
W zakresie dofinansowania
dla planowanych przedsięwzięć
inwestycyjnych w przedsiębiorstwie

Oferta
współpracy



Szanowni Państwo

Ustawa o efektywności energetycznej z dnia 20.05.2016 r. (zwana dalej ustawą) nakła-

da na duże przedsiębiorstwa obowiązek realizacji audytu energetycznego. Należy go 

przeprowadzać co 4 lata.

Zapisy ustawy, a także wnioski wynikające z przeprowadzonego audytu

energetycznego, wskazują przedsiębiorstwom możliwości przeprowadzenia

inwestycji służących poprawie efektywności energetycznej. Pozwalają także

uzyskać dofinansowanie tych przedsięwzięć w postaci pozyskania świadectwa

efektywności energetycznej (tzw. białych certyfikatów).

Nasza Spółka z Grupy Veolia term, w ramach swojej działalności związanej ze 

sprzedażą ciepła i energii elektrycznej, świadczy też usługi dotyczące poprawy efekty-

wności energetycznej. Działania te pozwoliły na zdobycie doświadczenia w zakresie

finansowania inwestycji, których efektem są oszczędności energii. W ramach

swojej oferty proponujemy realizację audytów energetycznych. Koncentrują się

one na wskazaniu rozwiązań prowadzących do oszczędności energii,

dostosowanych do specyfiki oraz potrzeb danego podmiotu.

W związku z tym zachęcamy Państwa do współpracy w zakresie:

 pozyskiwania białych certyfikatów dla planowanych

 przedsięwzięć energooszczędnych

 realizacji audytu energetycznego przedsiębiorstwa.



Proponujemy rozliczenie na zasadzie success-fee
(po skutecznym pozyskaniu świadectw efektywności
energetycznej i ich rejestracji na koncie Veolii na Towarowej 
Giełdzie Energii). Klient wystawia Veolii fakturę na kwotę 
wynikającą z procentowego podziału wartości certyfikatów 
(zgodnie z podpisaną umową), przy uwzględnieniu cen 
giełdowych.

Podstawą do współpracy są inwestycje 
planowane do realizacji. Etap planowania 
oznacza, że nie została jeszcze podpisana 
umowa z wykonawcą lub nie zostało złożone 
zamówienie na materiały (w przypadku
gdy inwestycja jest realizowana siłami
własnymi). Na etapie planowania inwestycji 
należy złożyć wniosek o wydanie świadectwa 
efektywności energetycznej w Urzędzie Regu-
lacji Energetyki (URE). Powinien on zawierać 
niezbędną dokumentację, w tym audyt
efektywności energetycznej. Nasze Spółki 
z Grupy Veolia term proponują wzięcie na 
siebie całej procedury postępowania w URE, na 
podstawie upoważnienia uzyskanego od 
klienta. Veolia przejmie odpowiedzialność za 
prawidłowe zgłoszenie inwestycji do URE, a po 
uzyskaniu certyfikatów będą one zarejestrow-
ane na koncie ewidencyjnym Veolii.

Spółki z Grupy Veolia term jako dostawca energii dla odbiorców końcowych,
są jednocześnie podmiotem uprawnionym i zobowiązanym do pozyskiwania białych
certyfikatów. Nasza oferta obejmuje kompleksową współpracę w celu ułatwienia
uzyskania białych certyfikatów i ograniczenia do minimum zaangażowania partnerów.

Po stronie Veolii będą wówczas
do wykonania następujące kroki:

zebranie informacji dot. zakresu planowanych 
inwestycji i szacunkowych oszczędności energii 
z tytułu ich realizacji

podpisanie umowy o współpracy z klientem

przygotowanie pełnej dokumentacji do URE 
wraz z audytem efektywności energetycznej

uczestnictwo w procedurze administracyjnej
i komunikacja z URE (wyjaśnienia, uzupełnienia)

zgłoszenie zakończenia inwestycji wraz
z audytem efektywności energetycznej 
(powykonawczym – jeśli jest taka potrzeba)

po wydaniu certyfikatów przez URE
- rejestracja certyfikatów na giełdzie na koncie
ewidencyjnym Veolii

rozliczenie finansowe z klientem (success–fee)

 Opis przedmiotu
oferty:

Propozycja rozliczenia
za usługę:

Białe certyfikaty



Aby oszacować efekt finansowy z tytułu
pozyskania białych certyfikatów, konieczne
jest określenie zakresu planowanej inwestycji 
oraz szacunkowych oszczędności energii 
finalnej średnio w skali 1 roku.

