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Wstęp

SURE

Udział energii odnawialnej, w tym bioenergii w zaspakajaniu potrzeb energetycznych wzrasta, 
a jej wspieranie jest jednym z celów unijnej polityki klimatyczno-energetycznej. Tylko dzięki 
zwiększeniu stosowania energii ze źródeł odnawialnych możliwe jest zmniejszenie emisyjności 
gazów cieplarnianych. 

Sustainable Resources Verification Scheme, czyli Program Weryfikacji Zrówno-
ważonych Zasobów jest niezależnym, dobrowolnym i wiarygodnym systemem 
certyfikacji uznanym przez Komisję Europejską. Poprzez weryfikację kryteriów 
zrównoważonego rozwoju (audyty na zgodność z RED II) umożliwia przedsiębior-
stwom wykazanie zgodności z normatywnymi wymogami zrównoważonego rozwoju  
i zrównoważonego charakteru w zakresie ciepła i chłodu pozyskiwanego z biomasy oraz 
z produkcji energii elektrycznej. Docelowo będzie zapewniać certyfikację dla całego 
łańcucha dostaw dla sektora energii elektrycznej, ciepłownictwa oraz chłodzenia.

Cel ten opisany jest przez przekształconą Dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 
2018/2001 z dnia 11.12.2018 r., zwaną potocznie dyrektywą RED II, w sprawie promowania 
stosowania źródeł odnawialnych we wszystkich sektorach gospodarki Unii Europejskiej. RED II 
stanowi ramy prawne rozwoju energii odnawialnej, określa Kryteria Zrównoważonego Rozwoju 
UE i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych dla biopaliw, biopłynów oraz paliw z biomasy. 
Umożliwia obywatelom, konsumentom oraz przedsiębiorstwom uczestnictwo w transformacji 
czystej energii.



Komu dedykowany 
jest program SURE?
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Na mocy przekształconej dyrektywy w sprawie odnawialnych źródeł energii (UE) 
2018/2001 ustanowiono obowiązkowe kryteria zrównoważonego rozwoju dla 
podmiotów gospodarczych otrzymujących wsparcie na produkcję energii elektry-
cznej lub ogrzewania i chłodzenia z biomasy i biogazu. Oznacza to, że wszystkie 
podmioty gospodarcze w łańcuchu dostaw muszą przedstawiać dowód zrówno-
ważonego rozwoju.

W kontekście polskiego rynku - działa bardzo dużo wytwórców innych odpadów  
i pozostałości, czyli takich surowców, których nie zalicza się do odpadów pocho- 
dzących z leśnictwa, rybołówstwa, rolnictwa. Te przedsiębiorstwa to najczęściej 
tartaki lub inne jednostki, które przetwarzają drewno, produkując przy okazji od-
pady/pozostałości, będące znakomitym źródłem energii odnawialnej. 

System skierowany jest zatem do producentów biomasy rolnej i leśnej, produ-
centów paliw z biomasy, z odpadów i pozostałości, producentów pelletu, opera-
torów logistycznych, handlujących paliwem z biomasy, producentów ciepła i ener-
gii elektrycznej. 
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Jak uzyskać certyfikat SURE?

na stronie certification.sure-system.org,  
a po weryfikacji poprawności i kompletności 
danych – zawrzeć umowę z właścicielem  
standardu.

NALEŻY  
zarejestrować się

z akredytowaną jednostką certyfikującą,  
gdzie dopełnia formalności (wysłanie  
formularza zgłoszeniowego, akceptacja  
oferty) w celu rozpoczęcia procesu  
certyfikacji.

RÓWNOLEGLE  
klient kontaktuje się 

jest po pomyślnym audycie, pozytywnej weryfi-
kacji i zatwierdzeniu dokumentów audytowych 
przez Certyfikatora, następnie publikowany jest 
na stronie internetowej systemu SURE.

CERTYFIKAT 
wydawany



Jakie wymagania  
należy spełnić by uzyskać certyfikat?

Użytkownicy systemu SURE muszą wykazać spełnienie wymagań w zakresie legalnego pocho-
dzenia surowców i spełnienia kryteriów zrównoważonego rozwoju.

