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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o efektywności energetycznej 

(druk nr 200) 

 

 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Celem nowelizacji z dnia 10 października 2012 r. jest, jak wynika z uzasadnienia do 

rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 592), uchylenie wszystkich regulacji 

dotyczących uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej, zawartych 

w ustawie z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej, i co się z tym wiąże 

zmniejszenie liczby zawodów regulowanych w kraju. 

W art. 1 opiniowanej ustawy uchyla się m.in. postanowienia art. 29 – 34 ustawy 

o efektywności energetycznej. Wskazane przepisy zawierają rozwiązania dotyczące 

uzyskiwania uprawnień audytora efektywności energetycznej na potrzeby funkcjonowania 

systemu tzw. białych certyfikatów, w szczególności w zakresie:  

1) wymagań stawianych osobom, które mogą sporządzać audyty efektywności 

energetycznej, przesłanek utraty uprawnień audytora efektywności energetycznej, 

obowiązku podlegania przez tego audytora ubezpieczeniu od odpowiedzialności 

cywilnej za szkody wyrządzone w związku ze sporządzaniem audytu efektywności 

energetycznej; 

2) sprawdzenia spełnienia wymagań stawianych osobom ubiegającym się o nadanie 

uprawnień audytora efektywności energetycznej przez komisje kwalifikacyjne; 

3) jednostek, przy których Prezes Urzędu Regulacji Energetyki może powoływać 

komisje kwalifikacyjne, przesłanek odwołania komisji kwalifikacyjnych i ich 

członków; 

4) uznawania kwalifikacji zdobytych w państwach członkowskich Unii Europejskiej, 

Konfederacji Szwajcarskiej lub państwach członkowskich EFTA. 

W dotychczasowym stanie prawnym wykonanie audytu efektywności energetycznej 

przez osobę niespełniajacą warunków, określonych w art. 29 ustawy o efektywności 

energetycznej, mimo tego, że samo to opracowanie zawiera wszystkie wymagane przez 
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przepisy tej ustawy i przepisy wykonawcze elementy i jest sporządzone przy wykorzystaniu 

rzetelnej wiedzy inżynieryjnej, nie może być uznane przez Prezesa Urzędu Regulacji 

Energetyki za czyniące zadość wymogom ustawowym. 

W opinii projektodawców uchylenie wskazanych powyżej regulacji dotyczących 

wymogów w zakresie uzyskania uprawnień audytora efektowności energetycznej i zniesienie 

tym samym ograniczeń podmiotowych w zakresie sporządzania opracowania, jakim jest audyt 

efektywności energetycznej, nie spowoduje obniżenia jakości przeprowadzanych audytów 

efektywności energetycznej. Zapobiec ma temu instytucja tzw. wyrywkowej weryfikacji 

audytów przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki określona w art. 23 ustawy 

o efektywności energetycznej. Ponadto w zmienianej ustawie pozostawia się przepisy 

regulujące wymagania dotyczące sposobu sporządzania audytu efektywności energetycznej. 

Jak wynika z przywołanego powyżej uzasadnienia do rządowego projektu uchylenie 

wskazanych uregulowań w zakresie uzyskiwania uprawnień audytora efektywności 

energetycznej nie będzie skutkować tym, iż audyt taki przeprowadzać będą osoby 

nieposiadające odpowiedniej wiedzy i kwalifikacji w tej dziedzinie. Zdaniem autorów ustawy 

szeroki zakres przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej, dla których 

można sporządzić audyt efektywności energetycznej (przykładowy wykaz przedsięwzięć 

znajduje się w art. 17 ust. 1 ustawy o efektywności energetycznej) oraz stopień ich 

skomplikowania nie pozwala stwierdzić, że audyt ten może być sporządzony przez osoby 

nieposiadające odpowiedniej wiedzy oraz wieloletniego doświadczenia w zakresie 

sporządzania opracowań w dziedzinie szeroko pojętej efektywności energetycznej. 

Osobami zainteresowanymi sporządzaniem audytów efektywności energetycznej 

będą w szczególności audytorzy energetyczni sporządzający audyty energetyczne na potrzeby 

systemu wprowadzonego przez ustawę z dnia z dnia 21 listopada 2008 r. o wspieraniu 

termomodernizacji i remontów, osoby które posiadają kwalifikacje do eksploatacji sieci, 

urządzeń lub instalacji, potwierdzone zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. 

– Prawo energetyczne oraz osoby posiadające uprawnienia do sporządzania świadectwa 

charakterystyki energetycznej budynków, przyznane na podstawie przepisów ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane. 

Efektem wejścia w życie powyższych regulacji, będzie stworzenie możliwości 

sporządzania audytu efektywności energetycznej przez podmioty, które nie będą musiały 

potwierdzać kwalifikacji w tej dziedzinie w drodze administracyjnej tj. przed komisją 

kwalifikacyjną powołaną przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki. 

Opiniowana ustawa wejdzie w życie po upływie 14 od dnia ogłoszenia. 
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II. Przebieg prac legislacyjnych 

Ustawa została uchwalona przez Sejm w efekcie rozpatrzenia rządowego projektu 

ustawy. Rada Ministrów nie zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie prawa Unii 

Europejskiej.  

Projekt ustawy był przedmiotem prac sejmowej Komisji Gospodarki. 

W dniu 29 sierpnia 2012 r. Komisja przyjęła sprawozdanie, w którym wnioskowała 

o przyjęcie projektu ustawy wraz z poprawką. Proponowana zmiana polegała na usunięciu 

odnośnika do tytułu ustawy, a tym samym przypisu, w którym znajdowała się informacja, że 

opiniowana ustawa dokonuje w zakresie swojej regulacji wdrożenia  dyrektywy 2006/32/WE 

Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. w sprawie efektywności 

końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającej dyrektywę Rady 

93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64). 

Drugie czytanie projektu ustawy miało miejsce na 21. posiedzeniu Sejmu w dniu 

12 września. Wobec wniesienia poprawki projekt został ponownie skierowany do Komisji. 

Proponowana zmiana polegała na usunięciu z ustawy przepisu, zawartego w jej 

dotychczasowym art. 2, wskazującego, iż maksymalny limit wydatków z budżetu państwa na 

zadania wykonywane przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki w związku 

z funkcjonowaniem audytorów efektywności energetycznej, w latach 2012 – 2016, w każdym 

roku wynosi 0 zł rocznie. Komisja opowiedziała się za przyjęciem poprawki. 

Ustawa została uchwalona na 23. posiedzeniu Sejmu w dniu 10 października 2012 r., 

w brzmieniu proponowanym przez Komisję. 

 

III. Uwagi szczegółowe 

Ustawa nie budzi zastrzeżeń o charakterze legislacyjnym.  

 

 

Mirosław Reszczyński 

legislator 


