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Opinia do ustawy o efektywności energetycznej 

(druk nr 184) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Opiniowana ustawa o efektywności energetycznej, zwana w dalszej części opinii 

„ustawą”, wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2012/27/UE z dnia 

25 października 2012 r. w sprawie efektywności energetycznej, zmiany dyrektyw 

2009/125/WE i 2010/30/UE oraz uchylenia dyrektyw 2004/8/WE i 2006/32/WE 

(Dz. Urz. UE L 315 z 14. 11. 2012, str. 1), zwaną dalej „dyrektywą 2012/27/UE”.  

Ustawa zastępuje ustawę z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej 

(Dz. U. z 2015 r. poz. 2167 i 2359 oraz z 2016 r. poz. 266), Zgodnie z art. 48 ustawy z dnia 

15 kwietnia 2011 r – jej przepisy obowiązują do dnia 31 grudnia 2017 r.  

Jak wynika z uzasadnienia do rządowego projektu ustawy (druk sejmowy nr 426) 

w związku z wejściem w życie dyrektywy 2012/27/UE oraz ograniczonym w czasie 

obowiązywaniem ustawy, podjęto decyzję o opracowaniu projektu nowej ustawy 

o efektywności energetycznej. Za koniecznością opracowania nowej ustawy przemawia także 

liczba zmian, które należałoby wprowadzić, wdrażając dyrektywę 2012/27/UE. Z analizy 

przepisów dyrektywy 2012/27/UE wynika, że zagadnienia w niej zawarte wymuszają istotną 

zmianę w obowiązującym systemie świadectw efektywności energetycznej. 

Zasadniczym celem ustawy jest ustanowienie ram prawnych dla działań na rzecz 

poprawy efektywności energetycznej gospodarki zakreślonych przez dyrektywę 2006/32/WE 

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

końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz uchylającą dyrektywę Rady 
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93/76/EWG (Dz. Urz. UE L 114 z 27.04.2006, str. 64) oraz stworzenie podstaw w krajowym 

porządku prawnym dla rozwiązań przewidzianych w dyrektywie 2012/27/UE. 

Należy podkreślić, że dyrektywa 2012/27/UE zastępuje od dnia 5 czerwca 2014 r. dwie, 

dotychczas obowiązujące dyrektywy:  

1) dyrektywę 2004/8/WE  Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. 

w sprawie promowania kogeneracji w oparciu o zapotrzebowanie na ciepło użytkowe na 

rynku wewnętrznym energii oraz zmieniającej dyrektywę 92/42/EWG; 

2)  dyrektywę 2006/32/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 kwietnia 2006 r. 

w sprawie efektywności końcowego wykorzystania energii i usług energetycznych oraz 

uchylającą dyrektywę Rady 93/76/EWG. 

Przedmiotowa ustawy w zakresie swych regulacji przewiduje działania dotyczące 

zwiększenia oszczędności energii: 

1) przez odbiorców końcowych; 

2) w zakresie wytwarzania; 

3) w przesyłaniu i dystrybucji. 

Ustawa określa zasady opracowania krajowego planu działań dotyczącego efektywności 

energetycznej, zadania jednostek sektora publicznego w zakresie efektywności energetycznej, 

zasady realizacji obowiązku uzyskania oszczędności energii oraz zasady przeprowadzania 

audytu energetycznego przedsiębiorstwa. Jej przepisy adresowane są w szczególności do 

odbiorców końcowych, rozumianych zgodnie z art. 3 dyrektywy 2012/27/UE, jako osoby 

fizyczne lub prawne, które dokonują zakupu energii na własny użytek oraz do 

przedsiębiorstw energetycznych. 

W stosunku do materii uregulowanej w dotychczasowej ustawie z dnia 15 kwietnia 

2011 r. o efektywności energetycznej omawiana ustawa:  

1) zobowiązuje określone podmioty do: 

a) realizacji przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej 

u odbiorcy końcowego, potwierdzonego audytem efektywności energetycznej, lub  

b) uzyskania i przedstawienia do umorzenia Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki 

świadectwa efektywności energetycznej;  

2) wprowadza zasady przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa. 

Jak powyżej podniesiono ustawa określa zasady opracowania krajowego planu działań 

dotyczącego efektywności energetycznej, zwanego dalej „krajowym planem”. Organem 
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odpowiedzialnym za sporządzenie krajowego planu jest Minister Energii. Krajowy plan 

zawiera w szczególności:  

1) opis planowanych programów zawierających działania w zakresie poprawy 

efektywności energetycznej w poszczególnych sektorach gospodarki; 

2) określenie krajowego celu w zakresie efektywności energetycznej; 

3) informacje o osiągniętej oszczędności energii, w tym w przesyłaniu lub w dystrybucji, w 

dostarczaniu oraz w końcowym zużyciu energii; 

4) strategię wspierania inwestycji w renowację budynków. 

