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KRZYSZTOF WOŹNIAK 
 

Niniejszy dokument jest załącznikiem do Certyfikatu Akredytacji Nr AC 144 z dnia 13.09.2019 r. 
Cykl akredytacji od 09.12.2019 r. do 09.12.2023 r. 

Status akredytacji oraz aktualność zakresu akredytacji można potwierdzić na stronie internetowej PCA www.pca.gov.pl 
This document is an annex to accreditation certificate No AC 144 of 13.09.2019 

Accreditation cycle from 09.12.2019 to 09.12.2023 
The status of accreditation and validity of the scope of accreditation can be confirmed at PCA website www.pca.gov.pl 
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Nazwa i adres jednostki certyfikującej 
Name and address of certification body 

BSI Group Polska Sp. z o.o. 
Al. Solidarności 171 

00-877 Warszawa  

Opiniowanie w obszarze kogeneracji / Opinions in the area of cogeneration; 

Wersja strony / Page version: A 
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Rodzaj działalności: Dokument odniesienia: 

OPINIOWANIE  
W OBSZARZE 

KOGENERACJI 

Ustawa z dnia 14 grudnia 2018 r.  
o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji [poz. 1] 

Ustawa z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii [poz. 2] 

 
L.p. Rodzaj działalności 

1 Wydawanie opinii dla wytwórców energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji umożliwiających 
korzystanie z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o promowaniu energii elektrycznej 
z  wysokosprawnej kogeneracji, w tym w szczególności opiniowanie na podstawie badania 
przeprowadzonego u wytwórcy w danej jednostce kogeneracji, stwierdzające prawidłowość danych 
zawartych w sprawozdaniu oraz zasadność składanego wniosku o wypłatę wsparcia, dla energii 
elektrycznej wytworzonej w jednostce kogeneracji w  poprzednim roku kalendarzowym. 

2 Wydawanie opinii potwierdzającej zasadność uznania instalacji odnawialnego źródła energii za 
instalację wytwarzającą energię elektryczną w wysokosprawnej kogeneracji na potrzeby wytwórcy 
korzystającego z systemów wsparcia, o których mowa w ustawie o odnawialnych źródłach energii. 

Wersja strony: A 
 



 

 
Zatwierdzam status zmian 
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Wykaz zmian 
Zakresu Akredytacji Nr AC 144 

 
Status zmian: wersja pierwotna – A 


