Opublikowana została Informacja Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki nr 46/2016
dotycząca obowiązku sporządzenia audytu energetycznego przedsiębiorstwa, wynikającego z
wejścia w życie w dniu 1 października 2016 r. ustawy z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej .
W informacji zwraca się uwagę, że w nowej ustawie z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności
energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 831), na określoną kategorię przedsiębiorców nałożony został
obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. W myśl ustawy, zobowiązanym do
przeprowadzenia audytu, lub do zlecenia jego przeprowadzenia jest przedsiębiorca w rozumieniu
ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej (Dz. U. z 2015 r. poz. 584, z późn.
zm.), z wyjątkiem mikroprzedsiębiorcy, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 104–
106 tej ustawy.
Jak wyjaśnia URE , oznacza to, że obowiązek sporządzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa
został nałożony na przedsiębiorcę, który w co najmniej jednym z dwóch ostatnich lat obrotowych:
1) zatrudniał średniorocznie co najmniej 250 pracowników
lub
2) osiągnął roczny obrót netto ze sprzedaży towarów, wyrobów i usług oraz operacji
finansowych przekraczający równowartości w złotych 50 milionów euro, lub sumy aktywów
jego bilansu sporządzonego na koniec jednego z tych lat przekroczyły równowartości w złotych
43 milionów euro.
Zgodnie z treścią art. 36 ust. 2 ustawy z ww. obowiązku zwolniony jest przedsiębiorca posiadający:
1) system zarządzania energią określony w Polskiej Normie dotyczącej systemów zarządzania
energią, wymagań i zaleceń użytkowania lub
2) system zarządzania środowiskowego, o którym mowa w art. 2 pkt 13 rozporządzenia
Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1221/2009 z 25 listopada 2009 r. w sprawie
dobrowolnego udziału organizacji w systemie ekozarządzania i audytu we Wspólnocie (EMAS),
uchylającego rozporządzenie (WE) nr 761/2001 oraz decyzję Komisji 2001/681/WE i
2006/193/WE
– jeżeli w ramach tych systemów przeprowadzono audyt energetyczny przedsiębiorstwa.

W informacji URE przytoczono przepisy ustawy dotyczące treści i sposobu wykonania audytów.
Audyt energetyczny przedsiębiorstwa przeprowadzany jest co 4 lata.
Zgodnie z art. 37 ust. 3 ustawy przedsiębiorca przechowuje, do celów kontrolnych, dane związane z
audytem energetycznym przedsiębiorstwa, przez okres 5 lat.
Zgodnie z art 51 ustawy przedsiębiorca zobowiązany do wykonania audytu energetycznego
przedsiębiorstwa:
1) po raz pierwszy przeprowadza audyt w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy (tj. od
1 października 2016 r.) a następnie zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym audycie w terminie
30 dni od dnia jego przeprowadzenia,
2) w terminie 30 dni od dnia wejścia w życie ustawy zawiadamia Prezesa URE o przeprowadzonym
audycie energetycznym w przypadku, gdy przed dniem wejścia w życie ustawy, ale nie wcześniej niż
przed dniem 5 grudnia 2012 r. przeprowadzony został audyt energetyczny przedsiębiorstwa
spełniający wymagania, o których mowa w art. 37 ust. 1 i 2 (na mocy ust. 2 w art. 51 ustawy, audyt ten
uznaje się za audyt energetyczny w rozumieniu art. 36 ust. 1 ustawy).
W każdym z dwóch ww. przypadków, do zawiadomienia o przeprowadzonym audycie energetycznym,
należy dołączyć informację o możliwych do uzyskania oszczędnościach energii wynikających z
przeprowadzonego audytu energetycznego przedsiębiorstwa.