Krajowy plan będzie przyjmowany, w drodze uchwały, przez Radę Ministrów, 

na wniosek ministra właściwego do spraw energii, a następnie przekazywany Komisji 

Europejskiej, w terminie do dnia 30 kwietnia danego roku 

W kwestii odnoszącej się do zadań jednostek sektora publicznego w zakresie 

efektywności energetycznej proponowane w ustawie rozwiązania stanowią wypełnienie art. 5 

i art. 6 dyrektywy 2012/27/UE, i stanowią rozszerzenie art. 10 i art. 11 dotychczasowej 

ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o efektywności energetycznej. W stosunku do obecnie 

obowiązującego stanu prawnego – ograniczono obowiązkowe stosowanie przez jednostkę 

sektora publicznego środków poprawy efektywności energetycznej z dwóch do jednego 

(dyrektywa 2012/27/UE nie wymaga zrealizowania co najmniej dwóch wybranych środków 

poprawy efektywności energetycznej). Dokonano w konsekwencji zmian w wykazie środków 

poprawy efektywności energetycznej. Ze względu na to, że sporządzenie audytu 

energetycznego nie może być traktowane jako zrealizowanie przedsięwzięcia służącego 

poprawie efektywności energetycznej, zapewniającego określoną oszczędność energii 

finalnej, zrezygnowano z umieszczania go w wykazie. W zamian za to, jako nowy środek 

poprawy efektywności energetycznej, wprowadzono wdrażanie systemu zarządzania 

środowiskowego, potwierdzone uzyskaniem wpisu do rejestru EMAS, o którym mowa w art. 

5 ust. 1 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o krajowym systemie ekozarządzania i audytu 

(EMAS).  

Wprowadzono też regulację, zgodnie z którą jednostka sektora publicznego będzie 

mogła stosować środek poprawy efektywności energetycznej na podstawie umowy o poprawę 

efektywności energetycznej. Ponadto na organy władzy publicznej, których obszar działania 

obejmuje całe terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nałożono obowiązek nabywania 

efektywnych energetycznie produktów lub zlecania wykonania usług, których wykonanie 
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związane jest ze zużyciem energii, oraz nabywania lub wynajmowania efektywnych 

energetycznie budynków lub ich części, lub w użytkowanych budynkach należących do 

Skarbu Państwa poddawanych przebudowie zapewnienia wypełnienia zaleceń, o których 

mowa w art. 10 pkt 3 ustawy z dnia 29 sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej 

budynków lub realizowania innych środków poprawy efektywności energetycznej w zakresie 

charakterystyki energetycznej budynków.  

Na ministra właściwego do spraw energii, ministra właściwego do spraw transportu oraz 

ministra właściwego do spraw budownictwa, planowania i zagospodarowania przestrzennego 

oraz mieszkalnictwa nałożono szereg obowiązków o charakterze promocyjnym oraz 

informacyjno-edukacyjnym w zakresie środków poprawy efektywności energetycznej.  

Ustawa określa ponadto zasady realizacji obowiązku w zakresie oszczędności energii. 

Przepisy te stanowią wypełnienie postanowień art. 7 dyrektywy 2012/27/UE. 

Art. 7 dyrektywy 2012/27/UE wprowadza obowiązek ustanowienia przez każde państwo 

członkowskie systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej lub do zastosowania 

alternatywnych środków w celu osiągnięcia określonej docelowej wielkości oszczędności 

energii wśród odbiorców końcowych. Oszczędności energii, które mają zostać osiągnięte 

w ramach systemu zobowiązującego do efektywności energetycznej lub dzięki 

alternatywnym środkom stosowanym zgodnie z art. 7 ust. 9 dyrektywy 2012/27/UE, muszą 

być co najmniej równoważne osiąganiu, przez dystrybutorów energii lub przedsiębiorstwa 

prowadzące detaliczną sprzedaż energii, w okresie od dnia 1 stycznia 2014 r. do dnia 31 

grudnia 2020 r., oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5% rocznego wolumenu 

sprzedaży tej energii odbiorcom końcowym, uśrednionej w latach 2010−2012. 

Do ustawy przeniesiono obowiązujący system świadectw efektywności energetycznej, 

gdyż umożliwia on wykorzystanie istniejącego potencjału oszczędności energii w sposób 

efektywny i pozwala osiągnąć wymagane przez dyrektywę 2012/27/UE oszczędności energii 

finalnej. 

