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2 Ustawa z dnia 20 maja 2016 r. o efektywności 

energetycznej - sposób realizacji obowiązku na 

nowych zasadach 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 nowej ustawy podmioty, o których mowa
w ust. 2, są obowiązane:

1) zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące
poprawie efektywności energetycznej u odbiorcy końcowego,
w wyniku których uzyskuje się oszczędności energii finalnej
w wysokości określonej w art. 14 ust. 1, potwierdzone
audytem efektywności energetycznej, o którym mowa
w art. 25,

lub

2) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE
świadectwo efektywności energetycznej, o którym mowa
w art. 20 ust. 1

– z zastrzeżeniem art. 11 (realizacja obowiązku poprzez
uiszczenie opłaty zastępczej – na nowych zasadach)
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Podmioty wykonujące obowiązek w zakresie 

oszczędności energii

Podmiotami zobowiązanymi do realizacji poprawy efektywności
energetycznej, zgodnie z art. 10 ust. 2 ustawy, są:

 przedsiębiorstwa energetyczne sprzedające energię elektryczną,
ciepło lub gaz ziemny odbiorcom końcowym przyłączonym do
sieci na terytorium RP

 odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium RP będący
członkiem giełdy lub rynku regulowanego w odniesieniu do
transakcji zawieranych we własnym imieniu na giełdzie towarowej
lub rynku regulowanym

 odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium RP będący
członkiem giełdowej izby rozrachunkowej w odniesieniu do
transakcji zawieranych przez niego poza giełdą towarową lub
rynkiem regulowanym

 odbiorca końcowy przyłączony do sieci na terytorium RP
sprowadzający gaz ziemny w odniesieniu do ilości tego gazu
zużytego na własny użytek

 towarowy dom maklerski lub dom maklerski



4 Wykonanie obowiązku w sposób określony 

w art. 10 ust. 1 pkt 1 ustawy 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 1 podmiot zobowiązany może zrealizować

przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności

energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się

oszczędności energii finalnej w wysokości określonej w art.14 ust.1,

potwierdzone audytem efektywności energetycznej.

Określony w art.10 ust.1 pkt1 nowej ustawy sposób realizacji

obowiązku odnosi się do przedsięwzięć zrealizowanych, przy czym nie

ogranicza się do katalogu przedsięwzięć określonego w art.19 ust.1.

Rozliczając wykonanie obowiązku, o którym mowa w art.10 ust.1 pkt 1,

podmiot zobowiązany przedkłada Prezesowi URE audyt efektywności

energetycznej oraz oświadczenie potwierdzające, że przedsięwzięcie

zgłoszone do rozliczenia obowiązku zostało zrealizowane i uzyskana

została oszczędność energii finalnej potwierdzona w audycie.
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Wydawanie świadectw efektywności energetycznej 
wg. nowych zasad 

Zgodnie z przepisami nowej ustawy o efektywności energetycznej
(art. 20 ust. 1), potwierdzeniem planowanej do zaoszczędzenia
ilości energii finalnej wynikającej z przedsięwzięcia lub
przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie
efektywności energetycznej, o których mowa w art. 19 ust.1, jest
świadectwo efektywności energetycznej.

A zatem, na gruncie nowych przepisów z wnioskiem o wydanie
świadectwa efektywności energetycznej można wystąpić w
odniesieniu do przedsięwzięcia, które dopiero zostanie
zrealizowane, a więc inaczej niż ma to miejsce na gruncie
obecnych przepisów, które dają możliwość zgłoszenia do
przetargu zarówno przedsięwzięć planowanych do zrealizowania,
w trakcie realizacji lub już zakończonych.

W art. 20 ust. 2 nowej ustawy określone zostały przypadki,
kiedy nie przysługuje świadectwo efektywności energetycznej.
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Akty wykonawcze do ustawy o efektywności 

energetycznej  

1) Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowych

zasad kształtowania i kalkulacji taryf oraz rozliczeń z tytułu

zaopatrzenia w ciepło

− trwają uzgodnienia  międzyresortowe, konferencja 

uzgodnieniowa - 28 kwietnia 2017 r.  

