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Materiał porównawczy 

do ustawy z dnia 10 października 2012 r. 
o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

(druk nr 200) 

 

U S T A W A   z dnia 15 kwietnia 2011 r.  o EFEKTYWNOŚCI ENERGETYCZNEJ 
(Dz. U. Nr 94, poz. 551 oraz z 2012 r. poz. 951)  

Art. 1. 

Ustawa określa: 
1) krajowy cel w zakresie oszczędnego gospodarowania energią; 
2) zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej; 
3) zasady uzyskania i umorzenia świadectwa efektywności energetycznej; 
[4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień 

audytora efektywności energetycznej.] 
<4) zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej.> 

Art. 22. 

1. Podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, lub podmiot przez niego 
upoważniony, który otrzymał świadectwo efektywności energetycznej, jest obowiązany po 
zrealizowaniu przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej do 
sporządzenia audytu efektywności energetycznej potwierdzającego oszczędność energii 
uzyskaną w wyniku realizacji tego przedsięwzięcia, w ilości określonej w deklaracji 
przetargowej, z zastrzeżeniem ust. 2. 

2. Nie jest wymagane wykonanie audytu efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 
1, dla zrealizowanego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w 
związku z którym zadeklarowano osiągnięcie oszczędności energii w ilości 
nieprzekraczającej równowartości 100 toe średnio w ciągu roku. 

[3. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, i audyt efektywności 
energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie mogą być wykonywane przez tego 
samego audytora efektywności energetycznej dla tego samego przedsięwzięcia służącego 
poprawie efektywności energetycznej.] 

<3. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, i  audyt efektywności 
energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, nie mogą być wykonywane przez tę 
samą osobę dla tego samego przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 
energetycznej.> 

4. Podmiot, o którym mowa w ust. 1, zawiadamia Prezesa URE o zakończeniu 
przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej, w terminie 30 dni od 
dnia jego zakończenia. Do zawiadomienia należy dołączyć: 
1) oświadczenie potwierdzające zgodność zrealizowanego przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej z deklaracją przetargową; 
2) audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w ust. 1, w przypadku gdy jest on 

wymagany. 
5. Prezes URE informuje podmiot, o którym mowa w art. 25 ust. 3, o świadectwie 

efektywności energetycznej wydanym dla przedsięwzięcia służącego poprawie 
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efektywności energetycznej, realizowanego przez podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 
pkt 1 lit. b, albo przez podmiot przez niego upoważniony, w terminie 30 dni od dnia 
otrzymania zawiadomienia, o którym mowa w ust. 4. 

 

Rozdział 5  

[Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej oraz uzyskania uprawnień audytora 
efektywności energetycznej] 

<Zasady sporządzania audytu efektywności energetycznej> 

Art. 28. 

1. Audyt efektywności energetycznej powinien zawierać: 
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania albo nazwę i adres siedziby podmiotu, u którego 

zostanie zrealizowane przedsięwzięcie służące poprawie efektywności energetycznej, 
lub podmiotu przez niego upoważnionego; 

2) kartę audytu efektywności energetycznej; 
3) oznaczenie miejsca lokalizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności 

energetycznej; 
4) ocenę stanu technicznego oraz analizę zużycia energii obiektu, urządzenia technicznego 

lub instalacji; 
5) ocenę efektów uzyskanych w wyniku realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie 

efektywności energetycznej, w tym w szczególności określenie osiągniętej oszczędności 
energii. 

2. Audyt efektywności energetycznej, o którym mowa w art. 19 ust. 1, przedkładany 
Prezesowi URE przez podmiot, o którym mowa w art. 19 ust. 2 pkt 1 lit. b, lub podmiot 
przez niego upoważniony powinien zawierać także opis możliwych rodzajów i wariantów 
realizacji przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej wraz z oceną 
opłacalności ekonomicznej tych przedsięwzięć i możliwej do uzyskania oszczędności 
energii. 

