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Opinia do ustawy o zmianie ustawy o charakterystyce energetycznej budynków 

oraz ustawy – Prawo budowlane 

(druk nr 807) 

I. Cel i przedmiot ustawy 

Ustawa wdraża do krajowego porządku prawnego przepisy dyrektywy Parlamentu 

Europejskiego i Rady 2010/31/UE z dnia 19 maja 2010 r. w sprawie charakterystyki 

energetycznej budynków, która została zmieniona dyrektywą Parlamentu Europejskiego i 

Rady (UE) 2018/844 z dnia 30 maja 2018 r. zmieniającą dyrektywę 2010/31/UE w sprawie 

charakterystyki energetycznej budynków i dyrektywę 2012/27/UE w sprawie efektywności 

energetycznej. Transpozycji podlegają przepisy dyrektywy dotyczące: 

– długoterminowej strategii renowacji budynków,  

– udostępniania do celów statystycznych i badawczych, a także właścicielowi budynku, co 

najmniej zagregowanych, zanonimizowanych danych dotyczących świadectw 

charakterystyki energetycznej, 

– wyposażenia budynków niemieszkalnych w systemy automatyki i sterowania, 

– przeglądów systemów ogrzewania i klimatyzacji. 

Ponadto, ustawa służy stosowaniu rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 

(UE) 2018/1999 z dnia 11 grudnia 2018 r. w sprawie zarządzania unią energetyczną i 

działaniami w dziedzinie klimatu, zmiany rozporządzeń Parlamentu Europejskiego i Rady 

(WE) nr 663/2009 i (WE) nr 715/2009, dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady 

94/22/WE, 98/70/WE, 2009/31/WE, 2009/73/WE, 2010/31/UE, 2012/27/UE i 2013/30/UE, 
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dyrektyw Rady 2009/119/WE i (EU) 2015/652 oraz uchylenia rozporządzenia Parlamentu 

Europejskiego i Rady (UE) nr 525/2013.  

Wdrożenie wskazanych aktów prawa unijnego polega na nowelizacji ustawy z dnia 29 

sierpnia 2014 r. o charakterystyce energetycznej budynków (art. 1 noweli) oraz ustawy z dnia 

7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (art. 2 noweli). 

Na podstawie art. 5 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, osoba 

uprawniona do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej przekazywać ma 

świadectwo charakterystyki energetycznej zlecającemu sporządzenie tego świadectwa w 

postaci papierowej, opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki 

energetycznej budynków oraz podpisem osobistym osoby uprawnionej lub elektronicznej, 

opatrzone numerem nadanym w centralnym rejestrze charakterystyki energetycznej 

budynków oraz kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub 

podpisem osobistym osoby uprawnionej. 

Zgodnie z art. 10 ust. 1 pkt 4 ustawy, świadectwo charakterystyki energetycznej 

budynku będzie zawierać także złożone pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie 

fałszywych oświadczeń oświadczenie osoby, która sporządziła świadectwo, że dokument 

został wygenerowany z centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.  

W myśl art. 11 ust. 6, notariusz odnotuje w akcie notarialnym przekazanie nabywcy 

świadectwa charakterystyki energetycznej. W przypadku nieprzekazania nabywcy 

świadectwa charakterystyki energetycznej notariusz pouczy podmiot obowiązany do jego 

przekazania o karze grzywny za niewykonanie tego obowiązku. 

Właściciel lub zarządca budynku o powierzchni użytkowej przekraczającej 500 m
2
, w 

którym są świadczone usługi dla ludności, będzie obowiązany umieszczać w widocznym 

miejscu w tym budynku kopię świadectwa charakterystyki energetycznej, które przekazano 

w postaci papierowej, albo wydruk świadectwa charakterystyki energetycznej, które 

przekazano w postaci elektronicznej, z wyłączeniem zaleceń zawartych w tym świadectwie, o 

ile świadectwo dla tego budynku zostało sporządzone (art. 12). 

W przypadku gdy dla budynku lub części budynku zostało sporządzone świadectwo 

charakterystyki energetycznej, właściciel lub zarządca tego budynku lub tej części budynku, 

osoba, której przysługuje spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, albo podmiot 

działający na ich zlecenie poda w ogłoszeniu lub reklamie dotyczących zbycia lub najmu 
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budynku lub jego części wskaźniki rocznego zapotrzebowania na energię użytkową, energię 

końcową i nieodnawialną energię pierwotną, udział odnawialnych źródeł energii w rocznym 

zapotrzebowaniu na energię końcową oraz jednostkową wielkość emisji CO2 (art. 13). 