2) Projekt rozporządzenia Ministra Energii w sprawie szczegółowego

zakresu i sposobu sporządzania audytu efektywności

energetycznej, wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz

metod obliczania oszczędności energii

− 28 lutego 2017 r. - projekt rozporządzenia  został skierowany do 

uzgodnień  i konsultacji publicznych (umieszczony na stronie 

internetowej  Rządowego Centrum Legislacji). 
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Projekt rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej, 
wzoru karty audytu efektywności energetycznej oraz 

metod obliczania oszczędności energii 

Rozporządzenie określa:

1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności
energetycznej,

2) wzór karty audytu,

3) szczegółowy sposób i tryb wyrywkowej weryfikacji audytu,

4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i
weryfikacji uzyskanych oszczędności energii,

5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej
dostarczania ciepła,

6) współczynniki sprawności procesów przetworzenia energii
pierwotnej w energię finalną,

7) sposób przeliczania jednostek energii na porównywalne
jednostki.
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Projekt rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej…  

Audyt sporządzany dla przedsięwzięcia służącego poprawie
efektywności energetycznej, które będzie realizowane, obejmuje
w szczególności:

1) wskazanie dopuszczalnych, ze względów technicznych i
ekonomicznie uzasadnionych rodzajów i wariantów realizacji
przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
z uwzględnieniem zastosowania różnych technologii;

2) szczegółowy opis planowanych usprawnień;

3) wskazanie możliwej do uzyskania oszczędności energii.

Audyt sporządza się w sposób bilansowy. Audyt ten obejmuje
wykonanie bilansu energetycznego obiektu, urządzenia
technicznego lub instalacji, którego dotyczy przedsięwzięcie służące
poprawie efektywności energetycznej.
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Projekt rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej…  

Lp. Przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej 

1 Ocieplenie ściany zewnętrznej, dachu lub stropodachu 

2 Ocieplenie stropu pod nieogrzewanym poddaszem 

3 Ocieplenie stropu nad piwnicą 

4 Modernizacja lub wymiana stolarki okiennej 

5 Modernizacja lub wymiana instalacji ciepłej wody użytkowej 

6 Wymiana opraw oświetleniowych lub źródeł światła 

7 Wymiana urządzeń przeznaczonych do użytku domowego  

8 Wymiana silników elektrycznych o mocy znamionowej od 0,75 kW do 375 kW 

9 Przebudowa lub remont budynku na budynek pasywny   

10 Modernizacja lub wymiana urządzeń telekomunikacyjnych, pomiarowych lub 

informatycznych  

 

Przedsięwzięcia służące poprawie efektywności energetycznej, dla których 

audyt efektywności energetycznej sporządzany jest w sposób uproszczony
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Projekt rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej…  

Weryfikacja audytu polega na sprawdzeniu:

1) spełnienia wymagań, o których mowa w art. 25 ustawy;

2) prawidłowości oceny stanu technicznego oraz analizy zużycia
energii przez obiekt, urządzenie techniczne lub instalację
będących przedmiotem audytu;

3) poprawności opisu możliwych rodzajów przedsięwzięć służących
poprawie efektywności energetycznej oraz oceny opłacalności
ekonomicznej tych przedsięwzięć, a także możliwej do uzyskania
oszczędności energii;

4) prawidłowości oceny efektów uzyskanych w wyniku realizacji
przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej,
w szczególności określenia osiągniętej oszczędności energii;

5) prawidłowości wykonanych obliczeń.
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Projekt rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej… 

Sporządzenie oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła
polega na wyznaczeniu:

1) procentowego udziału ciepła dostarczonego w ciągu roku
kalendarzowego do danej sieci ciepłowniczej wytworzonego w
instalacjach odnawialnych źródeł energii, ciepła użytkowego w
kogeneracji lub ciepła odpadowego z instalacji przemysłowych w
łącznej ilości ciepła dostarczanego do tej sieci w ciągu roku
kalendarzowego;

2) wskaźników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej dla
indywidualnego źródła ciepła oraz sieci ciepłowniczej i
wskazaniu, który sposób dostarczania ciepła zapewnia większą
efektywność energetyczną, przez porównanie tych wskaźników.
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Projekt rozporządzenia Ministra Energii 
w sprawie szczegółowego zakresu i sposobu 

sporządzania audytu efektywności energetycznej…  

Wartości współczynników sprawności procesów przetworzenia
energii pierwotnej w energię finalną tj. odwrotność
współczynników nakładu nieodnawialnej energii pierwotnej.

- dla energii elektrycznej dostarczanej z sieci elektroenergetycznej
zaproponowano: 0,4 - tj. odwrotność współczynnika nakładu
nieodnawialnej energii pierwotnej wynoszącego 2,5.

- dla ciepła dostarczanego z sieci ciepłowniczej oraz dla gazu
ziemnego wartości współczynników pozostają bez zmian.
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