Producenci biomasy rolniczej wykorzystywanej do produkcji energii, ogrzewania  
i chłodzenia muszą wykazać, że wykorzystywane surowce wytwarzano zgodnie 
z  zasadami zrównoważonych praktyk rolniczych.
 
Producenci biomasy leśnej muszą zweryfikować zrównoważoną gospodarkę leśną 
oraz utrzymanie lub poprawę bilansu pierwiastka węgla w glebie zgodnie z kryte-
riami SURE.

Producenci odpadów i pozostałości muszą zagwarantować identyfikowalność po-
chodzenia.

Wszyscy producenci i dostawcy biomasy zobowiązani są do prowadzenia wiarygod-
nego systemu bilansu masy.

Podmioty zajmujące się obrotem biomasą i paliwami z biomasy, firmy spedycyjne  
i inni operatorzy logistyczni identyfikują wymagania dotyczące bilansu masy, kalku-
lacji GHG oraz rzetelnej dokumentacji. 
 
Producenci biomasy i biogazu muszą wykazać minimalną wydajność konwersji  
i minimalizację emisji gazów cieplarnianych o co najmniej 70% w porównaniu  
z ich odpowiednikami kopalnymi, dokumentują też pochodzenie stosowanego pali-
wa z biomasy. 
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MAKSYMALNIE 
6 tygodni 

Jaki jest czas  
oczekiwania na certyfikat?

Czas na decyzję certyfikacyjną ustanowiony przez 
system SURE od zakończonego audytu.

Jednak warto pamiętać, że istotnym aspektem, który wpływa na szybkość całego 
procesu certyfikacji jest przygotowanie klienta do pozytywnego przejścia audytu. 
Polega ono na pozyskaniu wiedzy, informacji z dokumentów systemowych lub 
od firm wdrożeniowych - w jaki sposób, w danej działalności – spełnić kryteria 
zrównoważonego rozwoju i kryteria ustanowione w dyrektywie RED II i w systemie 
SURE?
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Jakie dokumenty  
należy przygotować? 

procedury, które to krok po kroku będą opisywać 
Państwa działalność (w części lub w całości)  
w kontekście wymagań systemu SURE dla bio-
masy zrównoważonej - między innymi 

NALEŻY  
przygotować  

wzór bilansu masy, 

oświadczenia, czyli deklaracje własne 

od producentów w ramach grupy, 

przykłady deklaracji zrównoważonego 

towaru od operatora ekonomicznego.
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Koszty przeprowadzenia procesu certyfikacji zależne są od struktury organizacyjnej, czyli 
od ilości lokalizacji np. magazynów, placów składowych. Również od struktury łańcucha 
dostaw - liczby dostawców czy od profilu działalności firmy (innym kryteriom podlega np. 
elektrownia, innym pierwszy skupujący biomasę leśną czy inne odpady i pozostałości).

Od czego zależne są koszty 
audytu i certyfikacji?
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Dlaczego trzeba się certifikować?

Cały łańcuch dostaw oraz wytwarzanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu – zostały   
ujęte w dyrektywie RED II (wcześniejsza Dyrektywa RED I odnosiła się tylko do  
biopaliw i biopłynów). Na straży spełnienia wymogów stoją oddelegowane systemy  
krajowe lub dobrowolne. 

wykazujący zgodność z wymogami  
zrówno-ważonego rozwoju RED II.

SURE 
to certyfikat

Jeżeli przedsiębiorstwo

chce uczestniczyć w tych łańcuchach i spełniać te kryteria to biomasa musi być 
certyfikowana. W dodatku jest to powiązane z Europejskim Systemem Handlu Up-
rawnieniami do Emisji CO2 - EU ETS. Certyfikowana biomasa jest w systemie han-
dlu emisjami EU ETS traktowana jako zeroemisyjna tylko w przypadku, gdy posiada 
status zrównoważenia.
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Zachęcamy do kontaktu!

Control Union Poland Sp. z o.o.

BIURO  
al. Wojska Polskiego 45  
65-764 Zielona Góra  
Polska

T +48 68 452 34 39   
E-mail: polska@controlunion.com

www.controlunion.pl