W art. 1 w pkt 13 noweli określono zasady okresowej kontroli w zakresie systemu 

ogrzewania lub systemu klimatyzacji oraz katalog wyłączeń od tego obowiązku, obejmujący 

m.in. budynki o zaawansowanych systemach automatyki i sterowania. 

W art. 1 w pkt 23 ustawy stypizowano jako wykroczenie czyn polegający na 

przekazaniu osobie lub podmiotowi, który zlecił wykonanie dokumentu, jako świadectwa 

charakterystyki energetycznej budynku lub protokołu z kontroli systemu ogrzewania lub 

klimatyzacji dokumentu, który takim świadectwem albo protokołem z kontroli systemów nie 

jest. Ponadto wprowadzono karę grzywny za nieprzekazanie świadectwa charakterystyki 

energetycznej nabywcy albo najemcy. Karze podlegać będą również osoby działające w 

imieniu osoby fizycznej, osoby prawnej lub jednostki nieposiadającej osobowości prawnej.  

 

II. Przebieg prac legislacyjnych 

Projekt ustawy został wniesiony przez Radę Ministrów w dniu 5 sierpnia 2022 r. (druk 

sejmowy nr 2539). Rada Ministrów zadeklarowała, że projekt ma na celu wykonanie prawa 

Unii Europejskiej. 

Pierwsze czytanie miało miejsce w Komisji Infrastruktury. W drugim czytaniu do 

projektu zgłoszono cztery poprawki, spośród których posłowie przyjęli dwie. Za przyjęciem 

ustawy głosowało 387 posłów, przy 9 głosach przeciw i 52 głosach wstrzymujących się. 

 

III. Uwagi 

1. Zgodnie z art. 18 ust. 2 pkt 3 ustawy o charakterystyce energetycznej budynków, 

wniosek o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania świadectw 

charakterystyki energetycznej zawiera adres poczty elektronicznej, o ile osoba 

wnioskująca posiada taki adres, przy czym podanie adresu poczty elektronicznej 

jest nieobowiązkowe. Po wpisaniu do wykazu osoba uprawniona otrzymuje link 

aktywacyjny na adres poczty elektronicznej wskazany we wniosku i uzyskuje dostęp do 

systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony centralny rejestr 

charakterystyki energetycznej budynków (art. 18 ust. 5).  
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Art. 18 ust. 6 dodawany do ustawy w art. 1 w pkt 10 lit. b noweli stanowi z kolei, że w 

przypadku gdy we wniosku o wpis do wykazu osób uprawnionych do sporządzania 

świadectw charakterystyki energetycznej nie został wskazany adres poczty 

elektronicznej, organ informuje osobę wpisaną do wykazu, o konieczności 

wskazania adresu poczty elektronicznej, na który zostanie przekazany link 

aktywacyjny. 

W myśl § 6 Zasad techniki prawodawczej, przepisy ustawy redaguje się tak, aby 

dokładnie i w sposób zrozumiały dla adresatów zawartych w nich norm wyrażały 

intencje prawodawcy. 

Wykładnia art. 18 ust. 2 pkt 3 w związku z ust. 6 prowadzi do wniosku, że wbrew 

informacji zawartej w ust. 2 pkt 3, wskazanie adresu poczty elektronicznej jest 

warunkiem koniecznym, ponieważ w przeciwnym razie osoba uprawniona nie uzyska 

dostępu do centralnego rejestru charakterystyki energetycznej budynków.  

Zaznaczyć należy, że sporządzenie świadectwa charakterystyki energetycznej bez 

wykorzystania tego rejestru skutkuje wykreśleniem z wykazu osób uprawnionych (art. 

21 pkt 3 ustawy) oraz stanowi wykroczenie zagrożone karą grzywny (art. 41 ust. 1 pkt 4 

ustawy). 

Obligatoryjność wskazania adresu poczty elektronicznej potwierdza ust. 6 dodawany do 

art. 18, na podstawie którego organ ma informować o konieczności wskazania adresu 

poczty osoby, które nie uczyniły tego we wniosku. 

W takiej sytuacji należy rozważyć zmianę art. 18 ust. 2 pkt 3 w ten sposób, aby nie 

wprowadzał on w błąd adresatów przepisu i jasno wyrażał intencje ustawodawcy, 

jednocześnie upraszczając postępowanie w sprawie wpisu do wykazu osób 

uprawnionych do sporządzania świadectw charakterystyki energetycznej. 