Szacunkowy
efekt finansowy

Przykłady inwestycji,
które kwalifikują się do dofinansowania

termomodernizacje budynków 

modernizacja lub wymiana urządzeń 
technologicznych związanych
z procesami przemysłowymi

modernizacja oświetlenia
zewnętrznego i wewnętrznego

modernizacja instalacji wewnętrznych 
co cwu (ich wymiana, bądź montaż 
pokrowców izolacyjnych) oraz 
wymiana taśm i linii produkcyjnych

modernizacja układów odzyskiwania ciepła
z urządzeń i procesów przemysłowych lub 
energetycznych i wykorzystanie go do celów 
użytkowych lub w procesie technologicznym

modernizacja systemu wentylacji poprzez
montaż układów odzysku ciepła

modernizacje źródeł ciepła itp.

lista przedsięwzięć nie jest zamknięta i po 
zapoznaniu się z planowanymi inwestycjami 
pomożemy w zweryfikowaniu ich pod kątem 
możliwości złożenia wniosku do URE



W przypadku pozyskania innego
dofinansowania na daną inwestycję
(np. fundusze NFOŚ, wojewódzkie fundusze, 
niskooprocentowane pożyczki), nie istnieją 
przeszkody prawne ku temu, aby pozyskać 
dodatkowe wsparcie finansowe w formie 
białych certyfikatów.

Dodatkowe
informacje

Korzyści ze współpracy
z Veolią6

brak konieczności tworzenia konta na 
Towarowej Giełdzie Energii i podpisywania 
umowy z Biurem Maklerskim

przeniesienie odpowiedzialności za 
postępowanie w Urzędzie Regulacji
Energetyki na Veolię (w tym prowadzenie 
procedury administracyjnej, ewentualne 
poprawki w dokumentacji, prace audytowe,
przygotowanie pełnej dokumentacji)

wygoda współpracy - po zakończeniu
inwestycji i rejestracji certyfikatu
na koncie ewidencyjnym Veolii,
klient wystawia Veolii fakturę

doświadczenie Veolii
we współpracy z URE

jako przedsiębiorstwo energetyczne 
Veolia może kumulować przedsięwzięcia 
nie spełniające minimalnego warunku 
10 toe



Audyt energetyczny
przedsiębiorstwa

wykonanie szczegółowej analizy zużycia 
energii w zespołach budynków, instalacjach 
przemysłowych oraz w transporcie
- odpowiadających łącznie za co najmniej 
90% energii zużywanej w przedsiębiorstwie

identyfikację potencjalnych źródeł
ciepła odpadowego

przygotowanie propozycji opłacalnych
przedsięwzięć służących poprawie efektywności 
energetycznej dla audytowanych budynków, 
instalacji przemysłowych oraz transportu

przeprowadzenie obliczeń dotyczących 
zaproponowanych przedsięwzięć oraz 
dostarczenie informacji o możliwych
do uzyskania oszczędnościach energii

oszacowanie nakładów inwestycyjnych 
oraz kosztów zaproponowanych 
rozwiązań wraz z analizą SPBT
oraz LCC

doświadczenie w realizacji prac
audytorskich (również dla własnych
obszarów działalności)

dostępność własnych zasobów oraz 
współpraca z ekspertami zewnętrznymi.

Korzyści ze współpracy
z Veolią

Zarówno termin realizacji prac, jak i wartość 
wynagrodzenia uzgadniane są indywidualnie, 
biorąc pod uwagę specyficzne warunki
i wymagania danego przedsiębiorstwa.
Zapłata wynagrodzenia następuje po
oddaniu gotowego audytu energetycznego
przedsiębiorstwa i podpisaniu przez
strony protokołu odbioru prac.

Termin realizacji prac
oraz wartość oferty

 Zakres audytu
Podstawowy (praktyczny)

 Zakres podstawowy audytu obejmuje 
wykonanie prac audytorskich zakończonych 
raportem w sposób zaspokajający co najmniej 
obowiązek wynikający z Ustawy o efektywności
energetycznej, a w szczególności:



Z poważaniem

Aneta Stachurska
Kierownik projektu, Dział Rozwoju
tel.: 723 808 573

Osoba do kontaktu

Mikołaj Gajsler 
Dyrektor ds. Rozwoju, Członek Zarządu
tel.: 667 624 486

Chętnie udzielimy wszelkich dodatkowych wyjaśnień oraz przedstawimy konkretną
propozycję finansową, po zebraniu podstawowych informacji o planowanych
przez Państwa inwestycjach. 

Kontakt



Veolia term S.A.
ul. Puławska 2, 02-566 Warszawa

www.veoliaterm.pl
www.veolia.pl

Odnawiamy zasoby świata