Jednakże w odróżnieniu od dotychczas obowiązującej ustawy z dnia 15 kwietnia 

2011 r., w ustawie: 

1) ustalono zakres obowiązku na tym samym poziomie, tj. w wysokości 1,5% w każdym 

roku, począwszy od 2016 r.; 
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2) dopuszczono możliwość realizacji obowiązku nałożonego na podmioty zobowiązane, w 

zakresie: 30% tego obowiązku w 2016 r., 20% tego obowiązku w 2017 r., 10% tego 

obowiązku w 2018 r., przez uiszczanie opłaty zastępczej; 

3) określono wysokość jednostkowej opłaty zastępczej, która będzie wynosić 1000 zł za 

2016 r. i 1500 zł za 2017 r. – za tonę oleju ekwiwalentnego, i będzie ona zwiększana od 

2018 r. corocznie o 5%. 

Zgodnie z ustawą – podmiot zobowiązany będzie musiał: 

1) zrealizować przedsięwzięcie lub przedsięwzięcia służące poprawie efektywności 

energetycznej u odbiorcy końcowego, w wyniku których uzyskuje się określone 

oszczędności energii finalnej, potwierdzone audytem efektywności energetycznej, lub 

2) uzyskać i przedstawić do umorzenia Prezesowi URE świadectwo efektywności 

energetycznej. 

Świadectwo efektywności energetycznej będzie wydawane dla potwierdzenia 

deklarowanej oszczędności energii finalnej wynikającej z realizacji określonego 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności 

energetycznej (rodzaje przedsięwzięć określone w ustawie stanowią one katalog zamknięty).  

Wielkość oszczędności energii ustalono w wysokości 1,5% rocznego wolumenu 

sprzedaży energii odbiorcom końcowym, uśrednionego w ostatnim trzyletnim okresie przed 

dniem 1 stycznia 2013 r. W związku z tym zakres obowiązku dotyczącego realizacji 

przedsięwzięcia służącego poprawie efektywności energetycznej lub uzyskania 

i przedstawienia do umorzenia świadectwa efektywności energetycznej określono, począwszy 

od 2016 r., jako uzyskanie w każdym roku oszczędności energii finalnej w wysokości 1,5%: 

1) ilości energii elektrycznej, ciepła lub gazu ziemnego, wyrażonej w „toe”, sprzedanych 

w danym roku odbiorcom końcowym przyłączonym do sieci na terytorium RP, 

pomniejszonej o ilość energii zaoszczędzonej przez odbiorców końcowych, określonej 

w oświadczeniu przedkładanym przez tych odbiorców; 

2) ilości energii elektrycznej lub gazu ziemnego, wyrażonej w „toe”, zakupionych 

w danym roku: 

a) na giełdzie towarowej lub na rynku organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium RP rynek regulowany, w transakcjach zawieranych we własnym imieniu 

przez odbiorców końcowych będących członkami giełdy towarowej lub członkami 



– 6 – 

rynku organizowanego przez podmiot prowadzący na terytorium RP rynek 

regulowany, 

b) poza giełdą towarową lub rynkiem organizowanym przez podmiot prowadzący na 

terytorium Rzeczypospolitej Polskiej rynek regulowany lub przez spółkę, której 

Krajowy Depozyt Papierów Wartościowych S.A. przekazał wykonywanie 

czynności z zakresu zadań, o których mowa w art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 

2005 r. o obrocie instrumentami finansowym, w transakcjach zawieranych we 

własnym imieniu przez odbiorców końcowych, 

c) przez towarowy dom maklerski lub dom maklerski w rozumieniu ustawy z dnia 26 

października 2000 r. o giełdach towarowych, w odniesieniu do transakcji 

realizowanych na zlecenie odbiorców końcowych; 

3) ilości gazu ziemnego, wyrażonej w „toe”, sprowadzonego w danym roku na terytorium 

RP i zużytego na własny użytek inny, niż cele nieenergetyczne. 

Zrezygnowano również z obowiązku przeprowadzenia przetargu, w wyniku którego 

Prezes URE dokonuje wyboru przedsięwzięć służących poprawie efektywności 

energetycznej, za które można uzyskać świadectwa efektywności energetycznej. 

Projektowana ustawa nie przewiduje już powyższego obowiązku. Stanowić to będzie znaczne 

uproszczenie procedury wydawania świadectw efektywności energetycznej. W myśl 

uzasadnienia do projektu ustawy rezygnacja z przetargów jest wynikiem negatywnych 

doświadczeń związanych z ich przeprowadzaniem w 2013 r. i 2014 r. Takie uproszczenie 

przepisów powinno znacznie przyśpieszyć wydawanie świadectw efektywności 

energetycznej. 

Ustawa przewiduje wydawanie przez Prezesa URE, świadectwa efektywności 

energetycznej na wniosek podmiotu, u którego będzie realizowane przedsięwzięcie lub 

przedsięwzięcia tego samego rodzaju służące poprawie efektywności energetycznej; lub 

podmiotu przez niego upoważnionego.  

