OBROTU 
BIAŁYMI CERTYFIKATAMI 

NA TOWAROWEJ GIEŁDZIE ENERGII



DOŚWIADCZENIE I PROFESJONALIZM



NAGRODY



Zwiększenie oszczędności energii przez odbiorców końcowych

Zwiększenie oszczędności energii przez urządzenia potrzeb własnych

Zmniejszenie strat energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego w 
przesyle i dystrybucji

SYSTEM BIAŁYCH CERTYFIKATÓW
umożliwia uzyskanie wymiernych 

oszczędności energii w trzech obszarach:



Świadectwa Efektywności Energetycznej

Świadectwa Pochodzenia

Mechanizm stymulujący i wymuszający zachowania oszczędnościowe 
oparty na obrocie prawami majątkowymi

Prawo majątkowe cechuje się wartością zbywalną na rynku

Przedsiębiorstwa sprzedające energię, gaz i ciepło odbiorcom 
końcowym zobowiązane są do uzyskania i umorzenia odpowiedniej 
ilości białych certyfikatów

Jednostkowa opłata zastępcza  - 1500 PLN/TOE (wysokość opłaty za 
rok 2018 i każdy kolejny ok zwiększa się o 5% w stosunku do roku 
poprzedniego)

W 2017 można zrealizować obowiązek 30% w opłacie zastępczej (w 
przyszłym roku – 20%, w 2019 – 10%)



NOWELIZACJA USTAWY O 
EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ

Świadectwa Pochodzenia

Eliminacja procedury przetargowej wydawania białych certyfikatów

Stopniowe ograniczenie możliwości uiszczania opłaty zastępczej

Zwiększenie opłaty zastępczej

Zobowiązanie NFOŚiGW do przeznaczenia całości wpływów z opłaty 
zastępczej na inwestycje służące poprawie efektywności energetycznej 
u odbiorców końcowych oraz do monitorowania osiągniętej 
oszczędności energii



Trzy grupy białych certyfikatów:

Świadectwa przetargowe – stanowią potwierdzenie deklarowanej 
oszczędności energii wynikającej z przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego 
samego rodzaju, służących poprawie efektywności energetycznej, przez 
podmiot, który wygrał (ważne do 30 06 2019 roku).

Świadectwa bezterminowe – stanowią potwierdzenie planowanej do 
zaoszczędzenia ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub 
przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności 
energetycznej

Świadectwa roczne – wydawane dla przedsięwzięcia lub przedsięwzięć 
służących poprawie efektywności energetycznej zakończonych przed 
dniem 1 października 2016 roku, ale nie wcześnie niż przed dniem 1 
stycznia 2014 roku, dla których nie wydano świadectw przetargowych



Warunki uczestnictwa w handlu 
giełdowym

Podpisanie umowy z Domem Maklerskim

Udzielenie  pełnomocnictwa dla DM BOŚ S.A. do działania na 
Towarowej Giełdzie Energii S.A.

Uzyskanie członkostwa w odpowiednim Rejestrze Świadectw 
Pochodzenia



Handel prawami majątkowymi

Transakcje sesyjne (Cena ustalana rynkowo)

w systemie kursu jednolitego 

w systemie notowań ciągłych

Transakcje pozasesyjne (transakcje umówione pomiędzy podmiotami)

rozliczane finansowo przez TGE i DM 

nierozliczane finansowo przez TGE i DM

Ograniczenie wolumenowe w transakcji pozasesynej na białe certyfikaty: 
min. 1000 TOE



Notowania RPM

Transakcje pozasesyjne

Poniedziałek i środa

9:30 – 13:30

Transakcje sesyjne

Wtorek i czwartek 

11:00 – 13:30
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Co zapewnia DM BOŚ 

otwarcie i prowadzenie rejestru towarów giełdowych

dostęp do dedykowanej aplikacji internetowej

notowania towarów giełdowych w czasie rzeczywistym

składanie zleceń

podgląd bieżących jak i archiwalnych zleceń i transakcji

dokonywanie wszystkich niezbędnych czynności w celu rozliczenia 
finansowego transakcji



Notowania BossaPower + 



BossaPower +
dostęp do danych finansowych



BossaPower+

Linki do filmów instruktażowych do naszej aplikacji:

Notowania BossaPower+: https://youtu.be/rb6L2L0MEew

BossaPower+: https://youtu.be/wkxochssPrY

https://youtu.be/rb6L2L0MEew
https://youtu.be/wkxochssPrY


Materiał pochodzi z Konferencji Naukowo-Technicznej Heat 
Not Lost organizowanej przez https://hnl.pl/ 



DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ

Marta Lach

m.lach@bossa.pl

Tel. +48 32 6067645, +48 512 779 657 
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