3. Audyt efektywności energetycznej dostarczania ciepła zawiera ocenę efektywności 
energetycznej sieci ciepłowniczej oraz innego indywidualnego źródła ciepła 
wytwarzającego i dostarczającego ciepło do obiektu budowlanego, ze wskazaniem, który 
sposób dostarczania ciepła zapewnia większą efektywność energetyczną. 

4. Do audytu efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o którym mowa w ust. 3, nie 
stosuje się ust. 1 pkt 4 i 5. 

[5. Do audytu efektywności energetycznej, przedkładanego Prezesowi URE dołącza się 
aktualne zaświadczenie o niekaralności audytora efektywności energetycznej, który ten 
audyt sporządził.] 

6. Minister właściwy do spraw gospodarki określi, w drodze rozporządzenia: 
1) szczegółowy zakres i sposób sporządzania audytu efektywności energetycznej, 
2) wzór karty audytu efektywności energetycznej, o której mowa w ust. 1 pkt 2, 
3) szczegółowy sposób i tryb weryfikacji audytu efektywności energetycznej, o której 

mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1, 
4) dane i metody, które mogą być wykorzystywane przy określaniu i weryfikacji 

uzyskanych oszczędności energii, 
5) sposób sporządzania oceny efektywności energetycznej dostarczania ciepła, o której 

mowa w ust. 3 
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- biorąc pod uwagę aktualny stan wiedzy technicznej w zakresie efektywności 
energetycznej, zapewnienie zharmonizowanych zasad pomiarów oraz sprawnej i 
prawidłowej weryfikacji oszczędności energii. 

[Art. 29. 

Audyt efektywności energetycznej może sporządzić osoba, która: 
1) ma pełną zdolność do czynności prawnych i korzysta z pełni praw publicznych; 
2) nie była skazana prawomocnym wyrokiem sądu za przestępstwo umyślne przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

3) ukończyła magisterskie studia wyższe w rozumieniu przepisów o szkolnictwie wyższym, 
w zakresie technicznym; 

4) odbyła szkolenie dla osób ubiegających się o nadanie uprawnień audytora efektywności 
energetycznej lub ukończyła co najmniej roczne studia podyplomowe umożliwiające 
uzyskanie wiedzy z zakresu zagadnień określonych w przepisach wydanych na 
podstawie art. 33 ust. 7; 

5) złożyła z wynikiem pozytywnym egzamin na audytora efektywności energetycznej. 

Art. 30. 

1. Prezes URE udostępnia na swojej stronie internetowej dane teleadresowe audytorów 
efektywności energetycznej. 

2. Właściwa komisja kwalifikacyjna niezwłocznie informuje Prezesa URE o dokonaniu 
czynności, o których mowa w art. 33 ust. 1. 

Art. 31. 

Audytor efektywności energetycznej traci uprawnienia do sporządzania audytu efektywności 
energetycznej w przypadku: 
1) wniosku audytora efektywności energetycznej, skierowanego do właściwej komisji 

kwalifikacyjnej; 
2) ograniczenia lub utraty zdolności do czynności prawnych; 
3) pozbawienia audytora efektywności energetycznej z mocy prawomocnego wyroku 

sądowego praw publicznych; 
4) skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślnie popełnione przestępstwo przeciwko 

mieniu, wiarygodności dokumentów, obrotowi gospodarczemu, obrotowi pieniędzmi i 
papierami wartościowymi lub przestępstwo skarbowe; 

5) niedopełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 32 ust. 1 lub 2; 
6) sporządzenia audytu efektywności energetycznej zawierającego oczywiste i rażące błędy 

stwierdzone w wyniku weryfikacji, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1. 

Art. 32. 

1. Audytor efektywności energetycznej podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu od 
odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu 
efektywności energetycznej. 