Zgodnie z ustawą, świadectwa efektywności energetycznej nie będą wydawane za 

przedsięwzięcia, które zostały już zrealizowane.  

Ponadto nie będzie można otrzymać świadectwa efektywności energetycznej dla 

przedsięwzięcia lub przedsięwzięć tego samego rodzaju służących poprawie efektywności 

energetycznej w następujących przypadkach:  

1) jeżeli na ich realizację przyznano: 
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a) premię termomodernizacyjną w rozumieniu ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o 

wspieraniu termomodernizacji i remontów, 

b) pomoc inwestycyjną, w przypadku gdy przyznanie tego świadectwa spowoduje 

przekroczenie dopuszczalnej wysokości pomocy publicznej na to przedsięwzięcie, 

przyjmując, że wartość praw majątkowych wynikających ze świadectwa stanowi 

iloczyn kwoty 1500 zł za tonę oleju ekwiwalentnego oraz ilości energii finalnej, 

planowanej do zaoszczędzenia średnio w ciągu roku, w wyniku realizacji tego 

przedsięwzięcia; 

2) jeżeli w wyniku ich realizacji uzyskuje się oszczędność energii albo łączną oszczędność 

energii w ilości mniejszej niż 10 ton oleju ekwiwalentnego średnio w ciągu roku; 

3) określonych w oświadczeniu, o którym mowa w art. 15 ust.1 ustawy; 

4) zrealizowanych w celu wypełnienia obowiązku, o którym mowa w art. 10 ust. 1 pkt 1. 

Do wydawania świadectwa efektywności energetycznej stosowane będą przepisy 

Kodeksu postępowania administracyjnego o wydawaniu zaświadczeń (jak miało to miejsce 

w dotychczas obowiązującej ustawie). Ponadto wniosek o wydanie świadectwa efektywności 

energetycznej może być złożony za pomocą środków komunikacji elektronicznej, o których 

mowa w ustawie z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną. 

W pozostałym zakresie ustawa, jak już wyżej była mowa, określa zasady 

przeprowadzania audytu energetycznego przedsiębiorstwa oraz zawiera przepisy dotyczące 

kar pieniężnych. 

W ustawie przewiduje się ponadto znowelizowanie przepisów ustawy: z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, z dnia 26 października 2000 r. o giełdach 

towarowych, z dnia 27 kwietnia 2001 r. – Prawo ochrony środowiska, z dnia 29 stycznia 2004 

r. – Prawo zamówień publicznych, z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 

o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach 

oddziaływania na środowisko, ustawę z dnia 29 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy 

o efektywności energetycznej. 

Ustawa wejdzie w życie z dniem 1 października 2016 r. 

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Sejm uchwalił opiniowaną ustawę na 19. posiedzeniu w dniu 20 maja 2016 r.  
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Projekt ustawy został wniesiony do laski marszałkowskiej z inicjatywy rządowej 

(druk sejmowy nr 426). Pierwsze czytanie odbyło się na posiedzeniu Sejmu w dniu 

28 kwietnia 2016 r. Następnie projekt został Komisji do Spraw Energii i Skarbu Państwa. 

Wprowadzone w trakcie procesu legislacyjnego poprawki nie wpłynęły w sposób istotny 

na meritum przedłożenia rządowego.  

 

III. Uwagi szczegółowe  

 art. 58 ust. 2 – przepisem tym ustawodawca czasowo zachowuje w mocy 

rozporządzenia, wydane na podstawie przepisów 46 ust. 1, 3 i 5 ustawy z dnia 

10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne, w sytuacji gdy zmiana zakresu spraw 

przekazanych do uregulowania lub wytycznych dotyczących jego treści następuje 

„pośrednio”, tj. na skutek zmiany przepisów merytorycznych ustawy, do których odsyła 

przepisy upoważniające, a nie nowelizacji przepisów upoważniających do wydania 

przedmiotowych rozporządzeń. Warunkiem zachowania w mocy takiego rozporządzenia 

jest również to, iż nie występuje niezgodność przepisów rozporządzenia z nową albo ze 

znowelizowaną ustawą. Mając na względzie Dobre praktyki legislacyjne, proponuje się 

nadać następujące brzmienie omawianemu przepisowi  

Propozycja poprawki: 

w art. 58 ust. 2 otrzymuje brzmienie: 

„2. Dotychczasowe przepisy wykonawcze wydane na podstawie art. 46 ust. 1, 3 i 5 

ustawy zmienianej w art. 43 zachowują moc do dnia wejścia w życie nowych przepisów 

wykonawczych wydanych na podstawie art. 46 ust. 1, 3 i 5 ustawy zmienianej w art. 43, nie 

dłużej jednak niż 18 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy.”. 

 

 

Mirosław Reszczyński 

Starszy legislator 