Przyjęcie konstrukcji, w świetle której adres poczty elektronicznej powinien zostać 

wskazany we wniosku o wpis do wykazu, czyni bezprzedmiotowym art. 18 ust. 6 

ustawy, w oparciu o który organ ma informować o konieczności wskazania adresu 

poczty osoby, które nie uczyniły tego we wniosku. Wskazać wypada, że przepis ten sam 

w sobie byłby źródłem wątpliwości interpretacyjnych. Art. 19 i art. 25 ustawy 

przesądzają, że odmowa wpisu do wykazu następuje w drodze decyzji administracyjnej, 

co oznacza, że sprawa toczy się w postępowaniu administracyjnym. Art. 18 ust. 6 należy 

w takiej sytuacji uznać za lex specialis wobec art. 64 Kodeksu postępowania 

administracyjnego określającego termin na usunięcie braków formalnych wniosku oraz 
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konsekwencje ich nieusunięcia. Analizowany art. 18 ust. 6 nie określa ani jednego ani 

drugiego elementu.  

Takie same zastrzeżenia dotyczą konstrukcji prawnej zastosowanej w przypadku wpisu 

do wykazu osób uprawnionych do kontroli systemu ogrzewania lub systemu 

klimatyzacji (art. 24 ustawy) oraz wpisu do krajowych wykazów, osób świadczących 

usługi transgraniczne (art. 34 ustawy). 

Propozycja poprawek: 

1) w art. 1: 

a) w pkt 10: 

– przed lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) adres poczty elektronicznej.”,”, 

– skreśla się lit. b, 

b) w pkt 14: 

– po lit. a dodaje się lit. … w brzmieniu: 

„…) w ust. 3 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) adres poczty elektronicznej.”,”, 

– lit. c otrzymuje brzmienie: 

„c) dodaje się ust. 7 w brzmieniu: 

„7. Kontroli systemu ogrzewania i systemu klimatyzacji w budynku dokonuje 

osoba wpisana do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 2.”;”, 

c) pkt 21 otrzymuje brzmienie: 

"21) w art. 34: 

a) w ust. 2 pkt 3 otrzymuje brzmienie: 

„3) adres poczty elektronicznej.”, 

b) dodaje się ust. 5 w brzmieniu: 

„5. Po wpisaniu do wykazu, o którym mowa w art. 31 ust. 1 pkt 1 lub 2, osoba 

uprawniona otrzymuje link aktywacyjny na adres poczty elektronicznej wskazany 

we wniosku, o którym mowa w ust. 1, i uzyskuje dostęp do systemu 

teleinformatycznego, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki 

energetycznej budynków”;”; 

2) w art. 6 wyrazy „Do wniosków o ponowny wpis, o których mowa w art. 22 i art. 27 

ustawy zmienianej w art. 1” zastępuje się wyrazami „Do wniosków o wpis, o których 
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mowa w art. 18 ust. 1 i art. 24 ust. 2 ustawy zmienianej w art. 1, oraz wniosków 

o ponowny wpis, o których mowa w art. 22 i art. 27 ustawy zmienianej w art. 1”; 

 

2. W art. 35 i art. 36 ustawy używa się określenia „system teleinformatyczny” bez 

sprecyzowania, o jaki system chodzi. Biorąc pod uwagę zmiany wprowadzane 

opiniowaną nowelą w innych jednostkach redakcyjnych, należy rozważyć modyfikację 

również tych przepisów w ten sposób, aby wskazywały one jednoznacznie, że chodzi o 

system teleinformatyczny, w którym jest prowadzony centralny rejestr charakterystyki 

energetycznej budynków. 

Propozycja poprawki: 

w art. 1 po pkt 21 dodaje się pkt 21a i 21b w brzmieniu: 

„21a) w art. 35 wyrazy „w systemie teleinformatycznym” zastępuje się wyrazami 

„w systemie teleinformatycznym, w którym jest prowadzony centralny rejestr 

charakterystyki energetycznej budynków,”; 

21b) w art. 36 w ust. 1 wyrazy „systemu teleinformatycznego” zastępuje się wyrazami 

„systemu teleinformatycznego, w którym jest prowadzony centralny rejestr 

charakterystyki energetycznej budynków”; 

 

 

 

Maciej Telec 

Główny legislator
 