2. Audytor efektywności energetycznej przekazuje właściwej komisji kwalifikacyjnej kopię 
ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, w terminie 7 dni od dnia zawarcia umowy 
ubezpieczenia. 
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3. Minister właściwy do spraw instytucji finansowych w porozumieniu z ministrem właściwym 
do spraw gospodarki, po zasięgnięciu opinii Polskiej Izby Ubezpieczeń, określi, w drodze 
rozporządzenia, szczegółowy zakres obowiązkowego ubezpieczenia, o którym mowa w ust. 
1, termin powstania obowiązku ubezpieczenia oraz minimalną sumę gwarancyjną, biorąc 
w szczególności pod uwagę zakres zadań realizowanych przez audytora efektywności 
energetycznej. 

Art. 33. 

1. Sprawdzenia spełniania wymagań, o których mowa w art. 29, dopełnienia obowiązku, o 
którym mowa w art. 32 ust. 1, oraz braku zaistnienia przesłanek, o których mowa w art. 31, 
dokonują komisje kwalifikacyjne. Komisje kwalifikacyjne są powoływane przez Prezesa 
URE. 

2. Prezes URE może powołać komisje kwalifikacyjne: 
1) przy stowarzyszeniach naukowo-technicznych, agencjach i fundacjach, których 

działalność statutowa jest związana z problematyką oszczędnego gospodarowania 
energią, 

2) w jednostkach podległych ministrowi właściwemu do spraw transportu oraz ministrom i 
Szefom Agencji, o których mowa w art. 21a ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. - Prawo 
energetyczne, 

3) na uczelniach wyższych oraz w instytutach badawczych, o których mowa w ustawie z 
dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych (Dz. U. Nr 96, poz. 618), podległych 
lub nadzorowanych przez ministra właściwego do spraw gospodarki 

- na ich wniosek. 
3. Prezes URE może odwołać członka komisji kwalifikacyjnej w przypadku: 

1) choroby trwale uniemożliwiającej sprawowanie funkcji; 
2) rezygnacji z członkostwa w komisji kwalifikacyjnej; 
3) niewywiązywania się z obowiązków członka komisji kwalifikacyjnej; 
4) utraty kwalifikacji umożliwiających powołanie w skład komisji kwalifikacyjnej. 

4. Prezes URE może odwołać komisję kwalifikacyjną w przypadku: 
1) rezygnacji jednostki organizacyjnej z dalszego prowadzenia tej komisji; 
2) odwołania części członków komisji kwalifikacyjnej uniemożliwiającego dalsze 

wykonywanie zadań przez tę komisję. 
5. Za przeprowadzenie egzaminu, o którym mowa w ust. 1, pobiera się opłaty. 
6. Opłaty, o których mowa w ust. 5, stanowią przychód (dochód) jednostek organizacyjnych, 

przy których powołano komisje kwalifikacyjne. 
7. Minister właściwy do spraw gospodarki w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw 

budownictwa, gospodarki przestrzennej i mieszkaniowej określi, w drodze rozporządzenia: 
1) sposób przeprowadzenia i zakres programowy szkolenia oraz egzaminu, o których 

mowa w art. 29 pkt 4 i 5, 
2) tryb przeprowadzania sprawdzenia wymagań, o których mowa w art. 29 pkt 1-3, 
3) kryteria, jakie powinny spełniać jednostki organizacyjne, przy których powołuje się 

komisje kwalifikacyjne, oraz tryb ich powoływania, 
4) sposób dokumentowania kwalifikacji niezbędnych do powołania w skład komisji 

kwalifikacyjnej, w tym w szczególności wykształcenia i stażu pracy, 
5) wysokość opłaty za przeprowadzanie egzaminu 
- mając na uwadze zapewnienie odpowiedniego poziomu edukacyjnego szkoleń w celu 

zagwarantowania rzetelnego i sprawnego przygotowania uczestników szkolenia do 
egzaminu, a także sprawne przeprowadzanie egzaminów. 
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Art. 34. 

Obywatel państwa członkowskiego Unii Europejskiej, Konfederacji Szwajcarskiej lub 
państwa członkowskiego Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - strony 
umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, może sporządzić audyt efektywności 
energetycznej, po uznaniu kwalifikacji nabytych w tych państwach, zgodnie z przepisami 
ustawy z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w 
państwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394).] 
 
 
 

 


